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Prezado cliente, 

Você está recebendo seu Terminal Computadorizado TC 420, mais um produto com a qualidade e tecnologia Toledo do Brasil In-
dústria de Balanças Ltda, destinado ao controle de entrada e saída de veículos, emissão de tickets, gerenciamento das pesagens e 
integração de dados com outro sistema gerencial.

Possui interface amigável, auto-explicativa, que orientada por teclas de função e permite fácil programação e operação.
Para usufruir ao máximo de todos os recursos disponíveis e para um melhor desempenho durante as operações, sugerimos a leitura 
deste manual. Para esclarecimentos de dúvidas ou informações adicionais, queira contatar nossa Assistência Técnica na Filial Tole-
do do Brasil mais próxima de seu estabelecimento, cujos os endereços estão no final desse manual.

Para esclarecimentos sobre Treinamento Técnico, consulte a Toledo do Brasil no seguinte endereço:

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA.
CENTRO DE TREINAMENTO TÉCNICO
Rua Manoel Cremonesi, 1 - Jardim Belita
CEP 09851-330 - São Bernardo do Campo - SP
Telefone: 55 (11) 4356-9000
Fax: 55 (11) 4356-9465
Suporte Técnico: (11) 4356-9009 (Custo de uma ligação local)
E-mail: suporte.tecnico@toledobrasil.com.br
Site: www.toledobrasil.com.br

Sua satisfação é da maior importância para todos da Toledo do Brasil que trabalham para lhe proporcionar os melhores produtos e 
serviços de pesagem. Quaisquer sugestões para melhorias serão bem-vindas.

Desejamos a você muitos anos de uso do Terminal Computadorizado TC 420.

Atenciosamente,

André Cardoso
Analista de Produtos
Linha Industrial
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ATENÇÃO !

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda, em conformidade com as exigências do Inmetro, informa: Balanças destinadas ao uso 
geral.

Conforme Portaria Inmetro n° 154, de 12 de agosto de 2005, o item 5, informa que o adquirente desta balança fica obrigado a comu-
nicar imediatamente ao Órgão Metrológico da Jurisdição do estabelecimento onde o equipamento está instalado, sobre a colocação 
em uso da mesma.

Para obter maiores informações desta medida e dados do Órgão Metrológico de sua região, consulte o seguinte site: 
http://www.inmetro.gov.br/metlegal/rnml.asp.

1. INTRODUÇÃO

http://www.inmetro.gov.br/metlegal/rnml.asp
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2. DESCRIÇÃO GERAL
2.1. Antes de desembalar seu TC 420
Antes de instalar ou ligar seu Terminal Computadorizado TC 420, leia atentamente as informações contidas neste manual.

Para que o Terminal Computadorizado TC 420 conserve suas características iniciais e seu perfeito funcionamento com o decorrer do 
tempo, é fundamental que as instruções e procedimentos aqui descritos sejam efetuados periodicamente em freqüência a ser determi-
nada pelos responsáveis pela manutenção de acordo com o uso e as condições de seu ambiente de trabalho. Nossa recomendação é a 
frequência mensal para execução destes procedimentos.

Se as instruções não forem observadas, poderão ocorrer danos ao equipamento, pelos quais a Toledo do Brasil não se responsabilizará.

2.2. Inspeção da embalagem
 Verificar se existem avarias visíveis, como partes rompidas, úmidas, etc. Informe ao responsável, a fim de garantir a 
cobertura de seguro, garantias de fabricante, transportadores, etc.

2.3. Conteúdo da embalagem
Depois de retirar o Terminal Computadorizado TC 420 da embalagem, verifique o conteúdo. Os seguintes itens devem estar inclusos:

1) Terminal Computardorizado TC 420;

2) Manual do Usuário;

3) Teclado USB; 

4) Carta ao Cliente;

5) Avaliação de Satisfação.

Prix® é uma marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.  

            

           

           

        

      

 

           
        

TC420 Manual do Usuário Teclado Carta ao Cliente Avaliação de Satisfação

1 2 3 4 5
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3. CONHECENDO SEU EQUIPAMENTO
Display Gráfico

Teclado

Saída Opcional

Alimentação      Serial
   RS-232C

  Plataforma 
de Pesagem

Ethernet

3.1.  Características
O TC420 possui as seguintes características:

• Gabinete de aço inox, versão Mesa e/ou parede;

• Grau de proteção IP-65;

• Display gráfico colorido 5,7” com backlight;

• Teclado de membrana;

• Comunicação serial RS-232C;

• Comunicação USB (Host);

• Comunicação Ethernet TCP/IP;

• Interligação com impressoras (Epson LX-350 ou Bematech MP-20 MI);

• Interligação com até 16 células de cargas analógicas;

• Interligação com até 10 células de cargas digitais;

• Interligação com até 24 células de carga digital na versão com fonte de alimentação externa;

• Interligação com caixa de comando;

• Interligação com caixa de passagem para sensores;

• Entradas e saídas digitais (I/O).

3.2. Opcional
• Loop de corrente (20 mA);

• Comunicação serial Loop de corrente 20 mA;

• Comunicação analógica 4 – 20 mA;

• Comunicação PROFIBUS-DP;

Caixa de Comando
              Ou 
Caixa de Passagem

Saída USB
    (Host)
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4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4.1. Preparação do local
4.1.1. Condições elétricas
Antes de ligar o TC420 na rede elétrica, é obrigatório verificar se a tensão elétrica disponível e a configuração dos terminais e toma-
das estão compatíveis com as instruções abaixo:

• A linha de alimentação do TC420 deve ser estável e em circuito separado da linha de energia destinada a alimentar máquinas 
elétricas com motores, máquinas de solda, alimentadores, vibradores e outros.

• Se a tensão elétrica de seu estabelecimento apresentar oscilações em desacordo com a variação permitida, regularize a instalação 
elétrica ou, no caso de impossibilidade, instale um estabilizador automático de tensão de acordo com a potência nominal do TC420.

