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YCW-300 
Чеквеєр 
загального 
використання 

Як це працює?  
 
Чеквеєр - це автоматична машина 
для перевірки ваги упакованих 
товарів. Чеквеєр здійснює динамічне 
зважування під час руху продукції по  

конвеєру. При відхиленні вагових параметрів продукту від заданих меж, 
система зупиняється, або некондиційний продукт видаляється з лінії за 
допомогою відбраковщика. 

Такі чеквеєри широко використовуються у різноманітних галузях 
промисловості, зокрема у фармацевтичній, хімічній, харчовій, пиво-
безалкогольній тощо. Їх використання дозволяє заощаджувати кошти через 
відсутність надлишкової ваги продукції, зниження собівартості процесу 
контролю за рахунок підвищення продуктивності та зменшення 
використання ручної праці. 

Особливості: 

- Система формує виробничі звіти 
- Легко інтегрувати у існуючі виробничі потужності за рахунок регульованої 

висоти обладнання 
- Міцна та жорстка конструкція розрахована на довговічне використання 
- Вбудована система управління з сенсорним екраном проста у 

використанні, має парольований захист користувача 
- Тривалість зберігання виробничих звітів до 1 року з можливістю експорту 

на USB-носій або за допомогою опційного Bluetooth-підключення 
- Можливіс-ть підключення декількох машин для кращого управління 
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Характеристики та моделі: 

Модель YCW-210 YCW-300 

Межі вимірювання ≤1000 г ≤3000 г 

Точність вимірювання ± 0,3 г ～± 1 г ± 0,5 г ～± 2 г 

Мінімальне відхилення 0,1 г 0,1 г 
Швидкість руху 20 ～100 м / хв 20 ～90 м / хв 

Допустимі розміри 
продукту 

Довжина ≤280 мм ≤300 мм 

Ширина ≤200 мм ≤290 мм 

Зважувальний конвеєр 
Довжина 400 мм 450 мм 

Ширина 210мм 300 мм 

Електроживлення 220 В ± 10% 50 Гц (60 Гц ) 

Управління Сенсорний екран 

Блок управління Високошвидкісний аналогово-
цифровий дискретний модуль 

Кількість програм 99 

Відбраковщик Поворотний важіль / повітряний поток 
/ штовхач / вільне падіння 

Зовнішнє середовище Температурний режим 0-40 °С, 
Вологість 30-95%, без конденсації 

Конструкція корпусу Нержавіюча сталь SUS304 
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