
Automatyczne wagi do 
ważenia drobiu BAT 2
Wagi do ważenia drobiu BAT2 są technologicznym liderem w za-
kresie automatycznego ważenia drobiu, co potwierdzają zdobyte 
nagrody: Innov’ Space Award oraz World Poultry Award. Dzięki 
swojemu kompaktowemu projektowi i wydajnej baterii, waga może 
zostać szybko zainstalowana, w pełni bezprzewodowo bez dodat-
kowych kosztów.
Nasz niepowtarzalny system komunikacji GSM sprawia, iż tworzenie 
dużych sieci bezprzewodowych, umożliwiających zdalne monitoro-
wanie jest proste i wydajne pod względem kosztów. Czy myślałeś, że 
możliwe jest otrzymywanie codziennych informacji statystycznych 
o stadzie za kilkanaście złotych miesięcznie? Wyobraź sobie: żadnych 
wysokich rachunków od dostawców usług telekomunikacyjnych 
i nigdy więcej problemów z instalacją kabli! Wystarczy włożyć 
standardową kartę SIM do wagi do ważenia drobiu, a waga będzie 
automatycznie przesyłać codzienne statystyki na Twój komputer lub 
telefon komórkowy. Dzięki temu codziennie będziesz w stanie moni-
torować wszystkie swoje stada i reagować odpowiednio szybko.
Istnieje również wiele innych możliwości połączenia, dlatego też 
nasze wagi łatwo integrują się z innymi, już wbudowanymi syste-
mami. Poza pełną wersją BAT2 Full zapewniającą wszystkie dostępne 
funkcje, oferujemy również prostszą wersję BAT2 Lite, przeznaczoną 
do zastosowania tam, gdzie budżet jest ograniczony.

Specyfikacja:

Maksymalna waga: 50 lub 100 kg 
Zasilanie:  6–9 V DC 
Wydajność baterii: 15 dni 
Pojemność pamięci: 370 dni 
Komunikacja:  moduł pamięci, GSM, RS–485, LAN, Wi–Fi 
   oraz Internet
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Komunikacja GSM
Worldwide data collection using GSM

Zaawansowane oprogramowanie komputerowe
Statistics processed on a PC

Automatic poultry 
scales BAT 2
With Innov’ Space Award 2005 and World Poultry Award 2006, the 
BAT 2 scale is the technological leader in automatic poultry weigh-
ing. Thanks to its compact design and battery operation, it can be 
installed quickly without any wires and additional expenses.
Our unique GSM communication system makes building of large 
wireless networks with remote monitoring simple and cost–effective. 
Have you ever dreamt about getting daily statistics of all your flocks 
for just a few Euro per month? Imagine no more high fees to the 
communication companies and no problems with cable installation. 
Just plug a standard SIM card into the scale and it will automatically 
send daily statistics to your PC or mobile phone. You can be in touch 
with all your flocks daily and you can react timely.
There are also many other connection possibilities, so it is easy to 
use in all existing systems. Together with BAT 2 Full that offers all 
features, we also offer simpler BAT 2 Lite version suitable for applica-
tions with a limited budget.

Specifications:

Maximum weight: 50 or 100 kg 
Power:   6–9 V DC 
Battery life:  min. 15 days 
Memory capacity: 1 year of operation 
Data transfer:  memory stick, GSM, RS–485, LAN, Wi–Fi   
   and Internet