Fonte multivoltagem 93,5 a 264 Vca, 50/60 Hz

A tomada que alimentará o TC 420 deve ser do tipo Tripolar Universal, possuir fase, neutro e uma linha de terra de boa qualidade, 
independente de outros circuitos.

A tomada deverá estar também de acordo com as tensões indicadas nas configurações do quadro abaixo:

Padrão NBR 14136

NEUTRO

TERRA

FASE

110 V
Casos 1 e 2

FASE

TERRA

FASE

220 V
Caso 3

CASO 1 2 CASO 3

Fase/Neutro 110 Vca 220 Vca Fase/Fase 220 Vca

Fase/Terra 110 Vca 220 Vca Fase/Terra 127 Vca

Neutro/Terra 5 Vca 5 Vca

Internamente à tomada, o terminal neutro NÃO pode estar ligado ao terminal terra. Embora o neutro seja aterrado na conexão secun-
dária do transformador, nos circuitos de distribuição o neutro e o terra assumem referências de tensões distintas, devido ao desequi-
líbrio de cargas ligadas entre fase e neutro. Assim, eles devem ser considerados como circuitos distintos.

A tensão entre o neutro e o terra não deve ser superior a 5 volts.

• Nos sistemas utilizados pelas concessionárias de energia elétrica e pelas indústrias, podem ser encontrados os valores de baixa 
tensão indicados no quadro abaixo.

• Constatando-se qualquer irregularidade com relação às condições expostas, não deve proceder em NENHUMA HIPÓTESE, 
qualquer atividade que envolva a energização, até que se tenha a instalação elétrica regularizada.

• Não cabe à Toledo do Brasil a regularização das instalações elétricas de seus clientes, tampouco a responsabilidade por danos cau-
sados ao equipamento, em decorrência da desobediência a estas instruções. Fica ainda o equipamento sujeito a perda de garantia.
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A instalação do fio de terra é obrigatória por uma questão de segurança, seja qual for a tensão de alimentação ajustada para o TC420.
CUIDADO! O fio de terra não deve ser ligado ao fio neutro da rede elétrica, canos de água, estruturas metálicas, etc.
Para um aterramento correto, observe as instruções da norma NBR 5410-ABNT, Seção Aterramento.

• Nunca permita a utilização de extensões ou conectores tipo T (benjamins). Isso pode ocasionar sobrecarga na instalação elétrica.

• Internamente a tomada, o terminal neutro não pode estar ligado ao terminal terra.

4.1.2. Condições do local
É muito importante escolher adequadamente o local certo para a instalação de seu TC420, a fim de propiciar as condições fundamentais 
ao seu perfeito funcionamento ao longo do tempo.

Nunca use ou instale sua balança em ÁREAS CLASSIFICADAS COMO PERIGOSAS devido à combustíveis ou atmosfera explosiva.
Em casos específicos, consulte a Engenharia de Soluções da Toledo do Brasil.

Considere as limitações de temperatura e umidade relativa do ar na escolha do local de instalação:

• Temperatura de operação: 0°C a + 40°C.

• Umidade relativa do ar: 10% a 95%, sem condensação.

Se estas recomendações não forem obedecidas, poderão ocorrer problemas no funcionamento do TC420, cabendo ao usuário a total 
responsabilidade.
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5. FUNÇÕES DAS TECLAS
Para acessar a programação do TC420, imprimir relatórios, modificar a indicação do display, etc., utilize a tecla da função correspondente:

TECLA ATRIBUIÇÃO COMENTÁRIO

F1
Editar

Não

Inserir ou apagar caracteres em um campo de entrada; quando pressionada, o cursor é 
movido para o campo de entrada selecionado, e então se pode navegar usando as teclas de 

navegação  e .

Entrar com Não em um campo Sim/Não. Entrar.

F2
Imprimir

Sim

Imprimir arquivo.

Entrar com Sim em um campo Sim/Não.

F3 Localizar

Procurar registro, após a confirmação, uma tabela será apresentada, a seleção é possível 

usando-se as teclas de navegação  e , confirme a escolha com a tecla confirme 

a escolha com a tecla .

F4
Delete

Inserir

Apagar o registro selecionado.

Inserir novo registro dentro de um campo selecionado.

F5 Info Mostrar detalhes do parâmetro atual selecionado.

F6 Sair Sair do modelo/menu e retornar ao passo anterior.
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Tecla de seleção de balança para alternar a exibição para uma das 8 balanças (máximo). *

Tecla de zero para zerar a balança exibida (somente dentro da faixa de zero, selecionável no modo de calibração). *

Tecla de seleção de exibição para alternar a exibição entre peso de tara / peso bruto / barras gráficas de bruto / arquivo de dados.

Tecla de entrada de tara para inserir uma tara conhecida na linha de tara. *

Tecla de tara para tarar o peso exibido ou limpar o peso de tara. *

* Função pode ser desabilitada no aplicativo.
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6. LIGANDO O TC 420
6.1. Ligando o TC 420
Antes de realizar qualquer operação com o TC 420, é importante 
observar todas as instruções de instalação e recomendações 
contidas neste manual. Com todas as recomendações atendi-
das, conecte o plugue de alimentação à tomada.

Para ligar o TC 420  mantenha a tecla  pressionada por alguns 
instantes.

Sempre que o TC 420 for ligado, o sistema realizará testes de 
comunicação com as placas I/O e ADM. Caso sejam detectadas 
falhas, estas serão indicadas e o problema deverá ser resolvido 
antes de prosseguir.

Ao final dos testes, caso não sejam detectadas falhas, o display 
deverá exibir as telas abaixo:

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

0

Carregando, por favor aguarde...

