
Laptop não fornecido

Dispositivo de medição de desempenho de atordoamento
Dispositivo para a medição precisa e validação de desempenho de atordoamento de pistolas 
de atordoamento de êmbolo retrátil por penetração CASH®

Adaptadores CASH® de  
verificação de êmbolo retrátil

Por que verificação de atordoamento 
CASH® de êmbolo retrátil!
 ▪ Construção robusta e durável
 ▪ Checagem da indicação visual no dispositivo de   

 atordoamento
 ▪ Mede a velocidade real do êmbolo em m/s
 ▪ Sem fio fácil de configurar e usar via Bluetooth com  

 um tablet Android e PC com Windows
 ▪ Registro de verificação de atordoamento detalhado,  

 incluindo o número de série da pistola, cartucho,  
 data, hora, nome do operador, velocidade etc.
 ▪ Salvar e compartilhar dados no formato da planilha  

 eletrônica
 ▪ Satisfaz os requisitos para o bem-estar dos  

 animais quanto aos regulamentos de tempo de  
 abate (WATOK)
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PTCN: shanghai@frontmatec.com
Telefone: +86 215 859 4850

DE: beckum@frontmatec.com
Telefone: +49 252 185 070

DK: kolding@frontmatec.com
Telefone: +45 763 427 00 

ES: barcelona@frontmatec.com
Telefone: +34 932 643 800

NL: rijssen@frontmatec.com
Telefone: +31 886 294 000

RU: moscow@frontmatec.com
Telefone: +7 495 424 9559 

UK: birmingham@frontmatec.com
Telefone: +44 121 313 3564 

US: kansascity@frontmatec.com
Telefone: +1 816 891 2440

frontmatec.com 
acclesandshelvoke.co.uk

CASH® verificação de êmbolo retrátil especificação

Descrição Peso do produto Pistola compatível Código do produto

Base de verificação de atordoamento de êmbolo retrátil CASH® com 
adaptador

11,6 kg CASH® Special (std) CSCD6

12,7 kg CASH® Special (médio/longo) CSCD1

11,3 kg CASH® Cowpuncher CSCD2

11,2 kg CASH® Magnum Auto CSCD3

12,6 kg CASH® Magnum FreeFlight CSCD4

11 kg CASH® Magnum XL CSCD5

Adaptadores CASH® de verificação de êmbolo retrátil

Descrição Código do produto

CASH® Special (std) CSCD014

CASH® Special (médio/longo) CSCD007

CASH® Cowpuncher CSCD008

CASH® Magnum Auto CSCD009

CASH® Magnum FreeFlight CSCD010

CASH® Magnum XL CSCD011

Incluído com todas as pistolas de  
atordoamento CASH® com êmbolo

 ▪ Unidade de base de êmbolo atordoador CASH®

 ▪ Tablet Android (carregado com aplicativo de teste,  
 manual do usuário e software para PC)
 ▪ Unidade flash USB contendo o aplicativo de teste para  

 o Android, software para PC com Windows e PDF do  
 manual do usuário
 ▪ Um adaptador para uma pistola de atordoamento  

 CASH® (adaptadores adicionais podem ser  
 comprados separadamente)
 ▪ Adaptador de tomada elétrica
 ▪ Cópia impressa do manual do usuário

Compatível com a verificação de pistola 
atordoamento de êmbolo retrátil CASH®

*Não é adequado para ferramentas de atordoamento por concussão

CASH®  
Cowpuncher

CASH®  
Magnum Auto 

long barrel

CASH®  
Magnum 

Auto

CASH®  
Magnum 

FreeFlight

CASH®  
Magnum 

XL

CASH®  
Special standard


