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BALANÇA

• Balança totalmente eletrônica constituída de uma única célula de carga
montada no centro da plataforma da balança, o que a protege contra erro
de leitura nas cargas depositadas fora de centro da plataforma, garantindo
precisão, velocidade e confiabilidade nas operações.

MÓVEL
Robusta, prática e manobrável.
Possui rodas embutidas e grade
de segurança.
Ideal para caixas e sacarias.

• Plataforma retangular e ampla área de pesagem permitem acomodar
melhor caixas e sacarias, facilitando e otimizando as pesagens.
• Rodízios giratórios permitem o fácil movimento da balança, facilitando as
pesagens em vários pontos de seu estabelecimento.
• Fácil operação e display de leds de excelente leitura nas dimensões de
26mm.
• Fornece indicação luminosa para exibição de mensagens ao usuário no
caso de falhas ou erros de operação.

PLATAFORMA
700 X 500 mm

• Totalmente configurável via teclado, de fácil digitação e com retorno
sonoro, permitindo o ajuste da velocidade da pesagem às necessidades
específicas de cada cliente, sem que seja necessário a presença de um
técnico.
• Relógio interno configurável permite a associação de data e hora na
impressão dos dados da pesagem ou contagem.
• Possui bateria interna (com autonomia de 8 horas consecutivas), para
dar mais agilidade em seu processo, eliminando a necessidade de tomada
próximo ao local de trabalho. Possui fonte interna de alimentação
automática de 85 a 250 volts, ao mesmo tempo que está utilizando para
fazer as pesagens está carregando a bateria interna.

custo de
Baixíssimo
Técnica
Assistência

500 kg x 50 g
300 kg x 50 g
200 kg x 20 g
150 kg x 20 g
100 kg x 10 g

OPCIONAIS: Impressora, etiquetadora, display remoto com interface paralela
e serial padrão via RF;
Software de gerenciamento de peso;
Carregador de bateria veicular.

Rodas traseiras
giratórias em nylon.

Assistência Técnica em todo o Brasil.

Associado:

AMCHAM
BRASIL

Exija sempre do seu fornecedor as portarias de
aprovação de modelo pelo INMETRO

Curitiba - PR

Rodas dianteiras
em borracha rígida.

BATERIA RECARREGÁVEL COM
AUTONOMIA DE 8 HORAS

Curitiba/PR
Fábrica, Administração, Vendas,
Locação e Assistência Técnica
Rua O Brasil para Cristo, 350,364,376 - CEP: 81650-110
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3377 1577

São Paulo/SP
Escritório de Vendas
R. Martiniano de Carvalho, 864 cj. 303
CEP: 01321-000
11

www.digitronbalancas.com.br

3262 0687