0

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Net-------

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Pes.Inicial Pes.Final Tickets Relatórios Config.
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7. FLUXOGRAMA

1- Geral

Menu
TC 420

2- Fatores

3- Automação

*

 Peso Mínimo
 Tipo de Aplicação
 Aguardar saída do veículo
 Pesagem manual
 Pesar sem mover o veículo
 Balança
 Veículos no pátio
 Tipo de Impressora
 Serial
 Formato do Ticket
 Usar peso de origem
 Título do peso de origem
 Título da diferença (peso)
 Título da diferença (%)
 Diferença máxima
 Tipo de Pesagem
 Plataforma 4x3
 Título do campo 1-4
 Título do documento

1- Fatores de Correção

2- Fator de Conversão

 Usar fatores
 Título do fator
 Título do líquido corrigido
 Fator único para item comum
 Modo Sequencial 
 Título do fator 1-6

 Usar fator
 Título do fator
 Título do líquido convertido 
 Unidade após conversão
 

1- Manual

2- Automática 1- Tráfego

2- Dispositivos

3- Eventos e Ações

 Tráfego Bidirecional
 
Semáforo externo de entrada 1
Cancela 1
Semáforo interno de saída 1
Semáforo interno de saída 2
Cancela 2
Semáforo externo de entrada 2
Sensores Transversais
Sensores Longitudinais
 

Aguardando
Entrada 1>>>>2
Pesagem 1>>>2
Saída 1>>>>2
Entrada 1<<<2
Pesagem 1<<<2
Saída 1<<<2
 

4- Intervalo entre eventos  Intervalo



Fl
ux

og
ra

m
a

15TC420

*

4- Cadastros
1- Item

2- Emissor

3- Tara

4- Usuário

5- Umidade 1

6- Umidade 2

7- Impureza 1

8- Impureza 2

 Utilizar Cadastro

 Umidade
 Desconto

 Impureza
 Desconto

5- E-mail
 Enviar ticket por e-mail
 Endereço do servidor
 Porta
 Remente

6- Pesagem

1- Inicial

2- Final

 Usar campo 1
 Usar campo 2
 Usar campo 3
 Usar campo 4
 Usar documento

7- Ticket
1- Item

2- Emissor

3- Tara

4- Usuário

 Usar campo 1
 Usar campo 2
 Usar campo 3
 Usar campo 4
 Usar documento

 Utilizar Cadastro

 Ticket
 Número do ticket 
 Data inicial
 Hora inicial
 Data final
 Hora final
 Placa
 Código do item
 Descrição do item
 Código do emissor
 Descrição do emissor
 Peso inicial
 Peso final
 Peso líquido

 Linha 1-8

 Linha
 Coluna
 Usar em
 Atributo

5- Editar

*



Fl
ux

og
ra

m
a

16 TC420

*

8- Saída contínua
 COM1
 COM2
 COM3
 COM4
 Rede
 Porta
 Zeros a esquerda

Menu
TC 420

9- Manutenção
1- Data e hora

2- Valores de fábrica

3- Senha

4- Backup

5- Restauração

 Data (DD.MM.YYYY)
 Hora (HH:MM)

1- Supervisor

2- Operador

1- Manual

2- Automático

 Salvar em
 Configuração
 Tickets
 Item
 Emissor
 Tara
 Usuário
 Umidade 1
 Umidade 2
 Impureza 1
 Impureza 2

 Ativar

 Restaurar de
 Configuração
 Tickets
 Item
 Emissor
 Tara
 Usuário
 Umidade 1
 Umidade 2
 Impureza 1
 Impureza 2
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8. PROGRAMANDO O TC420

Teclado 
F5

 será exibida na tela informações de ajuda que 

auxiliaram o usuário durante as configurações do indicador.

...\Fatores\Fatores de correção

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Ajuda Sair

Usar fatores  N
T
T
F
Modo Sequencial  N

Determina se os fatores de correção serão 
utilizados.

8.1. Programando o TC420
Antes de realizar qualquer operação com o TC420, é importante 
programar o equipamento.

Com o TC420 em modo de operação, tecle 
F6

.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Pes.Inicial Pes.Final Tickets Relatórios Config.

O display exibirá as opções: 1 Geral, 2 Fatores, 3 Automação, 4 Cadas-
tros, 5 E-mail, 6 Pesagem, 7 Ticket, 8 Saída Contínua e 9 Manutenção.

0 kg

kg

Sair

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara

W1

W1

Configuração

1 Geral   6 Pesagem
2 Fatores  7 Ticket
3 Automação  8 Saída Contínua 
4 Cadastros  9 Manutenção
5 E-mail
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8.2. Configuração geral

Tecle F6  a partir do Menu Principal, e selecione a opção 

“1 Geral”.

Utilize as teclas ,  ou tecle , em seguida tecle

 para confirmar.   

No Menu Configuração selecione a opção “1 Geral” como segue 
abaixo:

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração

1 Geral   6 Pesagem
2 Fatores  7 Ticket
3 Automação  8 Saída Contínua 
4 Cadastros  9 Manutenção
5 E-mail

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração

Peso mínimo   1000 kg
Tipo de aplicação   Rodoviária
Aguardar saída de veículo  S
Pesagem manual   N
Pesar sem mover o veículo  N
Balança    1
Veículos no pátio   400 

Ajuda

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Geral

Tipo de Impressora   Epson+
Serial     COM3
Formato do ticket    Atual
Usar peso de origem   N
Título do peso de origem   Peso de origem
Título da diferença (peso)   Diferença (peso)
Título da diferença (%)   Diferença (%) 

Ajuda

• Peso mínimo: Valor mínimo de peso aceitável para efetuar as 
pesagens, devendo estar entre 20 graduações e a capacidade 
máxima da balança.

• Tipo de aplicação: Selecione entre as opções “Rodoviária” para 
pesagem de caminhões ou “Ferroviária” para pesagem de va-
gões, de acordo com a aplicação desejada.

• Aguardar saída de veículo: Com esta opção habilitada o proces-
so de pesagem será finalizado somente quando o veículo sair 
da plataforma (leitura de peso abaixo do peso mínimo). Com a 
opção desabilitada o processo será automaticamente finalizado 
após pesagem, mesmo com o veículo sobre a plataforma.

