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Cân ô tô model HT-80T

- Bàn cân bằng thép CT3, dạng phẳng, dầm chịu lực 
chính thép hình I300 hoặc dạng hộp.
- Kiểu cân nổi, thoát nước tốt, dễ dàng vệ sinh, kiểm tra 
và sửa chữa.
- Thiết kế dạng module lắp ghép, lắp đặt nhanh, dễ 
dàng chuyển dời đi nơi khác.

Cân ô tô model HT-100T

- Bàn cân bằng thép CT3, dạng cầu, dầm chịu lực chính 
thép hình I600 phù hợp cân tải trọng cao.
- Độ chính xác cao do sử dụng số lượng loadcell ít hơn 
so với model HT-80T cùng kích thước và tải trọng.
- Kiểu cân nổi, thoát nước tốt, dễ dàng vệ sinh, kiểm tra 
và sửa chữa.
Thiết kế dạng module lắp ghép, lắp đặt nhanh, dễ dàng 
chuyển dời đi nơi khác.

Cân ô tô model HTS-80T, HT12

-Bàn cân bằng thép CT3, dạng phẳng, dầm chịu lực 
chính thép hình I300 hoặc dạng hộp (model HTS) hoặc 
thép hình I600 (model HT12).
-Kiểu cân chìm, chiếm ít diện tích mặt bằng, xe vào cân 
dễ dàng, thẩm mỹ, hài hòa với khung cảnh chung của 
nhà máy. 
-Thiết kế dạng module lắp ghép, lắp đặt nhanh, dễ 
dàng chuyển dời đi nơi khác.
Chịu ảnh hưởng của môi trường (gió, nhiệt độ…) ít 
hơn cân nổi.
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- Thiết kế đặc biệt phù hợp với điều kiện cân xe quá tải ở Việt Nam.
- Vật liệu bàn cân bằng thép, bằng bê tông hoặc nửa thép, nửa bê tông tùy theo môi trường sử dụng và chi 
phí đầu tư.
- Kiểu cân nổi, cân chìm hoặc nửa nổi nửa chìm.

Thông số kỹ thuật:

Kích thước bàn cân

Chiều rộng (m) Chiều dài (m)

Capacity
(tấn)

Bước nhảy
(kg) Số loadcell

3.0; 3.2; 4.5

06 - 08

10 - 12

14 - 18

22 60 - 120

60 - 120

60 - 80

40 10

10

10/20

20 08/10

06/08

04/06

04/06

Thiết bị chính:
Bàn cân, bộ chỉ thị chính, loadcell,
hộp nối, cáp tín hiệu và phần mềm
quản lý cầu cân ô tô.

Phụ kiện:
Màn hình hiển thị phụ, chống sét 
lan truyền, máy vi tính, máy in, ổn 
áp, UPS, kết nối và điều khiển mở 
rộng…
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Cân ô tô model HT-18-100T

-Bàn cân kết hợp giữa bề mặt bê tông cốt thép và khung 
dầm chịu lực bằng thép CT3, phù hợp với môi trường 
khắc nghiệt nhất như xử lí rác thải, hóa chất, phân 
bón…
-Khung dầm chịu lực thép hình I600.
-Kiểu cân nổi, thoát nước tốt, dễ dàng vệ sinh, kiểm tra 
và sửa chữa.
-Chi phí đầu tư thấp hơn so với bàn cân bằng thép.
-Độ ổn định cao, tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng 
hàng năm.

Cân ô tô model HTS-12, HTS-10 

- Bàn cân kết hợp giữa bề mặt bê tông cốt thép và 
khung dầm chịu lực bằng thép CT3, phù hợp với môi 
trường khắc nghiệt nhất như xử lí rác thải, hóa chất, 
phân bón…
- Khung dầm chịu lực thép hình I600.
- Kiểu cân nửa nổi, chiếm ít diện tích mặt bằng, tiết 
kiệm chi phí xây dựng bệ móng cân.
- Chi phí đầu tư thấp hơn so với bàn cân bằng thép.
- Độ ổn định cao, tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng 
hàng năm.
- Chịu ảnh hưởng của môi trường (gió, nhiệt độ…) ít 
hơn cân nổi.

Cân ô tô model HTB-100T, HTS

- Bàn cân kết hợp giữa bề mặt bê tông cốt thép và 
khung dầm chịu lực bằng thép CT3, phù hợp với môi 
trường khắc nghiệt nhất như xử lí rác thải, hóa chất, 
phân bón…
- Khung dầm chịu lực thép hình I600 (model HTB) 
hoặc I300 (HTS).
- Kiểu cân chìm, chiếm ít diện tích mặt bằng, xe vào 
cân dễ dàng, thẩm mỹ, hài hòa với khung cảnh chung 
của nhà máy. 
- Chi phí đầu tư thấp hơn so với bàn cân bằng thép.
- Độ ổn định cao, tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng 
hàng năm.
- Chịu ảnh hưởng của môi trường (gió, nhiệt độ…) ít 
hơn cân nổi.
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Cân thủy sản
Ohaus Valor 2000

Cân điện tử
DIGI TCW-WP

Cân điện tử
DIGI-DS 520

Cân điện tử
CAS FW-300 Series

Cân điện tử
CAS FW-500 Series

Cân thủy sản DS-673SS
 (DIGI - JAPAN)

Cân chống nước
DIGI 162H

Cân thủy sản T32XW
 (Ohaus-USA)

- Nhà máy chế biến thịt gia 
cầm, gia súc.
- Nhà máy chế biến thủy hải 
sản.
- Nhà máy xử lý, chế biến rau 
quả.
- Nhà máy xử lý, chế biến thực 
phẩm khô.
- Dùng ở chợ & các cửa hàng 
bách hóa.

-DS-673SS, dòng cân được 
sản xuất theo tiêu chuẩn  
DIGI-JAPAN.
- Làm bằng Inox 304ss, chống 
thấm tốt, chịu ẩm cao.
- Mức cân : 600g đến 30kg.
- Sai số : 0.1g đến 10g.
- 02 màn hình hiện dạng trước 
và sau.
- OIML, CE, ISO.

- T32XW, dòng cân được sản 
xuất theo tiêu chuẩn Ohaus-
USA.
- Làm bằng Inox 304ss, chống 
thấm tốt.
- Mức cân : 30kg đến 500kg.
- Sai số : 5g đến 100g.
- 01 màn hình hiện dạng trục 
đứng.
- OIML, CE, ISO.

- DS-520, dòng cân được sản 
xuất theo tiêu chuẩn  DIGI-
JAPAN.
- Làm bằng Inox 304ss, chống 
thấm tốt, chịu ẩm cao.
- Mức cân : 3kg đến 50kg.
- Sai số : 1g đến 10g.
- 01 màn hình hiện dạng trục 
đứng.
- OIML, CE, ISO.

- Nhà máy chế biến thịt gia 
cầm, gia súc.
- Nhà máy chế biến thủy hải 
sản.
- Nhà máy xử lý, chế biến rau 
quả.
- Nhà máy xử lý, chế biến thực 
phẩm khô.
- Dùng ở chợ & các cửa hàng 
bách hóa.

