
Azextra Balanças de Retalho

AZextra é uma balança aprovada para uso em retalhistas, ideais para 
aplicações de cálculo de preços. AZextra mostra o peso, preço unitário 
e preço total nos painéis frontais e traseiros do visor simultaneamente, 
permitindo que o operador da balança e o cliente verifiquem a 
quantidade e o preço. Uma opção de pilar move o visor a parte de trás 
da balnça para o topo topo, garantindo uma visualização  ainda mais 
desobstruída do cliente. A memória interna balança AZextra armazena 
até 103 consultas de produto para reduzir o erro do operador. A hora, 
data, peso, preço unitário e custo total são facilmente transmitidos 
para impressoras, permitindo ao utilizador manter registos, rastrear 
encomendas e executar tarefas de compras e inventário. Uma escolha 
de preços por 100 g * ou pelo quilograma aumenta a flexibilidade de 
comercialização do produto.

* Recurso não disponível na África do Sul.

Ecrãs dianteiras e traseiras 
fornecem visualização simultânea 
ao cliente e operador

Aplicações
• Pesagem
• Preço de computação

Características
• LCD retroiluminado mostra o peso, preço por unidade e preço total, para fornecer 

todas as informações simultaneamente
• Ecrã traseiro montado sobre um pilar ou atrás da balança permite que clientes vejam 

dados importantes
• Pés de nivelamento reguláveis ajudam a otimizar a configuração
• Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
• Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
• Modelo de peso-leve simplifica transporte e portabilidade
• Interface RS-232 para conexão com computadores e impressoras
• Caixa de ABS sólido é durável para usos industriais
• Alarme sonoro de sobrecarga avisa quando da capacidade foi excedida
• Calibração externa permite a verificação e ajuste com pesos
• Ecrã com vários idiomas permite uso em várias regiões do mundo
• Função de tara predefinido acelera o processo de pesagem repetitivo
• Chamamento de PLU armazenados em memória para uma série de itens, conforme 

necessário
• Função de auto-cancelamento selecionável permite que o último item seja redefinido 

cada vez a balança volta a zero
• A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero 
• Aprovações de tipo CE 
• Aprovação NRCS
• Aprovação NMI
• Bateria recarregável incluída para funcionamento em praticamente qualquer lugar
• Programável desligamento automático para economizar energia Sobre Adam:

Com mais de 40 anos de experiência na 
produção de balanças, profissionais em 
todo o mundo confiam em Adam para 
produtos de qualidade, ricos em recursos e 
com valores best-in-class - o equilíbrio certo 
entre velocidade, desempenho e valor.

www.adamequipment.com

Aprovado para uso comercial



Modelo AZextra 3 AZextra 6 AZextra 15 AZextra 30 AZextra 3P AZextra 6P AZextra 15P AZextra 30P

Capacidade 3kg 6kg 15kg 30kg 3kg 6kg 15kg 30kg

Legibilidade 1g 2g 5g 10g 1g 2g 5g 10g

Repetibilidade (S.D.) 1g 2g 5g 10g 1g 2g 5g 10g

Linearidade (+/-) 1g 2g 5g 10g 1g 2g 5g 10g

Tamanho do Pan 225x275mm

Unidades de peso kg

Tempo de estabilização (sec) 2

PLU Memórias 103

Interface RS-232

Calibração Calibração Externa

Ecrã Pantalla LCD Retroiluminada com 20mm  dígitos de altos

Fonte de alimentação Cable de Alimentación de Red / Batería Interna Recargable

Temperatura de funcionamento -10° a 40°C

Habitação ABS

Dimensões totais 315x355x110mm (wxdxh) 315x355x535mm (wxdxh)

Peso líquido 4.3kg 4.7kg

Approvals  Aprobación de Tipo CE(EU):T7068 | Aprovação NRCS(South Africa): SA1346 | Aprovação NMI Trade(Australia): 6/4D/335

Azextra Balanças de Retalho

Acessórios
Número do item ........Descrição
302000001 .......................... Mala de transporte rígida com cadeado 
302205006 ......................... Capa transparente para proteção do ecrã e do teclado 
700200057 .......................... Protetor de ecrã (Pacote de 5) 
700200058 ......................... Protetor de ecrã (Pacote de 10) 
3126011263 .......................... Papel para impresora ATP 
3126011281 ........................... Papel para impresora ATP (10 Rolos) 
1120011156 ............................ Impresora térmica ATP 
3074010266 ........................ Cabo Serial RS232 Null Modem 
3074010507......................... Conversor USB para serial RS-232  

 (Deve ser encomendado com o cabo RS232 correspondente) 
303149761 ............................ Colheres de colher peixe (completo com encaixe à balança) 
303149759 ........................... Colheres de colher vegetais  

 (completo com encaixe à balança) 
303149760 ........................... Colheres de confeitaria (completo com encaixe à balança) 
600002028 ......................... Software Adam DU 
700660290 ......................... Certificado de Calibração 

Acessórios principais

Colheres
Colheres de metal concebidas 
para facilitar a medição e 
porcionamento de alimentos.

Capa transparente
Capas de proteção fornecem uma 
maneira fácil e acessível para ajudar a 
manter a balança limpa e protegida.
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