Obs.: Desabilitado nas seguintes operações: quando um mesmo 
veículo for carregar ou descarregar mais de um tipo de produto. 
Quando for pesar comboios ferroviários (vários vagões).

• Pesagem manual: Com esta opção habilitada o sistema permitirá 
que seja realizada a entrada de dados de peso manualmente (via 
painel ou teclado). Durante o processo de pesagem, quando o 
sistema exibir a mensagem “Peso Manual” o usuário pode inserir 
um valor de peso manualmente (nesta condição o valor de peso 
da balança é ignorado). Caso o valor de peso manual seja zero, 
o sistema irá desconsiderar a pesagem manual, e irá realizar a 
pesagem com a balança.

• Pesar sem mover o veículo: Com esta opção habilitada, a pesagem 
inicial e final poderá ser realizada sem retirar o veículo da plataforma. 
Quando usuário optar em realizar uma pesagem inicial, após esta 
ser confirmada, o sistema exibe a mensagem “Efetuar pesagem 
final?”, caso o usuário escolha “Sim” a pesagem final poderá ser 
realizada sem retirar o veículo. Caso usuário escolha “Não”, somente 
a pesagem inicial será concluída e, portanto a pesagem final deverá 
ser posteriormente realizada. Utiliza-se esse tipo de pesagem quan-
do é preciso carregar ou descarregar o veículo sobre a plataforma 
da balança.

• Balança: Este menu é utilizado para selecionar qual balança irá 
realizar as pesagens durante a operação do “TC 420 - Pesagem de 
veículos”.
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• Veículos no pátio: Define o número máximo de veículos (de 1 a 400)
que poderão estar no pátio. São considerados veículos no pá-
tio, aquelesque fizeram a pesagem inicial e estão aguardando a 
pesagem final. Esta função evita, sem ordens de terceiros, que 
o pátio fique congestionado. Será necessário utilizar a senha de 
supervisor (quando configurada) para liberação de pesagens que 
ultrapassem este limite.

• Tipo de impressora: Selecione o modelo de Impressora a ser 
utilizada:

 - Epson+: Epson LX-300+, LX-300 Plus, LX-350, modelo de 80 
colunas para formulário contínuo ou folhas avulsas.

 - Bematech: Bematech MP-20MI (não fornecida pela Toledo do 
Brasil) mini-impressora modelo de 40 colunas para bobina 
de papel. Também compatível com o impressor DIEBOLD do 
fabricante PROCOMP.

 - Epson: LX-300 modelo de 80 colunas para formulário contínuo 
ou folhas avulsas.

Obs: A Bematech MP-20MI somente imprime tickets de pesagem 
formatados em 40 colunas. Para imprimir relatórios é preciso utilizar 
uma impressora de 80 colunas (Epson/Epson+).

• Serial: Configura qual porta serial será utilizada pela impressora.
Caso o usuário tente selecionar uma serial previamente confi-
gurada com saída contínua, o sistema exibirá uma mensagem 
de alerta.

• Formato do ticket: Esta opção permite ao usuário selecionar uma 
etiqueta pré-configurada correspondente ao número de colunas 
da impressora selecionada na opção anterior. Caso o usuário 
selecione uma impressora de 80 colunas, o sistema irá exibir as 
opções “Atual” e “Default 80”, caso o usuário mantenha selecio-
nada a opção “Atual” a etiqueta atual não irá sofrer alterações, 
caso o usuário selecione “Default 80” o sistema irá carregar um 
etiqueta pré-configurada para impressoras de 80 colunas. Caso 
o usuário selecione uma impressora de 40 colunas, o sistema 
irá exibir as opções “Atual” e “Default 40”, caso o usuário man-
tenha selecionada a opção “Atual” a etiqueta atual não irá sofrer 
alterações, caso o usuário selecione “Default 40” o sistema irá 
carregar um etiqueta pré-configurada para impressoras de 40 
colunas.

• Usar peso de origem: Se habilitado, poderão ser utilizados os 
pesos de origem da carga a ser pesada. O peso de origem é 
o peso líquido descrito ou informado da carga a ser pesada. 
Essa seleção é importante para o usuário comparar se o peso 
declarado é igual ou diferente do peso real.

 - Título do peso de origem: Nome do peso de origem a ser im-
presso nos tickets de pesagem.

 - Título da diferença (Peso): Nome da diferença em peso a ser 
impressa nos tickets de pesagem.

 - Título da diferença (%): Nome da diferença em porcentagem a 
ser impressa nos tickets de pesagem.

 - Diferença de máxima: Digitar a diferença percentual máxima 
(0,00 a 99,99) entre o peso de origem (digitado), e o peso ve-
rificado na balança. Se a diferença for maior que esse per-
centual, será exibida uma mensagem solicitando confirmação 
para cancelar ou liberar (aceitar) a pesagem. Caso a senha do 
supervisor seja cadastrada somente esta terá privilégios para 
liberar as pesagens que excederem esta diferença.

Tipo de Pesagem    Inicial/Final
Plataforma 4 x 3    N
Título do campo 1    Empresa
Título do campo 2    Motorista
Título do campo 3    RG
Título do campo 4    Nota Fiscal
Título do documento   Documento 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Geral

AjudaEditar

Utilize a tecla  para retornar algum menu. Tecle F6  
para sair.

• Tipo de pesagem: Seleciona o processo de pesagem que o 
sistema estará apto a efetuar. Os processos de pesagem que 
poderão ser habilitados são:

 - Inicial/final: O sistema permitirá que seja realizada apenas 
pesagens de veículos.

 - Eixos: O sistema permitirá que seja realizada apenas a pesa-
gem por eixos individualmente. Nesse caso, o parâmetro de 
configuração “Plataforma 4 m x 3 m” será exibido.

 - Plataforma 4 m x 3 m: Quando esta opção estiver habilitada 
o sistema irá adotar que a balança utilizada para pesagem 
de eixos é uma plataforma 4 m x 3 m, quando desabilitada o 
sistema irá adotar que a balança utilizada para pesagem de 
eixos é rodoviária.

