
Raven® Balanças de Computação de Preço

A balança Raven de dupla escala apresenta um design marcante e 
facilita pesagens eficientes a retalho e computação de preço. Visor 
frontal e traseiro são visíveis pelo operador e cliente permitindo a 
verificação de preço e quantidade. O teclado fácil de usar da Raven 
é selado para impedir a entrada de pó, enquanto o seu prato grande 
de aço inoxidável se remove fácilmente para permitir a limpeza rápida 
entre vendas. Para configuração rápida e de fácil operação, a Raven 
tem 40 teclas. Ideal para uso em bancas ao ar livre ou mercados 
agricolos, a Raven dispõe de uma bateria recarregável que fornece 
vários dias de trabalho a partir de uma única carga. Pés reguláveis 
podem ser travados para ajudar a estabilizar a unidade em bancadas. 
A Raven é aprovado pela CE.

A Raven oferece computação de preço e funções  
de pesagem, numa balança de pequeno porte

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

para fornecer todas as informações simultaneamente
• Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
• Modelo de peso-leve simplifica transporte e portabilidade
• Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
• Proteção contra sobrecarga ajuda a evitar danos aos componentes internos
• Caixa de ABS sólido é durável para usos industriais
• Pés antiderrapantes e reguláveis podem ser bloqueados  

para assegurar o nível da balança
• Chamamento de PLU armazenados em memória para uma série de itens,  

conforme necessário
• Configuração rápida e fácil, utilizando o teclado
• Disponível em várias moedas
• Aprovação tipo EC e OIML
• Adaptador AC incluído
• Bateria recarregável incluída para funcionamento em praticamente qualquer lugar

Aplicações
• Pesagem
• Preço de computação

Sobre Adam:

Com 50 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

Display traseiro



Modelo RAV 3D RAV 6D RAV 15D RAV 30D

Capacidade 1.5kg / 3kg 3kg / 6kg 6kg / 15kg 15kg / 30kg

Legibilidade 0.5g / 1g 1g / 2g 2g / 5g 5g / 10g

Tamanho do Pan 220x310mm

Unidades de peso kg

Tempo de estabilização (sec) 1

PLU Memórias 20 teclas, 40 PLU

Calibração Calibração Externa

Ecrã Pantalla LCD Retroiluminada com 18mm  dígitos de altos

Fonte de alimentação Adaptador 12VDC 50/60Hz 1A  / Batería Interna Recargable

Temperatura de funcionamento -10° a 40°C

Habitação ABS

Dimensões totais 330x335x115mm (wxdxh)

Peso líquido 3.85kg

Aprovações Aprobación de Tipo CE: DK 0199.554

Raven® Balanças de Computação de Preço

Acessórios
Número do item Descrição
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) 

Acessórios principais

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