- Valor 2000 ,dòng cân được 
sản xuất theo công nghệ 
Ohaus-USA.
- Làm nhựa ABS ,chống thấm 
tốt
- Mức cân : 600g đến 30kg.
- Sai số : 0.1g đến 10g.
- 02 màn hình hiển thị trước và 
sau .
- OIML, CE, ISO.

-TCW-WP,dòng cân được sản 
xuất theo tiêu chuẩn  DIGI-
JAPAN.
- Làm bằng Inox 304ss, chống 
thấm tốt, chịu ẩm cao.
- Mức cân : 600g đến 30kg.
- Sai số : 0.1g đến 10g.
- 02 màn hình hiện dạng trước 
và sau.
- OIML, CE, ISO.

-FW-300, dòng cân được sản 
xuất theo tiêu chuẩn  CAS-
KOREA.
- Làm bằng Inox 304ss, chống 
thấm tốt, chịu ẩm cao.
- Mức cân : 600g đến 30kg.
- Sai số : 0.1g đến 10g.
- 02 màn hình hiện dạng trước 
và sau.
- OIML, CE, ISO.



Cân phân tích Ohaus
EX224 Explorer
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Cân phân tích
PA214

Cân phân tích PA512
(OHAUS-USA)

Cân phân tích
SPS202

Cân phân tích
Mettler - Toledo MS

Cân phân tích
SHIMADZU ATX
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Cân thủy sản
Supper SS

Cân thủy sản
JZC-WED Cân hải sản

Cân điện tử
Ohaus V22PWE

Cân điện tử
Valor 3000

Cân thủy sản UWP

Cân thủy sản JWPCân thủy sản CUB

-CUB, dòng cân được sản 
xuất theo tiêu chuẩn  MT.
- Làm bằng nhựa ABS, chống 
thấm tốt, chịu ẩm cao.
- Mức cân : 600g đến 30kg.
- Sai số : 0.1g đến 10g.
- 02 màn hình hiện dạng trước 
và sau.
- OIML, CE, ISO.

-Supper-SS, dòng cân được 
sản xuất theo tiêu chuẩn 
JADEVER-TAIWAN).
- Làm bằng Inox 304s, chống 
thấm tốt, chịu ẩm cao.
- Mức cân : 600g đến 30kg.
- Sai số : 0.1g đến 10g.
- 02 màn hình hiện dạng trước 
và sau.
- OIML, CE, ISO.

--JZC-WED, dòng cân được 
sản xuất theo tiêu chuẩn UTE-
TAIWAN).
- Làm bằng nhựa ABS, chống 
thấm tốt, chịu ẩm cao.
- Mức cân : 600g đến 30kg.
- Sai số : 0.1g đến 10g.
- 02 màn hình hiện dạng trước 
và sau.
- OIML, CE, ISO.

V22PWE, dòng cân được sản 
xuất theo công nghệ ohaus.
- Làm nhựa ABS, chống thấm 
tốt.
- Mức cân : 600g đến 15kg.
- Sai số : 0.1g đến 5g.
- 02 màn hình hiện thị trước và 
sau .
- OIML, CE, ISO.

-JWP, dòng cân được sản xuất 
theo tiêu chuẩn JADEVER-
TAIWAN).
- làm bằng Inox 304s, chống 
thấm tốt, chịu ẩm cao.
- Mức cân : 600g đến 30kg.
- Sai số : 0.1g đến 10g.
- 02 màn hình hiện dạng trước 
và sau.
- OIML, CE, ISO.

-UWP, dòng cân được sản 
xuất theo tiêu chuẩn UTE-
TAIWAN).
- Làm bằng nhựa ABS, chống 
thấm tốt, chịu ẩm cao.
- Mức cân : 600g đến 30kg.
- Sai số : 0.1g đến 10g.
- 02 màn hình hiện dạng trước 
và sau.
- OIML, CE, ISO.

- Nhà máy chế biến thịt gia 
cầm, gia súc.
- Nhà máy chế biến thủy hải 
sản.
- Nhà máy xử lý, chế biến rau 
quả.
- Nhà máy xử lý, chế biến thực 
phẩm khô.
- Dùng ở chợ & các cửa hàng 
bách hóa.

Valor-3000, dòng cân được 
sản xuất theo công nghệ 
Ohaus-USA.
- Làm bằng Inox 304, chống 
thấm tốt.
- Mức cân : 600g đến 5kg.
- Sai số : 0.1g đến 1g.
- 02 màn hình hiện thị trước và 
sau .
- OIML, CE, ISO.

- Màn hình hiển thị dạng số, 

độ phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML, 

CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Hệ thống chuẩn trong tự 

động điều chỉnh AutoCal ™. 

- Mức cân :220 , 320 ,  420g.

- Sai số : 0.0001g.

- Độ tuyến tính  : 0,0002g.

- Ohaus - USA

- Màn hình hiển thị dạng số, 

độ phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML, 

CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Hệ thống chuẩn trong tự 

động điều chỉnh AutoCal ™. 

- Mức cân :210.

- Sai số : 0.0001g.

- Độ tuyến tính  : 0,0002g.

- Ohaus - USA

- Màn hình hiển thị dạng số, 

độ phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML, 

CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Hệ thống chuẩn trong tự 

động điều chỉnh AutoCal ™. 

- Mức cân :510 ,2.1kg,4.1kg

- Sai số : 0.01g.

- Độ tuyến tính  : 0,02g.

-Ohaus - USA

- Màn hình hiển thị dạng số, 

độ phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML, 

CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc 

( 1 2 V / 4 h  h o ặ c  A C / D C  

adaptor).

- Hệ thống chuẩn trong tự 

động điều chỉnh AutoCal ™. 

- Lồng kính chắn gió cho cân 

3, 4 số lẻ.

- Màn hình hiển thị dạng số, 

độ phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML, 

CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc 

( 1 2 V / 4 h  h o ặ c  A C / D C  

adaptor).

- Hệ thống chuẩn trong tự 

động điều chỉnh AutoCal ™. 

- Lồng kính chắn gió cho cân 

3, 4 số lẻ.

- Màn hình hiển thị dạng số, 

độ phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML, 

CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Ứng dụng :cân phòng thí 

nghiệm,cân vàng.

- Hệ thống chuẩn trong tự 

động điều chỉnh AutoCal ™. 

- Lồng kính chắn gió cho cân 

3, 4 số lẻ.

- Shimazu -JAPAN
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Cân hóa chất V31XH
Cân Ohaus

NAVIGATOR XT

Cân phân tích
KD-BTED

Cân phân tích
VIBRA SHINKO AJ

Cân sấy ẩm Mb35
(OHAUS - USA)

Cân xác định độ ẩm
MB-45

Cân điện tử HK-TE
Cân điện tử

DIGI DS-425

Cân bồn

Cân bồn dạng đứng

Cân bồn dạng nằm
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- Valor 3000, dòng cân được sản 
xuất theo công nghệ Ohaus.
- Làm bằng inox 304, chống 
thấm tốt.
- Mức cân: 200g đến 6kg.
- Sai số: 0.01g đến 1g.
- 01 màn hình hiển thị trước.
- OIML, CE, ISO.
- Ohaus-USA.