 - Ambas: O sistema permitirá que seja realizada a pesagem 
por eixos individualmente e também a pesagem normal de 
veículos.

• Título do campo 1: Nome do 1º campo, contendo informações 
adicionais a serem impressas no ticket de pesagem.

• Título do campo 2: Nome do 2º campo, contendo informações 
adicionais a serem impressas no ticket de pesagem.

• Título do campo 3: Nome do 3º campo, contendo informações 
adicionais a serem impressas no ticket de pesagem.

• Título do campo 4: Nome do 4º campo, contendo informações 
adicionais a serem impressas no ticket de pesagem.

• Título do documento: Nome do documento, contendo informa-
ções adicionais a serem impressas no ticket de pesagem.

Durante o processo de pesagem o sistema pode solicitar ao operador 
da balança informações referentes a pesagem (ex.: número da nota 
fiscal, número do boleto, nome do motorista etc). Os títulos destes 
campos poderão conter no máximo 16 caracteres e a informação a 
ser inserida no máximo 39 caracteres.

As informações serão solicitadas de acordo com a configuração 
dos menus “Pesagem Inicial” e “Pesagem Final” e podem ser 
impressas nos tickets caso configurado no menu “Ticket”.
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8.3. Fatores

Tecle F6  a partir do Menu Principal, e selecione a opção  

“2 Fatores”.

Utilize as teclas ,  ou tecle , em seguida 

tecle  para confirmar.

1 Geral   6 Pesagem
2 Fatores  7 Ticket
3 Automação  8 Saída Contínua 
4 Cadastros  9 Manutenção
5 E-mail

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração

   

Os fatores qualificam a porcentagem de peso líquido relativo 
às impurezas, umidade e outros. O sistema permite a utilização 
de até 6 fatores para cada item/pesagem. Os títulos dos fatores 
contêm no máximo 16 caracteres alfanuméricos.

Durante o processo de pesagem os títulos dos fatores serão exi-
bidos para que o usuário possa identificar cada fator utilizado/
configurado, os títulos dos fatores juntamente com seus valores 
poderão ser impressos nos tickets conforme a configuração do 
menu “Ticket”.

8.3.1. Fatores de correção

1 Fatores de correção
2 Fator de conversão

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Fatores

8.3.1.1. Cadastro de itens desabilitado

Usar fatores   S
Título do fator   Fat. correção
Título do líquido corrigido   Peso liq. corr.
Fator único para item comum  N
Modo sequencial    N
Título do fator 1    Correção 1
Título do fator 2    Correção 2

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\Fatores\Fatores de correção

Ajuda

• Usar fatores: Selecione para habilitar ou desabilitar os fatores 
de correção. Caso essa opção seja habilitada e o cadastro 
de itens esteja habilitado, as configurações dos fatores de 
correção serão realizadas individualmente para cada item no 
menu cadastro de itens e durante as pesagens os fatores se-
rão exibidos de acordo com a configuração do item selecio-
nado. Para itens não cadastrados e caso o cadastro de itens 
esteja desabilitado, o sistema irá solicitar os fatores correção 
durante a pesagem inicial e final.

• Título do fator: Refere-se ao fator de correção total, ou seja, 
aquele que quando aplicado diretamente no “peso líquido” 
resulta no “peso líquido corrigido”, a forma em que é calcula-
do depende das configurações dos parâmetros “Fator único 
para item comum” e “Modo sequencial”.

• Título do líquido corrigido: Refere-se ao o peso líquido corrigi-
do, ou seja, após o fator de correção total ter sido aplicado.

• Fator único para item comum: Quando habilitado, somente um 
fator de correção será utilizado. Durante a operação o “Título 
do fator” (acima configurado) será exibido para que o usu-
ário insira o percentual a ser corrigido (subtraído) do peso 
líquido para o cálculo do peso líquido corrigido.

• Modo sequencial: Esta opção seleciona de que forma será 
realizado “o cálculo do peso líquido corrigido” modo válido 
somente caso a opção “Fator único para item comum” esteja 
desabilitada. Com o “Modo sequencial” habilitado o peso 
líquido após uma determinada correção será a base da 
próxima correção até que todos os fatores habilitados sejam 
aplicados.

Exemplo (modo sequencial habilitado):

Peso Líquido Corrigido = Peso Líquido - (Correção 1 + Correção 2 
+ Correção 3 + Correção 4 + Correção 5 + Correção 6)

Correção 1 = (fator de correção 1) x (Peso Líquido)

Correção 2 = (fator de correção 2) x (Peso Líquido – Correção 1)

Correção 3 = (fator de correção 3) x (Peso Líquido – (Correção 1 + 
Correção 2))
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Correção 4 = (fator de correção 4) x (Peso Líquido – (Correção 
1 + Correção 2 + Correção 3))

Correção 5 = (fator de correção 5) x (Peso Líquido – (Correção 
1 + Correção 2 + Correção 3 + Correção 4))

Correção 6 = (fator de correção 6) x (Peso Líquido – (Correção 
1 + Correção 2 + Correção 3 + Correção 4 + correção 5))

Fator de Correção Total = 1 - (Peso Líquido Corrigido/Peso Líquido)

Com o “Modo sequencial” desabilitado o fator de correção total 
será realizado através da soma de todos os fatores. Cada cor-
reção será calculada de forma linear ou proporcional com base 
sempre no peso líquido (não corrigido).

Exemplo (modo sequencial desabilitado):

Peso Líquido Corrigido = Peso Líquido - (Correção 1 + Corre-
ção 2 + Correção 3 + Correção 4 + Correção 5 + Correção 6)

Correção 1 = (fator de correção 1) x (Peso Líquido)
Correção 2 = (fator de correção 2) x (Peso Líquido)
Correção 3 = (fator de correção 3) x (Peso Líquido)
Correção 4 = (fator de correção 4) x (Peso Líquido)
Correção 5 = (fator de correção 5) x (Peso Líquido)
Correção 6 = (fator de correção 6) x (Peso Líquido)

Fator de Correção Total = Somatório dos fatores de correção 
habilitados.

