
A opção RoboCrib® com ScaleMate é uma abordagem 

única, combinando o popular sistema RoboCrib® de alta 

segurança com uma balança de contagem (célula de 

carga). Isso dá ao RoboCrib® a capacidade de dispensar 

vários itens de um único compartimento num formato de 

alta segurança.

ScaleMate® para RoboCrib® oferece um aumento 

significativo na segurança em relação aos sistemas de 

dispensação baseados em gaveta. No sistema baseado em 

gaveta típico, o utilizador é solicitado a dizer ao sistema 

quanto de um item específico está a ser levado. O resultado 

é uma contagem imprecisa do depósito, o que 

eventualmente leva a excedentes ou rupturas de stock.

Com o ScaleMate®, o sistema não depende do 

utilizador para contar o que foi levado. Além disso, se o 

utilizador tentar colocar um objeto estranho na caixa 

com o objetivo de alterar a quantidade de saída, o 

sistema verifica se o novo peso é divisível pelo peso por 

peça. Caso contrário, o ScaleMate® relatará a 

contaminação do compartimento ao administrador do 

sistema.

SCALEMATE
®



COMO FUNCIONA

1. Selecione – Selecione o item desejado no RoboCrib® e remova a bandeja de peças

2. Leve – Retire a quantia de que necessita do recipiente de peças

3. Pese – Coloque o recipiente de peças na balança, confirma a quantidade retirada e 

devolva o recipiente de peças para completar a transação.

CARACTERÍSTICAS
• Compatível com RoboCrib® TX750, VX500, VX1000 e LX2000 e AutoCrib® VLM

• Aumenta a capacidade enquanto aumenta o controle sobre itens pequenos

• Elimina a necessidade de contar pequenos itens manualmente

• Ideal para itens pequenos, como fixadores, conectores / terminais elétricos e inserções

• Suporta com pesos de até 30 libras (13 kg)

• Medida em quilogramas ou libras

• Sensibilidade a 0,0003 kg

• Possibilidade de reverter a tara

• Recurso de Autozero

• Compartimento: 16"W (40 cm) x 65"H (165 cm) x 16"D (40 cm) com escala em 37" (93 cm) acima do 

nível do solo

• Garantia de 12 meses
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