NAVIGATOR XT, dòng cân 
được sản xuất theo công nghệ 
Ohaus-USA.
-  Mức cân: 200g đến 6kg.
- Sai số: 0.01g đến 1g.
- 01 màn hình hiển thị trước.
- OIML, CE, ISO.
- Ohaus-USA 

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Chính xác cao (độ phân giải 

bên trong: 1/30.000 đến 

1/60.000).

- Màn hình hiển thị LED Số 

đỏ rõ dễ đọc.

- Chức năng tự kiểm tra pin.

- Cổng giao tiếp RS-232 (lựa 

chọn).

- Các lựa chọn: Pin sạc (6 

V/4h hoặc AC/DC adaptor).

- Màn hình hiển thị phía sau.

- Màn hình hiển thị dạng số, 

độ phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML, 

CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Hệ thống chuẩn trong tự 

động điều chỉnh AutoCal ™. 

- Lồng kính chắn gió cho cân 

3, 4 số lẻ.

- Màn hình hiển thị dạng số, 

độ phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML, 

CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Hệ thống chuẩn trong tự 

động điều chỉnh AutoCal ™. 

- Lồng kính chắn gió cho cân 

3, 4 số lẻ.

- Màn hình hiển thị dạng số, 

độ phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML, 

CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Hệ thống chuẩn trong tự 

động điều chỉnh AutoCal ™. 

- Lồng kính chắn gió cho cân 

3, 4 số lẻ.

- Màn hình hiển thị dạng số, 

độ phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML, 

CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Hệ thống chuẩn trong tự 

động điều chỉnh AutoCal ™. 

- Lồng kính chắn gió cho cân 

3, 4 số lẻ.

- Màn hình hiển thị dạng số, 

độ phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML, 

CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Hệ thống chuẩn trong tự 

động điều chỉnh AutoCal ™. 

- Lồng kính chắn gió cho cân 

3, 4 số lẻ.

- Cân và lưu trữ dữ liệu cân, hiển thị khối lượng mẻ đang cân, số 
lượng mẻ cân, khối lượng tổng.
- Đa dạng các loại nguyên liệu cân khác nhau
là cách tốt nhất khi nhà máy, cơ sở sản xuất có trang bị bồn chứa 
các loại dung dịch lỏng hoặc khí hóa lỏng. Các bộ cảm biến 
được trang bị theo cấu tạo của từng loại bồn khác nhau. 
- Cân bồn điện tử mang lại sự tiện dụng cho sản xuất và đưa ra 
con số tương đối chính xác giúp việc quản lý cũng như theo dõi 
một cách có hệ thống.
- Mức cân: 100kg - 200 tấn
- Cân và lưu trữ dữ liệu cân, hiển thị khối lượng mẻ đang cân, số 
lượng mẻ cân, khối lượng tổng.
- Đa dạng các loại nguyên liệu cân khác nhau.

- Cân và lưu trữ dữ liệu cân, hiển thị khối lượng mẻ đang cân, số 
lượng mẻ cân, khối lượng tổng.
- Đa dạng các loại nguyên liệu cân khác nhau là cách tốt nhất khi 
nhà máy, cơ sở sản xuất có trang bị bồn chứa các loại dung dịch 
lỏng hoặc khí hóa lỏng. Các bộ cảm biến được trang bị theo cấu tạo 
của từng loại bồn khác nhau. 
- Cân bồn điện tử mang lại sự tiện dụng cho sản xuất và đưa ra con 
số tương đối chính xác giúp việc quản lý cũng như theo dõi một 
cách có hệ thống.
- Mức cân: 100kg - 200 tấn
- Cân và lưu trữ dữ liệu cân, hiển thị khối lượng mẻ đang cân, số 
lượng mẻ cân, khối lượng tổng.
- Đa dạng các loại nguyên liệu cân khác nhau.

- Cân và lưu trữ dữ liệu cân, hiển thị khối lượng mẻ đang cân, 
số lượng mẻ cân, khối lượng tổng.
- Đa dạng các loại nguyên liệu cân khác nhau là cách tốt nhất 
khi nhà máy, cơ sở sản xuất có trang bị bồn chứa các loại dung 
dịch lỏng hoặc khí hóa lỏng. Các bộ cảm biến được trang bị 
theo cấu tạo của từng loại bồn khác nhau.
- Cân bồn điện tử mang lại sự tiện dụng cho sản xuất và đưa ra 
con số tương đối chính xác giúp việc quản lý cũng như theo dõi 
một cách có hệ thống.
- Mức cân: 100kg - 200 tấn
- Cân và lưu trữ dữ liệu cân, hiển thị khối lượng mẻ đang cân, 
số lượng mẻ cân, khối lượng tổng.
- Đa dạng các loại nguyên liệu cân khác nhau.



CAÂN COÂNG NGHIEÄP
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CAÂN COÂNG NGHIEÄP

Cân kiểm tra

Cân kiểm tra dạng con lăn

Cân kiểm tra hàng thành phẩm

Thông số kỹ thuật:

MODEL LFS01 LFS02

Số bàn cân

Số đầu bơm

Công suất (sản phẩm/h)

Mức cân (kg)

Sai số (%)

Cân đôiCân đơn

02 02/03

150

0.05

120 240

Cân chiết nạp gas LPG model LFS01, LFS

- Có 2 loại đầu bơm gas sử dụng cho 2 loại chai gas 
van đứng và chai gas van ngang.
- Cân đơn 1 bàn cân hoặc cân đôi 2 bàn cân tùy theo 
công suất trạm chiết gas.
- Vật liệu bắng thép CT3 sơn tĩnh điện cao cấp.

CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNHHT
CAN HUNG THINH

HT
CAN HUNG THINH

- Chính xác cao( độ phân giải bên trong: 1/30,000).
- Màn hình hiển thị LED số rõ dễ đọc (số màu xanh).
- Chức năng tự kiểm tra pin và báo Pin sắp hết.
- Cổng giao tiếp RS-232 (lựa chọn).
- Chức năng: cân, trừ bì và thông báo chế độ trừ bì hiện hành.
- Chế độ thông báo tình trạng ổn định của cân.
- Cân có chức năng báo hiệu gần hết Pin.
- Chế độ tắt cân tự động (Automatic shut-off) giúp tiết kiệm năng lượng 
Pin.
- Phương thức định lượng: cảm biến từ (load cell).

 - Phương pháp xác định khối lượng: sử dụng cảm biến lực cân điện tử 
(loadcell), đảm bảo tiếp nhận và chuyển đổi giá trị khối lượng cân thành 
tín hiệu điện một cách trung thực và chính xác cao.

- Bộ chỉ thị và điều khiển: chuyên dùng cho các hệ thống cân kiểm tra, 
hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.

- Hệ thống điều khiển bằng PLC hoặc board mạch, tùy thuộc mức độ yêu 
cầu, kết hợp điều khiển các thiết bị khác trong hệ thống nếu có yêu cầu.

 - Phương pháp xác định khối lượng: sử dụng cảm biến lực cân điện tử 
(loadcell), đảm bảo tiếp nhận và chuyển đổi giá trị khối lượng cân thành 
tín hiệu điện một cách trung thực và chính xác cao.