Obs.: Cada correção representa uma impureza e, portanto, é 
subtraída do peso líquido.

O “peso líquido” é o resultado em módulo (valor absoluto) da 
pesagem inicial menos a pesagem final.

O “peso líquido corrigido” é aquele que não contabiliza impurezas.

Os parâmetros de configuração abaixo (títulos dos fatores) 
apenas serão disponíveis caso a opção “Fator único para item 
comum” esteja desabilitada.

• Titulo do fator 1 / ... / Titulo do fator 6: Durante o processo de 
pesagem os títulos dos fatores serão exibidos para que o 
usuário possa identificar cada fator utilizado/configurado, 
os títulos dos fatores juntamente com seus valores poderão 
ser impressos nos tickets conforme a configuração do menu 
“Ticket”. Os títulos dos fatores poderão conter no máximo 
16 caracteres alfanuméricos, utilize as teclas de navega-
ção para selecionar o parâmetro desejado e tecle “Enter” 
para iniciar a edição do parâmetro ao finalizar, tecle “Enter” 
novamente.

8.3.1.2. Cadastro de itens habilitados

Usar fatores   S
Título do fator   Fat. correção

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\Fatores\Fatores de correção

Ajuda

• Usar fatores: Selecione para habilitar ou desabilitar os fatores 
de correção. Caso essa opção seja habilitada e o cadas-
tro de itens esteja habilitado, as configurações dos fatores 
de correção serão realizadas individualmente para cada 
item no menu cadastro de itens e durante as pesagens os 
fatores serão exibidos de acordo com a configuração do 
item selecionado. Caso o cadastro de itens esteja habilitado, 
durante a criação/edição do item o usuário poderá informar 
se os fatores de correção serão informados no “Cadastro”, 
na “Pesagem Inicial” ou na “Pesagem Final”.

Exceto para itens do tipo grão, pois para estes os fatores de 
correção não poderão ser informados no “Cadastro”.

• Título do líquido corrigido: Refere-se ao o peso líquido corrigi-
do, ou seja, após o fator de correção total ter sido aplicado. 
Para itens não cadastrados o sistema irá oferecer a opção 
de utilizar os fatores correção durante a pesagem inicial e 
final.
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8.3.2. Fator de conversão

O fator de conversão de unidade é utilizado para converter o 
peso líquido em outra unidade desejada. O cálculo do peso 
líquido convertido será realizado com base no peso líquido cor-
rigido, caso o fator de correção esteja habilitado, caso contrário, 
será realizado com base no peso líquido.

1 Fatores de correção
2 Fator de conversão

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Fatores

Ajuda

8.3.2.1. Cadastro de itens desabilitado

Usar fatores   S
Título do fator   Fat. correção
Título do líquido convertido  Peso liq. conv.
Unidade após conversão  kg

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\Fatores\Fatores de correção

Ajuda

• Usar fator: Quando habilitado, durante cada pesagem o sis-
tema irá oferecer ao usuário a opção de habilitar ou desabili-
tar o fator de conversão para atual pesagem.

• Título do fator: Selecione o título do fator de conversão. Este 
será exibido ao usuário, quando solicitado inserir o fator de 
conversão (nas pesagens com esta opção habilitada). O 
título do fator juntamente com seu valor poderá ser impresso 
nos tickets conforme a configuração do menu “Ticket”.

• Título do líquido convertido: Configure o título do peso líquido 
convertido, este será utilizado para indicar o peso convertido 
nos relatórios e nos tickets.

• Umidade após conversão: Configure a unidade que será exibi-
da após a conversão, com no máximo 03 caracteres alfanu-
méricos. Durante as pesagens (com a opção de conversão 
habilitada) será possível editar a unidade configurada.

8.3.2.2. Cadastro de itens habilitado

Usar fatores   S
Título do fator   Fat. correção

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\Fatores\Fatores de correção

Ajuda

• Usar fator: Quando habilitado, o sistema irá oferecer ao usu-
ário a opção de habilitar ou desabilitar o fator de conversão 
para cada item cadastrado, durante a criação/edição dos 
itens.

• Título do líquido convertido: Configure o título do peso líquido 
convertido, este será utilizado para indicar o peso convertido 
nos relatórios e nos tickets.

Para itens não cadastrados o sistema irá oferecer a opção de 
utilizar o fator de conversão durante a pesagem inicial e final, 
exceto para itens do tipo grão.
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8.4. Automação 

Tecle F6  a partir do Menu Principal, e selecione a opção  

“3 Automação”.

Utilize as teclas ,  ou tecle , em seguida 

tecle  para confirmar.

1 Geral   6 Pesagem
2 Fatores  7 Ticket
3 Automação  8 Saída Contínua 
4 Cadastros  9 Manutenção
5 E-mail

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração

A solução TC420 possui uma caixa de comando em um painel para 
interligar dispositivos externos (Cancelas, Semáforos e Sensores). 
Os dispositivos poderão ser manualmente acionados ou automa-
ticamente controlados pelo software do TC420 durante o processo 
de pesagem.

Os dispositivos externos e a sequência de acionamento são 
totalmente configuráveis para atender as necessidades de cada 
instalação.

Utilize as teclas   ou  para entrar “Manual” e “Automá-

tico, em seguida tecle  para confirmar.  

8.4.1. Operação manual 

Com a operação manual selecionada, o TC420 envia um sinal 
para a caixa de comando que habilita o controle manual dos 
dispositivos externos, através de caixa de sinalização (sinótico). 
Na caixa de sinalização é possível abrir e fechar as cancelas e 
visualizar suas posições (aberto/fechado), visualizar semáforos 
(verde/vermelho) e sensores transversais (posicionamento) e 
longitudinais (alinhamento).

Operação   Manual

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Automação

Ajuda

8.4.2. Operação Automática

Com a operação automática selecionada é necessário configurar 
os dispositivos externos presentes e a sequência de acionamento 
durante as pesagens.

