
 

 

 

Toledo do Brasil lança na Tecnocarne 2019 soluções para o mercado de 

proteína animal 

 

Líder em soluções de pesagem e gerenciamento de informações, a Toledo do Brasil participa 

da 14ª TecnoCarne - Feira Internacional de Tecnologia para a Indústria da Proteína 

Animal com inovações especialmente desenvolvidas para a expansão do setor. O evento 

acontece em São Paulo, de 06 08 de agosto, no São Paulo Expo. 

Entre as novidades que serão expostas na Tecnocarne 2019, destaca-se a Checadora 
TS4XDYN. De fácil instalação e ideal para pesagens dinâmicas, tanto em aplicações de 
logística como na indústria em geral, o equipamento pode ser adaptado de acordo com as 
particularidades de cada processo. “Em síntese, a checadora destina-se a verificação de peso, 
visando obter a sobra ou falta de produtos no interior de uma embalagem, como também 
identificar o peso alvo dentro de limites estabelecidos pelo processo do cliente, tudo isso de 
maneira automática. Através de seus opcionais, a checadora TS4XDYN permite integração 
com os mais diversos periféricos, tais como:  sinalizador luminoso, leitores de etiquetas, 
software estatístico para computador, aplicadores de etiquetas e sistema de realimentação, 
entre outros”, explica Carlos Alberto Polônio, de Marketing e Vendas - Mercado Industrial da 
Toledo do Brasil. 
 
De acordo com Polônio, a Toledo do Brasil está aproveitando o encontro de profissionais 

envolvidos da cadeia da indústria de proteína animal, perfil dos visitantes da Tecnocarne, para 

lançar também as Balanças Automáticas Inteligentes 2090M (aço inox IP65) e 2098M (aço 

carbono IP54), cuja operação é realizar pesagem automática sem a interferência manual, sem 

parar a produção. Menor investimento e baixa manutenção estão entre as vantagens 

oferecidas de ambas.  

“As balanças 2090M e 2098M levam em consideração as interferências externas no ambiente 

de pesagem, as dimensões da embalagem e a distribuição da carga para determinar o modo 

da pesagem, de forma dinâmica ou rápida parada”, informa Polônio.  Dessa maneira, as 

balanças proporcionam aos clientes o controle da pesagem automática, da captura de peso e 

da parada ou acionamento do transportador via integração com CLP, sistema supervisório ou 

ERP. 

Conectadas ao software MWS gera dados de produção de forma automática, em tempo real, 

para exibição em relatórios e controle de CEP. 

Sobre a empresa 
 
A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. é líder na área de pesagem no País. Possui 
uma fábrica em São Bernardo do Campo (SP), 20 filiais nas principais cidades brasileiras, mais 
de 1.300 colaboradores, dos quais 400 são técnicos próprios que atuam em todo o território 
nacional. Além disso, possui sua própria marca registrada Prix, utilizada em centenas de 



 

 

 

milhares de produtos do mercado varejista e incorporada às soluções industriais, de 
exportação e de serviços, aliada a uma rede com mais de 2.000 revendedores e assistências 
técnicas autorizadas. 
 
 
Serviço 
Evento: Tecnocarne 2019 
Data: de 06 a 08 agosto de 2019, das 13 horas às 20 horas 
Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - Vila Água Funda, São Paulo  
Estande da Toledo do Brasil: Rua H 065 
 
 
Informações para a imprensa: 
Rita Dias - jornalista MTb.30.509 –   cel. 11 – 99758.5909 
rita@informativamidia.com.br 
Zulmira Felicio - jornalista MTb.10.316 – cel. 11- 99605.7083 
zulmira@informativamidia.com.br 
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