- Bộ chỉ thị và điều khiển: chuyên dùng cho các hệ thống cân kiểm tra, 
hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.

- Hệ thống điều khiển bằng PLC hoặc board mạch, tùy thuộc mức độ yêu 
cầu, kết hợp điều khiển các thiết bị khác trong hệ thống nếu có yêu cầu.

Cân đóng bao

- Trọng lượng cân thông dụng: 50kg.

- Sử dụng loại bao PP/PE kích thước 600 X 950 mm.

- Phương pháp xác định khối lượng: sử dụng cảm biến tải.

- Sai số định lượng mỗi bao: +/- 100g.

Cân giấy cuộn

THIẾT BỊ BAO GỒM:
- 01 Đầu cân (indicator) Japan digi)hoặc T31P - Ohaus.
- 01 Hợp nối 4 load cell DIGI,hoặc SBCL-OHAUS .
- 04 Bộ Load Cell DIGI.
- 01 Khung bàn cân kích thước (1,2m x 1,2m), (1,5m x  1,5m), 
(1,2m x 1,5m) hoặc tùy chọn kích thước.
- 05 mét dây tín hiệu.



12 13

CAÂN TROÏNG LÖÔÏNG CAÂN TROÏNG LÖÔÏNG

Cân điện tử valor
1000W OHAUS

Cân nhà bếp/
Cân nông sản

Cân nhà bếp/
Cân trọng lượng 

Cân điện tử 200 kg Cân điện tử 100 kg

Cân điện tử 2 kg Cân điện tử 1 kg

Cân điện tử
AND HT SeriesCân điện tử ACS

Cân điện tử CAS ED Cân điện tử CAS AD 

Cân điện tử FEH
Cân điện tử

Digi DS - 502 

Cân điện tử
DIGI DS-676 Cân điện tử CL 501

CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNHHT
CAN HUNG THINH

HT
CAN HUNG THINH

Cân trọng lượng GS
(Shinko - Japan)

- Mức cân cao nhất: 1kg.

- Độ chính xác: 0.1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: Furi - Taiwan.

- Mức cân cao nhất: 100kg.

- Độ chính xác: 0.01kg.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao.

- Mức cân cao nhất: 200kg.

- Độ chính xác: 0.02kg.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao.

- Mức cân cao nhất: 2kg.

- Độ chính xác: 0.1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: Furi - Taiwan.

- Mức cân cao nhất: 3 - 30kg.

- Độ chính xác: 0.1 - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: Ohaus - USA.

- Mức cân cao nhất: 1 - 3kg.

- Độ chính xác: 0.1 - 1g.

- Kiểu chuẩn: hiển thị trức năng 

chuẩn cân và chuẩn cân từ bàn 

phím. 

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: Furi - Taiwan.

- Mức cân cao nhất: 200g - 5kg.

- Độ chính xác: 0.1 - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: Ohaus - USA.

- Mức cân cao nhất: 3 - 30kg.

- Độ chính xác: 0.5 - 5g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: Digi - Japan.

- Mức cân cao nhất: 600g-30kg.

- Độ chính xác: 0.1 - 5g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: Digi - Japan.

- Mức cân cao nhất: 500g - 6kg.

- Độ chính xác: 0.1 - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: VMC-USA.

- Mức cân cao nhất: 3 - 30kg.

- Độ chính xác: 0.1 - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: CAS - Korea.

- Mức cân cao nhất: 310g-5.1kg

- Độ chính xác: 0.1 - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: AND - Korea.

- Mức cân cao nhất: 3 - 30kg.

- Độ chính xác: 0.1 - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: CAS - Korea.

- Mức cân cao nhất: 1 - 6kg.

- Độ chính xác: 0.1g - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: Shinko - Japan.

- Mức cân cao nhất: 1 - 6kg.

- Độ chính xác: 0.1g - 1g.

- Kiểu chuẩn: hiển thị trức năng 

chuẩn cân và chuẩn cân từ bàn 

phím. 

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: Huka - Taiwan.

- Mức cân cao nhất: 2 - 20kg.

- Độ chính xác: 0.2 - 0.1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân 

tổng, giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao. 

- Hãng sản xuất: UTE - Taiwan.



Thông số kỹ thuật cân sàn:
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CAÂN BAØN - CAÂN SAØN

Cân sàn điện tử
DIGI DS-30SS

Cân sàn điện tử 20 tấn

CAÂN BAØN - CAÂN SAØN

Cân sàn Mettler Toledo

- Hầu hết cân bàn và cân sàn nhập khẩu được thiết kế chịu tải trọng đủ và phân bố đều, độ chính xác (độ phân 
giải) tối đa 3.000d theo R60 C3 APPROVED.
- Bàn cân do Hưng Thịnh thiết kế và sản suất đặc biệt phù hợp với điều kiện cân quá tải ở việt Nam, độ chính 
xác (độ phân giải) tối đa tới 10.000d.
- Thiết kế dạng sàn thấp, loadcell nằm gọn trong khung sàn cân, thẩm mỹ cao.
- Thiết kế hộp nối nằm trong long khung sàn cân, mở theo hướng phía trên mặt sàn cân, dễ dàng khi hiệu chỉnh 
tải trọng các góc cân.
- Khung cân: théo U120-U180; mặt bàn thép gân chống trượt, sơn tĩnh điện cao cấp hoặc inox 304 tùy theo yêu 
cầu sử dụng.

Bước nhảy (kg)

Mức cân (kg)

Kích thước

500 1000 2000 3000 5000 khác

0.1 0.2 0.5 0.5 1 khác

(theo đặt hàng)

(1.5m x 1.5m)/148kg

(1.2m x 1.2m)/111kg

(1.0m x 1.0m)/84kg

Thiết bị chính:

- Bàn cân, bộ chỉ thị, loadcell, hộp nối, cáp tín hiệu, giá 
đỡ bộ chỉ thị.
- Phụ kiện: màn hình hiển thị phụ, phần mềm quản lý, 
máy in phiếu cân, các yêu cầu kết nối và điều khiển mở 
rộng …

Cân sàn điện tử 10 tấn

Cân sàn điện tử 1 tấn Cân sàn điện tử 500 kg

Cân sàn điện tử
5 tấn Cân sàn điện tử CAS

Cân sàn điện tử
DI - 166SS

Cân sàn điện tử
DI - 28SS

Cân điện tử 20t Cân điện tử 10 tấn

Cân điện tử 5 tấn Cân điện tử 3 tấn

Cân điện tử 2 tấn Cân điện tử 500 kg

CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNHHT
CAN HUNG THINH

HT
CAN HUNG THINH

- Mức cân lớn nhất: 500kg đến 
10t
- Giá trị vạch chia: 100g đến 1kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.
- DIGI - JAPAN.

- Mức cân lớn nhất: 5 tấn.
- Giá trị vạch chia: 1kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.

- Mức cân lớn nhất: 500kg đến 
10t
- Giá trị vạch chia: 100g đến 1kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.
- DIGI - JAPAN.

- Mức cân lớn nhất: 5 tấn.
- Giá trị vạch chia: 1kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.