Operação   Automática

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Automação

Ajuda

Selecionando “Automática”, será exibida as opções de configuração 
a seguir.
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8.4.2.1. Tráfego 

1 Tráfego
2 Dispositivos
3 Eventos e ações
4 Intervalo entre eventos

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração

• Tráfego: Habilita ou desabilita o tráfego bidirecional.

Você poderá selecionar as opções: S ou N o tráfego bidirecional.

Caso o tráfego bidirecional seja desabilitado (balança unidirecional), 
não serão programados os eventos para o sentido 2 para 1. Neste 
caso, para configurar, lembre-se que os dispositivos 1 serão de en-
trada e os dispositivos 2 de saída.

Tráfego bidirecional  S

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Automação\Tráfego

Ajuda

Utilize as teclas   ou   ou  para “SIM” ou  

para “NÃO”, em seguida, tecle  para confirmar.  

8.4.2.2. Dispositivos

1 Tráfego
2 Dispositivos
3 Eventos e ações
4 Intervalo entre eventos

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração

• Dispositivos: Habilita apenas os dispositivos presentes na 
automação que estiver sendo configurada.

Semáforo externo de entrada 1 S
Cancela 1   S
Semáforo interno de saída 1 S
Semáfoto interno de saída 2 S
Cancela 2   S
Semáforo externo de entrada 2 S
Sensores transversais  S

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Automação\Dispositivos

Ajuda

Os itens existentes nesses menus são:

• Semáforo externo de entrada 1: Habilita o semáforo para veículo 
entrando pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Cancela 1: Habilita a utilização da cancela da posição 1 (à 
esquerda na tela).

• Semáforo interno de saída 1: Habilita o semáforo para veículo
saindo pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Semáforo interno de saída 2: Habilita o semáforo para veículo
saindo pela posição 2 (à direita na tela).

• Cancela 2: Habilita a utilização da cancela da posição 2 (à 
direita na tela).

• Semáforo externo de entrada 2: Habilita a utilização do semáforo 
para veículo entrando pela posição 2 (à direita na tela).

• Verificar sensores transversais: Habilita a utilização de sensores 
transversais.
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• Verificar sensores longitudinais: Habilita a utilização de sensores 
longitudinais.

8.4.2.3. Eventos e ações 

Neste menu será configurado o estado de todos os dispositivos 
habilitados para cada um dos eventos disponíveis. O número de 
eventos disponíveis irá variar de acordo com o número de dis-
positivo habilitados no menu “Automação - Dispositivos” e com a 
opção selecionada no menu “Automação – Tráfego bidirecional”.

• Eventos e ações: Configuração dos estados de todos os dispositivos 
habilitados para cada um dos eventos disponíveis.

1 Tráfego
2 Dispositivos
3 Eventos e ações
4 Intervalo entre eventos

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\ Automação

Bidirecional Habilitado

1 Aguardando   6 Pesagem 1 <<<2
2 Entrada 1 >>> 2  7 Saída 1 <<< 2
3 Pesagem 1 >>> 2
4 Saída 1 >>> 2
5 Entrada 1 <<< 2

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\ Automação\Eventos e Ações

• Aguardando: Configurações relativas aos dispositivos de transa-
ção durante o processo anterior a entrada do veículo.

• Entrada 1 >>> 2: Configurações relativas aos dispositivos de 
transação durante o processo de entrada do veículo no sentido 
1 -> 2.

• Pesagem 1 >>> 2: Configurações relativas aos dispositivos de 
transação durante a pesagem do veículo no sentido 1 -> 2

• Saída 1 >>> 2: Configurações relativas aos dispositivos de tran-
sação durante o processo de saída do veículo no sentido 1 -> 2.

• Entrada 1 <<< 2: Configurações relativas aos dispositivos 
de transação durante o processo de entrada do veiculo no 
sentido 2 -> 1.

• Pesagem 1 <<< 2: Configurações relativas aos dispositivos de 
transação durante a pesagem do veículo no sentido 2 -> 1.

• Saída 1 <<< 2: Configurações relativas aos dispositivos de 
transação durante a saída do veículo no sentido 2 -> 1.

Bidirecional Desabilitado

1 Aguardando   
2 Entrada 1 >>> 2  
3 Pesagem 1 >>> 2
4 Saída 1 >>> 2

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\ Automação\Eventos e Ações

• Aguardando: Configurações relativas aos dispositivos de tran-
sação durante o processo anterior a entrada do veículo.

• Entrada 1 >>> 2: Configurações relativas aos dispositivos 
de transação durante o processo de entrada do veículo no 
sentido 1-> 2.

• Pesagem 1 >>> 2: Configurações relativas aos dispositivos de 
transação durante a pesagem do veículo no sentido 1 -> 2.

• Saída 1 >>> 2: Configurações relativas aos dispositivos 
de transação durante o processo de entrada do veículo no 
sentido 2 -> 1.
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Aguardando

A partir do Menu Eventos e Ações selecione a opção “1 Aguardando”.

Utilize as teclas ,  ou tecle , em seguida 

tecle  para confirmar.

Semáforo externo de entrada 1  Vermelho
Cancela 1    Aberta
Semáforo interno de saída 1  Vermelho
Semáforo interno de saída 2  Vermelho
Cancela 2    Fechada
Semáforo externo de entrada 2  Vermelho

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\...\Eventos e Ações\Aguardando

Ajuda

• Semáforo externo de entrada 1: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Cancela 1: Define a posição da cancela da posição 1 (à 
esquerda na tela).

• Semáforo interno de saída 1: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Semáforo interno de saída 2: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 2 (à direita na tela).

• Cancela 2: Define a posição da cancela da posição 2 (à 
direita na tela).

• Semáforo externo de entrada 2: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 2 (à direita na tela).

Entrada 1 >>> 2

A partir do Menu Eventos e Ações selecione a opção “2 Entrada 

1 >>>2”. Utilize as teclas ,  ou tecle , em 

seguida tecle  para confirmar.

