
BA3KY, BA6(N)KY-BA12(N)KY

BA6NY-BA12NY

BA30(N)Y-BA300(N)Y

podwy¿szona dok³adnoœæ

dostosowanie do warunków przemys³owych

solidna, niezawodna konstrukcja

du¿y, dobrze widoczny wyœwietlacz LED lub LCD 

autozerowanie,  wpisywana tara, liczenie sztuk, konfiguracja wydruków

i inne funkcje specjalne

WAGI PLATFORMOWE
precyzyjne



Dane techniczne
 gratis  gratis

Dane techniczne

 

200x200mm
250x260mm
300x300mm
400x400mm
400x500mm

 

7kg
7kg
7kg
12kg
17kg

BA6KY
BA6N(K)Y

6kg
1g
1g

-6kg

Miernik do wag nierdzewnych 
i hermetycznych

WAGI PLATFORMOWE PRECYZYJNE  seria BA/Y

W ka¿dej wadze mo¿liwe jest zast¹pienie standardowego miernika wagi miernikiem 
o poszerzonym  zakresie  funkcji,  umo¿liwiaj¹cym  dozowanie jedno i wielosk³adni-
kowe, drukowanie etykiet z kodem kreskowym oraz wspó³pracê z komputerem        
w systemie wielostanowiskowym.                               

Wszystkie wagi posiadaj¹ znak CE i s¹ sprawdzone pod wzglêdem metrologicznym.  
Wzorcowanie  lub  legalizacja WE  odbywa  siê  na  zamówienie. 

Wagi   platformowe  serii  BA/Y  cechuje zwiêkszona dok³adnoœæ pomiaru: 6000 dzia³ek 
legalizacyjnych.

Wagi sk³adaj¹ siê z mierników wagowych nowej generacji i platform. Platformy   
wystêpuj¹ w kilku rozmiarach i mog¹ byæ po³¹czone z miernikami na sta³e, za pomoc¹ 
s³upka lub za pomoc¹ kabla (oznaczenie K). Dzieki temu mog¹ byæ adaptowane do 
ró¿nych stanowisk pracy. Wagi maj¹ estetyczn¹ i bardzo solidn¹ konstrukcjê.

Wszystkie modele tej serii wyposa¿one sa w nowoczesny miernik ME-01 z 32-bitowym 
procesorem w obudowie lakierowanej lub ze stali nierdzewnej.

Ponadto wagi posiadaj¹ pe³ny pakiet funkcji specjalnych m.in. liczenie sztuk, sumowanie 
serii wa¿eñ, przeliczanie procentowe oraz wyliczenia statystyczne, a tak¿e poszerzone 
mo¿liwoœci wydruków na zewnêtrznej drukarce lub etykieciarce.

Wagi wystêpuj¹ w nastêpuj¹cych wykonaniach dostosowanych do ró¿nych warunków  
œrodowiskowych:                                                                                                                         

  typ podstawowy  -  warunki normalne                                                                                
  typ nierdzewny (N)  - przemys³  spo¿ywczy, odpornoœæ na wodê i detergenty                   

Wagi nierdzewne (N) maj¹ czujniki tensometryczne pokryte silikonem lub gum¹,                
Obudowy mierników typu N wykonane s¹ ze stali nierdzewnej. 

Opcje na zamówienie:
      wewnêtrzny akumulator
      dodatkowy wyœwietlacz LCD 13mm lub LED 18mm
      zegar  wewnêtrzny 
      interfejsy USB, LAN, Wi-Fi albo RS485
      transoptorowe wyjœcie progowe (MIN / OK / MAX) 
      wyjœcie analogowe 4÷20mA (0÷10V)
      przystawka do zewnêtrznego noœnika pamiêci wyników (pendrive)
      software: Statystyka       , Komunikacja        - zapis do pliku, 
     ProCell - eksport do Excela 

AXIS Sp. z o.o. 80-125 Gdañsk, ul.Kartuska 375B, tel. +48 58 320 63 01...03, fax 320 63 00
www.axis.pl   e-mail: axis@axis.pl 
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A2, A3

BA6MY
     
       6kg
        1g
        1g
      -6kg

BA60(K)Y
     
        60kg
          10g
          10g
       -60kg

BA60N(K)Y
     
          60kg
            10g
            10g
         -60kg
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