- Mức cân lớn nhất: 500kg đến 
10t
- Giá trị vạch chia: 100g đến 1kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.
- METTLER TOLEDO - USA

- Mức cân lớn nhất: 20 tấn.
- Giá trị vạch chia: 1kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.
- OHAUS - USA

- Mức cân lớn Nhất: 10 tấn
- Giá trị vạch chia: 1kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.
- OHAUS - USA

- Mức cân lớn nhất: 1 tấn.
- Giá trị vạch chia: 0.5kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.

- Mức cân lớn nhất: 500kg.
- Giá trị vạch chia: 0.1kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.

- Mức cân lớn nhất: 2 tấn.
- Giá trị vạch chia: 0.5kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.

- Mức cân lớn nhất: 500kg.
- Giá trị vạch chia: 0.1kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.

- Mức cân lớn nhất: 3 tấn.
- Giá trị vạch chia: 0.5kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.

- Mức cân lớn nhất: 20 tấn.
- Giá trị vạch chia: 1kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.

- Mức cân lớn nhất: 10 tấn.
- Giá trị vạch chia: 1kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.
- VMC - USA.

- Mức cân lớn nhất: 500kg đến 
10t
- Giá trị vạch chia: 100g đến 1kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.
- DIGI - JAPAN.

- Mức cân lớn nhất: 500kg đến 
10t
- Giá trị vạch chia: 100g đến 1kg
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu xanh rõ dễ 
đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển.
- Sàn cân đúc bằng thép, carbon 
và mặt cân đẹp, chống ẩm, chống 
ăn mòn, chống bụi.
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CAÂN BAØN - CAÂN SAØN

Cân bàn A&D
GP Series GP

Cân bàn CAS DH

Cân bàn DB-II
(CAS - Hàn Quốc)

Cân bàn IND 221
Mettlertoledo USA

CAÂN BAØN - CAÂN SAØN

Cân bàn Inox /
Cân bàn chống nước

Cân bàn CAS
BW-Series

Cân bàn Defender
TM 3000

Cân bàn INOX BSWS

Thông số kỹ thuật cân bàn: Thiết bị chính:

- Bàn cân, bộ chỉ thị, loadcell, giá đỡ bộ chỉ thị.
- Phụ kiện: màn hình hiển thị phụ, phần mềm quản lý, 
máy in phiếu cân, các yêu cầu kết nối và điều khiển mở  
rộng …

Bước nhảy (kg)

Mức cân (kg)

Kích thước

60 100 200 300 500

10 20 50 50 100

(theo đặt hàng)

200

750

380x480, 400x500,425x525, 500x600,
525x625, 600x800, 800x800

CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNHHT
CAN HUNG THINH

HT
CAN HUNG THINH

Cân bàn JWP
(JADEVER TAIWAN)

Cân bàn điện tử 150 kg

Cân bàn điện tử 100 kg

Cân bàn sắt thép

Cân bàn điện tử
150 kg

Cân bàn điện tử
30 kg

Cân bàn điện tử
BBA211 Mettler Toledo Cân bàn điện tử

BSWD

Cân bàn điện tử BSWI
Cân bàn điện tử

CAS DB-1H

- Mức cân lớn nhất: 150kg.
- Giá trị vạch chia: 0.02kg (20g)
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 150kg.
- Giá trị vạch chia: 0.02kg (20g)
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- DIGI - JAPAN.

- Mức cân lớn nhất: 100kg.
- Giá trị vạch chia: 0.01kg (10g)
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg.
- Giá trị vạch chia: 0.001kg (1g)
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LED màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LED màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LED màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LED màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.
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Cân bàn điện tử
DI - 30

Cân bàn điện tử
DI-28SS

CAÂN TREO

Cân bàn điện tử
DIGI -DS166

CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNHHT
CAN HUNG THINH

HT
CAN HUNG THINH

Cân treo 50 tấn

Cân bàn điện tử
có máy in

- Chính xác cao, đĩa cân bằng 

inox.

- Màn hình hiển thị LED số 

rõ dễ đọc. 

- Thiết bị đạt độ chính xác 

cấp III theo tiêu chuẩn OIML

- Thiết kế theo kiểu dáng 

công nghiệp. 
Cân bàn điện tử

DI - 166SS

Cân bàn điện tử
DI-162

Cân bàn điện tử
HAW

Cân bàn điện tử
JWI-588

Cân bàn điện tử
YHT3

Cân bàn điện tử
DIGI DS-30SS

Cân treo 30 tấn

Cân treo 10 tấn Cân treo 3 tấn

Cân treo 1 tấn Cân treo 500 kg

Cân treo
CAS Caston II Cân treo OCS-B

Cân treo OCS-T Cân treo JC

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LED màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LCD màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LED màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Mức cân lớn nhất: 30kg-750kg
- Giá trị vạch chia: 5g-100g.
- Độ phân giải cao: 1/75.000.
- Màn hình LED màu rõ, dễ đọc.
- Hiển thị bằng trục đứng / xoay 
chuyển
- Sàn cân đúc bằng thép cabon 
và mặt cân làm bằng inox, 
chống ẩm, chống ăn mòn, chống 
bụi.

- Chức năng Tare/ Hold.

- Màn hình hiển thị rõ và rộng.
- Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại (All).
- Vỏ hợp kim thép rắn chắc, ron chống ẩm.
- Chức năng cân đơn giản.
- Cân thông thường.
- On/ Off / Tare / Hold / Zero
- Tự động điều chỉnh về Zero.
- Định vị đa hướng 4 hướng chủ động.
- Chốt chống trượt - thép không rỉ.
- Sơn tĩnh điện - bền màu cao.
- Móc treo  tiêu chuẩn Hoa Kỳ, chịu tải 7T.
- Pin sạc lại (All) gắn trong 12V-7Ah.
- Bộ sạc rời kèm theo cân, và một pin dự trữ.
- Hãng sản xuất: UTE - TAIWAN

- Màn hình hiển thị rõ và rộng.
- Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại (All).
- Vỏ hợp kim thép rắn chắc, ron chống ẩm.
- Chức năng cân đơn giản.
- Cân thông thường.
- On/ Off / Tare / Hold / Zero
- Tự động điều chỉnh về Zero.
- Định vị đa hướng 4 hướng chủ động.
- Chốt chống trượt - thép không rỉ.
- Sơn tĩnh điện - bền màu cao.
- Móc treo  tiêu chuẩn Hoa Kỳ, chịu tải 15T.
- Pin sạc lại (All) gắn trong 12V-7Ah.
- Bộ sạc rời kèm theo cân, và một pin dự trữ.
- Hãng sản xuất: JADEVER - TAIWAN

- Màn hình hiển thị rõ và rộng.
- Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại (All).
- Vỏ hợp kim thép rắn chắc, ron chống ẩm.
- Chức năng cân đơn giản.
- Cân thông thường.
- On/ Off / Tare / Hold / Zero
- Tự động điều chỉnh về Zero.
- Định vị đa hướng 4 hướng chủ động.
- Chốt chống trượt - thép không rỉ.
- Sơn tĩnh điện - bền màu cao.
- Móc treo  tiêu chuẩn Hoa Kỳ, chịu tải 10T.
- Pin sạc lại (All) gắn trong 12V-7Ah.
- Bộ sạc rời kèm theo cân, và một pin dự trữ.
- Hãng sản xuất: CAS

