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BAT1
Eén weegschaal voor alle dieren!
De BAT1 is een draagbare, door een batterij gevoede
weegschaal voor het snelle en efficiënt wegen van alle
soorten levend pluimvee. De verkregen gegevens kunnen
handmatig of automatisch in het geheugen van de
microprocessor worden opgeslagen.
Een grote, dus goed af te lezen display, meer dan voldoende
geheugen capaciteit en een sterke batterij zijn slechts enkele
van de kenmerken die deze weegschaal zo populair en
gebruiksvriendelijk maken. Daarnaast maakt een breed
programma aan haken de BAT1 geschikt voor het wegen
van alle soorten pluimvee.
De software bespaart u tijd en ongemak tijdens het
verwerken van de meetgegevens op uw computer.
Ingebouwde technieken zoals het automatisch maken van
histogrammen en groei curves maken het verwerken van de
informatie gemakkelijker als ooit tevoren.

Eén weegschaal voor al uw dieren
Met een maximum meetgewicht van 30 kg en
een
weeg nauwkeurigheid van 1 gram kan de BAT1 voor
alle soorten pluimvee worden ingezet. Of het nou gaat
om het wegen van ééndags kuikens of zware kalkoenen,
de BAT1 verschaft u de informatie die u nodig heeft!
Grote grafische display
De display met een hoge resolutie van 240x160 pixels
en 4 grijstinten geeft méér informatie weer als bij het
oude
model
en
is
zelfs
onder
slechte
lichtomstandigheden goed af te lezen.
Ruime opslagcapaciteit
De BAT1 weegschaal beschikt over een groot geheugen voor meer dan 11.700 dieren!
Het geheugen kan worden onderverdeeld in 199 bestanden.

Bestandsgroepen
Wilt u de weegresultaten van alle koppels berekenen? Bestandsgroepen stellen u in staat
de gegevens van meerdere bestanden te combineren waardoor statistische informatie
gemakkelijk kan worden berekend.
Wegen van hanen en hennen
Wanneer u zowel hanen als hennen wilt wegen
dan wordt van elk gewogen dier ook het geslacht
aangegeven. De verkregen gegevens worden
voor elk geslacht apart berekend.
Sorteren op gewicht
De gewichten van de dieren kunnen worden
gesorteerd in 2 of 3 groepen. De statistische
informatie van elke groep wordt apart berekend.
Interne klok
Het gewicht van elk gewogen dier wordt –op het
moment van de weging- voorzien van datum en
tijd.
Li-lon batterij
Een moderne oplaadbare batterij heeft een vermogen van tenminste 27 uur continu
werken.
Autolader
Neemt u de BAT1 mee in uw auto? Met de autolader kunt u de batterij
zonodig tijdens het rijden opladen.
Ingebouwde luidspreker
De BAT1 heeft een ingebouwde luidspreker die een signaal geeft zodra
het gewicht van een dier wordt opgeslagen in het geheugen.

Breed programma aan haken
Elke weegschaal wordt geleverd met een standaard haak.
Andere
soorten
haken
kunnen
optioneel
worden
aangeschaft voor een snellere weging.

Draagbare printer
De draagbare door een batterij gevoede printer kan het gewogen
resultaat onmiddellijk afdrukken.

Koffertje
Een hard koffertje beschermt uw BAT1 weegschaal tijdens
transport.

USB PC verbinding
De weegschaal wordt via de USB-poort aangesloten op uw computer. De batterij wordt
dan ook gelijk weer opgeladen.
Geperfectioneerde
software
Iedere pluimveehouder weet
dat zijn of haar werk niet af is
zodra het laatste dier is
gewogen. Met een simpele
weegschaal
kunnen
de
gegevens worden gedownload
naar de PC en handmatig
worden verwerkt in Excel. Dit
is vaak een moeilijk en vooral
tijdrovend karwei.
De BAT1 software biedt u
véél meer mogelijkheden. De
software download niet alleen
de gegevens maar toont u ook
automatisch
statistieken,
histogrammen en groeicurves
van al uw koppels! Het maakt
niet uit hoeveel stallen u
heeft en hoeveel weegschalen
u gebruikt, de BAT1 software
combineert alle gegevens in
resultaten en grafieken die
voor
iedere
gebruiker
gemakkelijk zijn te lezen.
Met al deze informatie kunt u
eenvoudig individuele koppels
op uw bedrijf vergelijken.

Statistiek

Groeicurve van een koppel, vergeleken met standaard groeicurve

Vergelijking van groeicurves van verschillende koppels

Indien u meer wilt weten over BAT1 zijn wij u gaarne van dienst.