- Màn hình hiển thị rõ và rộng.
- Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại (All).
- Vỏ hợp kim thép rắn chắc, ron chống ẩm.
- Chức năng cân đơn giản.
- Cân thông thường.
- On/ Off / Tare / Hold / Zero
- Tự động điều chỉnh về Zero.
- Định vị đa hướng 4 hướng chủ động.
- Chốt chống trượt - thép không rỉ.
- Sơn tĩnh điện - bền màu cao.
- Móc treo  tiêu chuẩn Hoa Kỳ, chịu tải 1.5T.
- Pin sạc lại (All) gắn trong 12V-7Ah.
- Bộ sạc rời kèm theo cân, và một pin dự trữ.
- Hãng sản xuất: VMC - USA

- Màn hình hiển thị rõ và rộng.
- Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại (All).
- Vỏ hợp kim thép rắn chắc, ron chống ẩm.
- Chức năng cân đơn giản.
- Cân thông thường.
- On/ Off / Tare / Hold / Zero
- Tự động điều chỉnh về Zero.
- Định vị đa hướng 4 hướng chủ động.
- Chốt chống trượt - thép không rỉ.
- Sơn tĩnh điện - bền màu cao.
- Móc treo  tiêu chuẩn Hoa Kỳ, chịu tải 2T.
- Pin sạc lại (All) gắn trong 12V-7Ah.
- Bộ sạc rời kèm theo cân, và một pin dự trữ.

- Màn hình hiển thị rõ và rộng.
- Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại (All).
- Vỏ hợp kim thép rắn chắc, ron chống ẩm.
- Chức năng cân đơn giản.
- Cân thông thường.
- On/ Off / Tare / Hold / Zero
- Tự động điều chỉnh về Zero.
- Định vị đa hướng 4 hướng chủ động.
- Chốt chống trượt - thép không rỉ.
- Sơn tĩnh điện - bền màu cao.
- Móc treo  tiêu chuẩn Hoa Kỳ, chịu tải 1.5T.
- Pin sạc lại (All) gắn trong 12V-7Ah.
- Bộ sạc rời kèm theo cân, và một pin dự trữ.
- Hãng sản xuất: VMC - USA

- Màn hình hiển thị rõ và rộng.
- Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại (All).
- Vỏ hợp kim thép rắn chắc, ron chống ẩm.
- Chức năng cân đơn giản.
- Cân thông thường.
- On/ Off / Tare / Hold / Zero
- Tự động điều chỉnh về Zero.
- Định vị đa hướng 4 hướng chủ động.
- Chốt chống trượt - thép không rỉ.
- Sơn tĩnh điện - bền màu cao.
- Móc treo  tiêu chuẩn Hoa Kỳ, chịu tải 15T.
- Pin sạc lại (All) gắn trong 12V-7Ah.
- Bộ sạc rời kèm theo cân, và một pin dự trữ.

- Màn hình hiển thị rõ và rộng.
- Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại (All).
- Vỏ hợp kim thép rắn chắc, ron chống ẩm.
- Chức năng cân đơn giản.
- Cân thông thường.
- On/ Off / Tare / Hold / Zero
- Tự động điều chỉnh về Zero.
- Định vị đa hướng 4 hướng chủ động.
- Chốt chống trượt - thép không rỉ.
- Sơn tĩnh điện - bền màu cao.
- Móc treo  tiêu chuẩn Hoa Kỳ, chịu tải 4.5T.
- Pin sạc lại (All) gắn trong 12V-7Ah.
- Bộ sạc rời kèm theo cân, và một pin dự trữ.

- Màn hình hiển thị rõ và rộng.
- Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại (All).
- Vỏ hợp kim thép rắn chắc, ron chống ẩm.
- Chức năng cân đơn giản.
- Cân thông thường.
- On/ Off / Tare / Hold / Zero
- Tự động điều chỉnh về Zero.
- Định vị đa hướng 4 hướng chủ động.
- Chốt chống trượt - thép không rỉ.
- Sơn tĩnh điện - bền màu cao.
- Móc treo  tiêu chuẩn Hoa Kỳ, chịu tải 60T.
- Pin sạc lại (All) gắn trong 12V-7Ah.
- Bộ sạc rời kèm theo cân, và một pin dự trữ.

- Màn hình hiển thị rõ và rộng.
- Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại (All).
- Vỏ hợp kim thép rắn chắc, ron chống ẩm.
- Chức năng cân đơn giản.
- Cân thông thường.
- On/ Off / Tare / Hold / Zero
- Tự động điều chỉnh về Zero.
- Định vị đa hướng 4 hướng chủ động.
- Chốt chống trượt - thép không rỉ.
- Sơn tĩnh điện - bền màu cao.
- Móc treo  tiêu chuẩn Hoa Kỳ, chịu tải 40T.
- Pin sạc lại (All) gắn trong 12V-7Ah.
- Bộ sạc rời kèm theo cân, và một pin dự trữ.
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Cân kim cương,
cân đá quý

- Màn hình hiển thị dạng số, độ 

phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h 

hoặc AC/DC adaptor). Cân ngành vàng bạc

Cân ngành vàng
EK-I

Cân Thử Tuổi Vàng
PA241

Cân vàng bạc
VIBRA AJ

Cân vàng
Sartorius - ED224S

Cân vàng SPS
(Ohaus - USA)

Cân vàng Vibra
DJ SHINKO

Cân vàng điện tử
Cân vàng điện tử

GS SHINKO

CAS LP-II Price
Computing Scale

- Có 2 màn hình trước và sau.  

- Nguồn điện: 220 V, bộ 
chuyển đổi AC-DC. 

- Hiển thị bởi trụ đứng màn 
hình LED.

- Dùng ở chợ & các cửa hàng 
bách hóa.

- Có 2 màn hình trước và sau.  

- Nguồn điện: 220 V, bộ 
chuyển đổi AC-DC. 

- Hiển thị bởi trụ đứng màn 
hình LED.

- Dùng ở chợ & các cửa hàng 
bách hóa.

- Có 2 màn hình trước và sau.  

- Nguồn điện: 220 V, bộ 
chuyển đổi AC-DC. 

- Hiển thị bởi trụ đứng màn 
hình LED.

- Dùng ở chợ & các cửa hàng 
bách hóa.

- Có 2 màn hình trước và sau.  

- Nguồn điện: 220 V, bộ 
chuyển đổi AC-DC. 

- Hiển thị bởi trụ đứng màn 
hình LED.

- Dùng ở chợ & các cửa hàng 
bách hóa.

- Có 2 màn hình trước và sau.  

- Nguồn điện: 220 V, bộ 
chuyển đổi AC-DC. 

- Hiển thị bởi trụ đứng màn 
hình LED.

- Dùng ở chợ & các cửa hàng 
bách hóa.

- Có 2 màn hình trước và sau.  

- Nguồn điện: 220 V, bộ 
chuyển đổi AC-DC. 

- Hiển thị bởi trụ đứng màn 
hình LED.

- Dùng ở chợ & các cửa hàng 
bách hóa.

- Có 2 màn hình trước và sau.  

- Nguồn điện: 220 V, bộ 
chuyển đổi AC-DC. 

- Hiển thị bởi trụ đứng màn 
hình LED.

- Dùng ở chợ & các cửa hàng 
bách hóa.

- Có 2 màn hình trước và sau.  

- Nguồn điện: 220 V, bộ 
chuyển đổi AC-DC. 

- Hiển thị bởi trụ đứng màn 
hình LED.

- Dùng ở chợ & các cửa hàng 
bách hóa.

- Có 2 màn hình trước và sau.  

- Nguồn điện: 220 V, bộ 
chuyển đổi AC-DC. 

- Hiển thị bởi trụ đứng màn 
hình LED.

- Dùng ở chợ & các cửa hàng 
bách hóa.

- Có 2 màn hình trước và sau.  

- Nguồn điện: 220 V, bộ 
chuyển đổi AC-DC. 

- Hiển thị bởi trụ đứng màn 
hình LED.

- Dùng ở chợ & các cửa hàng 
bách hóa.

Cân Mettler Toledo
Model 8433

Cân siêu thị
Cas LP1000N Cân siêu thị JPG

Cân siêu thị
tính tiền JPA Cân siêu thị UPA - M 

Cân tính tiền LS
Cân Tính Tiền/

Price Computing Scale

Cân Điện Tử
CAS Cl3000

Cân Điện Tử
CAS CL5500D

CAÂN VAØNG - CAÂN THÖÛ VAØNG  
- Màn hình hiển thị dạng số, độ 

phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h 

hoặc AC/DC adaptor).

- Màn hình hiển thị dạng số, độ 

phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h 

hoặc AC/DC adaptor).

- Màn hình hiển thị dạng số, độ 

phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h 

hoặc AC/DC adaptor).

- Màn hình hiển thị dạng số, độ 

phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h 

hoặc AC/DC adaptor).

- Màn hình hiển thị dạng số, độ 

phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h 

hoặc AC/DC adaptor).

- Màn hình hiển thị dạng số, độ 

phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h 

hoặc AC/DC adaptor).

- Màn hình hiển thị dạng số, độ 

phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h 

hoặc AC/DC adaptor).

- Màn hình hiển thị dạng số, độ 

phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h 

hoặc AC/DC adaptor).

- Màn hình hiển thị dạng số, độ 

phân giải cao.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao 

gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h 

hoặc AC/DC adaptor).
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Cân Mủ Cao Su
USA

- Chế biến mủ cao su, cân mủ.

- Cân độ ẩm cao su. Cân xây ẩm cao 

su.

- Cân, trừ bì, g, ct, t(OIML , CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h hoặc 

AC/DC adaptor).

- Khay cân thép không gỉ, inox 304.

- Hãng sản xuất: OHAUS - USA.

Cân phân tích
mủ cao su

Cân điện tử
AND Hl120

Cân điện tử 
HL100

Cân điện tử đếm
CAS CS Cân điện tử đếm EC

Cân điện tử đếm
JCE

Cân điện tử đếm
JCL

Cân điện tử đếm
AND HC-KI

Cân điện tử đếm
CAS SC Series 

Cân điện tử đếm
DIGI DC-180

Cân điện tử đếm
DIGI DC-788

Cân điện tử đếm
UCA-G

Cân điện tử đếm
UCA-K

CAÂN MUÛ CAO SU

CAÂN BOÛ TUÙI - CAÂN TIEÅU LY

Cân Bỏ Túi FEM

-  Độ  phân  g iả i  nộ i  cao .

- Cấp III theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Thao tác vận hành đơn giản.

- Nguồn điện sử dụng: PIN. Cân mini

Cân mini bỏ túi Cân tiểu ly ML- A01

Cân điện tử
notebook Cân điện tử cảm ứng

- Mức cân cao nhất: 3kg - 30kg.

- Độ chính xác: 0.1g - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân tổng, 

giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao.

- Hãng sản xuất: Jadever - Taiwan.

-  Độ  phân  g iả i  nộ i  cao .

- Cấp III theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Thao tác vận hành đơn giản.

- Nguồn điện sử dụng: PIN.

-  Độ  phân  g iả i  nộ i  cao .

- Cấp III theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Thao tác vận hành đơn giản.

- Nguồn điện sử dụng: PIN.

-  Độ  phân  g iả i  nộ i  cao .

- Cấp III theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Thao tác vận hành đơn giản.

- Nguồn điện sử dụng: PIN.

-  Độ  phân  g iả i  nộ i  cao .

- Cấp III theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Thao tác vận hành đơn giản.

- Nguồn điện sử dụng: PIN.

-  Độ  phân  g iả i  nộ i  cao .

- Cấp III theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Cân, trừ bì, g, ct, t (OIML , CE, 

ISO).

- Thao tác vận hành đơn giản.

- Nguồn điện sử dụng: PIN.

- Mức cân cao nhất: 3kg - 30kg.

- Độ chính xác: 0.1g - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân tổng, 

giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao.

- Hãng sản xuất: Jadever - Taiwan.

- Mức cân cao nhất: 3kg - 30kg.

- Độ chính xác: 0.1g - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân tổng, 

giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao.

- Hãng sản xuất: OHAUS - USA.

- Mức cân cao nhất: 3kg - 30kg.

- Độ chính xác: 0.1g - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân tổng, 

giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao.

- Hãng sản xuất: CAS - KOREA.

- Mức cân cao nhất: 3kg - 30kg.

- Độ chính xác: 0.1g - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân tổng, 

giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao.

- Hãng sản xuất: CAS - KOREA.

- Mức cân cao nhất: 3kg - 30kg.

- Độ chính xác: 0.1g - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân tổng, 

giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao.

- Hãng sản xuất: AND - JAPAN.

- Mức cân cao nhất: 3kg - 30kg.

- Độ chính xác: 0.1g - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân tổng, 

giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao.

- Hãng sản xuất: DIGI - KOREA.

- Mức cân cao nhất: 3kg - 30kg.

- Độ chính xác: 0.1g - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân tổng, 

giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao.

- Hãng sản xuất: DIGI - JAPAN.

- Mức cân cao nhất: 3kg - 30kg.

- Độ chính xác: 0.1g - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân tổng, 

giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao.

- Hãng sản xuất: UTE - TAIWAN.

- Mức cân cao nhất: 3kg - 30kg.

- Độ chính xác: 0.1g - 1g.

- Ứng dụng: cân đếm tính trung 

bình khối lượng, cân %, cân tổng, 

giữ hiển thị giá trị cân.

- Trừ bì: có chức năng trừ bì.

- Màn hình hiển thị: LCD, có độ 

phân giải cao.

- Hãng sản xuất: UTE - TAIWAN.

- Chế biến mủ cao su, cân mủ.

- Cân độ ẩm cao su. Cân xây ẩm cao 

su.

- Cân, trừ bì, g, ct, t(OIML , CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h hoặc 

AC/DC adaptor).

- Khay cân thép không gỉ, inox 304.

- Hãng sản xuất: AND - JAPAN.

- Chế biến mủ cao su, cân mủ.

- Cân độ ẩm cao su. Cân xây ẩm cao 

su.

- Cân, trừ bì, g, ct, t(OIML , CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h hoặc 

AC/DC adaptor).

- Khay cân thép không gỉ, inox 304.

- Hãng sản xuất: AND - JAPAN.

- Chế biến mủ cao su, cân mủ.

- Cân độ ẩm cao su. Cân xây ẩm cao 

su.

- Cân, trừ bì, g, ct, t(OIML , CE, ISO).

- Cổng giao tiếp RS-232 (bao gồm).

- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h hoặc 

AC/DC adaptor).

- Khay cân thép không gỉ, inox 304.
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LOADCELL

CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNHHT
CAN HUNG THINH

HT
CAN HUNG THINH

Digital Load Cell Load Cell AND
LCB03/04 Series

Load Cell B6N
(ZEMIC -USA)

Load Cell BM11
(ZEMIC -USA)

Load Cell KELI DEE Load Cell LCSB Load Cell TEDEA
HUNTLEIGH 3420

Load Cell H2F

Load Cell UFS Load Cell UHA Load Cell UMATEDEA HUNTLEIGH
Model 1320

Load Cell URAE Load Cell UTE UBS Load Cell REVERE
TRANSDUCERS 652

Load Cell URA

Load Cell  METTLER
TOLEDO 0782

Load Cell AND
LC8405 Series

Load Cell ASC
VISHAY REVERE

Load Cell RLC

Load Cell BM14C
(ZEMIC -USA)

Load Cell
Keli HSX-A

Load Cell HBM Z6Load Cell HBM C2

LOADCELL

Load Cell HBB
(Celtron-Hà Lan)

Load Cell
HBM RSCC

Load Cell  VLC 120
(VMC - USA)

Load Cell VLC 123
(VMC - USA)

Load Cell VLC
A138 (VMC-USA)

Load Cell 
VISHAY ALC

Load Cell VISHAY 
CSP-M

Load Cell Keli QSVishay Revere
Transducers CP1

Load Cell Mettler
Toledo IL

Load Cell Mettler
Toledo SDB

Load Cell ZEMIC
HM9B

Load Cell
Keli ZSE-D

Load Cell  LCC11
(AND - JAPAN)

Load Cell Mavin NA2 Load Cell
Tedea 1242 

Load Cell Amcell
BTA

Load Cell UTE UDS Load Cell UTE URS Load Cell
Bongshin DBBP

Load Cell
CAS BCL

Load Cell HBM C16A

Load Cell LCSST Load Cell PT SSC
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CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNH CAÂN ÑIEÄN TÖÛ HÖNG THÒNHHT
CAN HUNG THINH

HT
CAN HUNG THINH

ÑAÀU CAÂN ÑIEÄN TÖÛ

Indicator DI-300SS

Indicator DI-620
Indicador IND560

METTLER TOLEDO

Indicator DI-80 Indicator DI-80SS

Indicator
LAUMAS W60

Indicator
T71P OHAUS Indicator T71XW

Indicator
VISHAY VT220 

Mettler Toledo
IND690 

THIEÁT BÒ CAÂN ÑIEÄN TÖÛ

Bảng hiển thị phụ
cho cân xe tải

Bảng hiển thị phụ
cho cân điện tử

Hợp cộng Load Cell Hợp Nối 4 Load Cell 

Máy in nhiệt
cho cân điện tử

Hợp Nối 6 Load Cell Hợp Nối Load Cell Hợp Nối 8 Load Cell 

Máy đo độ ẩm
PM - 600

Pin dùng cho cân CUB Sạc cân
(ADAPTOR)

Máy in tem dán
cho cân điện tử

QUAÛ CAÂN

Bộ quả chuẩn F1
 (1mg Tới 1kg)

Bộ quả cân F1
(1kg-5kg)

Bộ quả cân F1
(1mg-200g)

Bộ quả cân chuẩn

Quả cân chuẩn Quả cân chuẩn gang Quả cân chuẩn inoxQuả cân 500kg

- DI-80 series digital weighing 
indicator provides versatility and 
expandability to adapt to your 
weighing applications.
- Display resolution: 1/1,000 to 
1/10,000.
-LCD display with color graphic 
bar and back light.
- 1000 item memory.
- 2 scale connection.

-  DI -300SS  se r i e s  d ig i t a l 
weighing indicator provides 
versatility and expandability to 
a d a p t  t o  y o u r  w e i g h i n g 
applications.
- Display resolution: 1/1,000 to 
1/10,000.
-LCD display with color graphic 
bar and back light.
- 1000 item memory.
- 2 scale connection.

- Weight Indicator in DIN box (48 
x 96 x 130 mm, drilling template 
44 x 91mm)
for panel mounting. 
- IP54 front panel protection.
- Six-digit semialphanumeric
display (14 mm/h), 7 segment; 8 
alarm LED. 
- Four-key membrane keyboard.
- Real-time clock with buffer 
battery.

- Various interface, including 
RS-232,USB, setpoint output.
- Optional Dot Matrix Printer.
- Support 8x350 ohm loadcells.
- Super size LCD display with 
backlight.
- Display resolution up to 
1/15,000.
- 200 PLU,all PLU can be 
updated with USB from PC.

- Indicator IND560
- Vỏ bọc bên ngoài : Thép không 
gỉ, khung nhôm
- Kích thước : 265mm(l) x 
160(w) x 92(d)
- Trọng lượng : 3.5kg
- Tiêu chuẩn : IP65
- Nhiệt độ thích hợp : -10C - 
40C (14 - 104F)
- Nguồn điện : 85V - 264V, 
750mA.

- T71P includes an internal 
universal switching power 
supply with universal line cord 
or can be powered using 6 
batteries (80-hour battery life).
- Optional NiMH internal 
rechargeable power pack 
available.
- Optional interfaces include DC 
relay control kit, AC relay 
control kit, 2nd RS232 and 
RS485/422.

- T71XW features an NEMA 
4X/IP66 water resistant stainless 
steel housing with integral 
faceplate supports for easy 
servicing.
- 50,000d maximum displayed 
weighing resolution with 
temporary display of 10x 
readability in weighing mode 
using quick key press.

- Large .8" (20.3mm) Light 
Emitting Diode (LED) Display.
- Configurable analog to digital 
measurement rate.
- Power for 8 350-ohm load cells 
or 16 700-ohm load cells.
- Primary/secondary units 
configuration: lb, kg, ounces, 
short tons, metric tons, grams, or 
none.
- NEMA 4X/IP66 stainless steel 
washdown enclosure.

- Tiêu chuẩn: IP65.
- Nhiệt độ thích hợp: -10C - 40C 
(14 - 104F).
- Nguồn điện: 85V - 264V, 
750mA.
- Màn hình hiển thị: Chân không 
huỳnh quang 21mm.
- Hiển thỉ trọng lượng: 100.000 
đơn vị.
- Bàn phím: 25 phím với các phím 
số và phím chức năng.

- DI-80SS series digital weighing 
indicator provides versatility and 
expandability to adapt to your 
weighing applications.
- Display resolution: 1/1,000 to 
1/10,000.
-LCD display with color graphic 
bar and back light.
- 1000 item memory.
- 2 scale connection.