1 Aguardando   6 Pesagem 1 <<< 2
2 Entrada 1 >>> 2  7 Saída 1 <<< 2 
3 Pesagem 1 >>> 2  
4 Saída 1 >>> 2  
5 Entrada 1 <<< 2    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Automação\Eventos e Ações

Ajuda

Semáforo externo de entrada 1  Verde
Cancela 1    Aberta
Semáforo interno de saída 1  Vermelho
Semáforo interno de saída 2  Vermelho
Cancela 2    Fechada
Semáforo externo de entrada 2  Vermelho

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\...\Eventos e Ações\Entrada 1 >>> 2

Ajuda

• Semáforo externo de entrada 1: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Cancela 1: Define a posição da cancela da posição 1 (à 
esquerda na tela).

• Semáforo interno de saída 1: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Semáforo interno de saída 2: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 2 (à direita na tela).

• Cancela 2: Define a posição da cancela da posição 2 (à 
direita na tela).

• Semáforo externo de entrada 2: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 2 (à direita na tela).
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Pesagem 1 >>> 2

A partir do Menu Eventos e Ações selecione a opção “3 Pesagem 

1 >>>2”. Utilize as teclas ,  ou tecle , em 

seguida tecle  para confirmar.

1 Aguardando   6 Pesagem 1 <<< 2
2 Entrada 1 >>> 2  7 Saída 1 <<< 2 
3 Pesagem 1 >>> 2  
4 Saída 1 >>> 2  
5 Entrada 1 <<< 2    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Automação\Eventos e Ações

Ajuda

Semáforo externo de entrada 1  Vermelho
Cancela 1    Fechada
Semáforo interno de saída 1  Vermelho
Semáforo interno de saída 2  Vermelho
Cancela 2    Fechada
Semáforo externo de entrada 2  Vermelho
Verificar balança estável   S

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\...\Eventos e Ações\Pesagem 1 >>> 2

Ajuda

Semáforo interno de saída 1  Vermelho
Semáforo interno de saída 2  Vermelho
Cancela 2    Aberta
Semáforo externo de entrada 2  Vermelho
Verificar balança estável   S
Verificar sensores transversais  S
Verificar sensores longitudinais  S

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\...\Eventos e Ações\Pesagem 1 >>> 2

Ajuda

• Semáforo externo de entrada 1: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Cancela 1: Define a posição da cancela da posição 1 (à 
esquerda na tela).

• Semáforo interno de saída 1: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Semáforo interno de saída 2: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 2 (à direita na tela).

• Cancela 2: Define a posição da cancela da posição 2 (à 
direita na tela).

• Semáforo externo de entrada 2: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 2 (à direita na tela).

• Verificar balança estável: Determina se deverá ser verificada a 
condição de balança estável para completar a pesagem.

• Verificar sensores transversais: Determina se deverá ser veri-
ficada a condição de sensores transversais desbloqueados 
para completar a pesagem.

• Verificar sensores longitudinais: Determina se deverá ser veri-
ficada a condição de sensores longitudinais desbloqueados 
para completar a pesagem.
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Saída 1 >>> 2

A partir do Menu Eventos e Ações selecione a opção “4 Saída 

1 >>>2”. Utilize as teclas ,  ou tecle , em 

seguida tecle  para confirmar.

1 Aguardando   6 Pesagem 1 <<< 2
2 Entrada 1 >>> 2  7 Saída 1 <<< 2 
3 Pesagem 1 >>> 2  
4 Saída 1 >>> 2  
5 Entrada 1 <<< 2    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Automação\Eventos e Ações

Ajuda

Semáforo externo de entrada 1  Vermelho
Cancela 1    Fechada
Semáforo interno de saída 1  Vermelho
Semáforo interno de saída 2  Vermelho
Cancela 2    Aberta
Semáforo externo de entrada 2  Vermelho
Liberar veículo após pesagem  N

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\...\Eventos e Ações\Saída 1 >>> 2

Ajuda

• Semáforo externo de entrada 1: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Cancela 1: Define a posição da cancela da posição 1 (à esquerda 
na tela).

• Semáforo interno de saída 1: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Semáforo interno de saída 2: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 2 (à direita na tela).

• Cancela 2: Define a posição da cancela da posição 2 (à direita na 
tela).

• Semáforo externo de entrada 2: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 2 (à direita na tela).

• Liberar veículo após pesagem: Determina se a sequência de 
automação será iniciada automaticamente para a saída do 
veículo neste sentido

Entrada 1 >>> 2

A partir do Menu Eventos e Ações selecione a opção “5 Entrada 

1 >>>2”. Utilize as teclas ,  ou tecle , em 

seguida tecle  para confirmar.

1 Aguardando   6 Pesagem 1 <<< 2
2 Entrada 1 >>> 2  7 Saída 1 <<< 2 
3 Pesagem 1 >>> 2  
4 Saída 1 >>> 2  
5 Entrada 1 <<< 2    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Automação\Eventos e Ações

Ajuda

Semáforo externo de entrada 1  Verde
Cancela 1    Aberta
Semáforo interno de saída 1  Vermelho
Semáforo interno de saída 2  Vermelho
Cancela 2    Fechada
Semáforo externo de entrada 2  Vermelho

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\...\Eventos e Ações\Entrada 1 <<< 2

Ajuda

• Semáforo externo de entrada 1: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Cancela 1: Define a posição da cancela da posição 1 (à esquerda 
na tela).

• Semáforo interno de saída 1: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Semáforo interno de saída 2: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 2 (à direita na tela).

• Cancela 2: Define a posição da cancela da posição 2 (à direita na 
tela).

• Semáforo externo de entrada 2: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 2 (à direita na tela).
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Pesagem 1 <<<  2

A partir do Menu Eventos e Ações selecione a opção “6 Pesagem 

1 <<< 2”. Utilize as teclas ,  ou tecle , em 

seguida tecle  para confirmar.

1 Aguardando   6 Pesagem 1 <<< 2
2 Entrada 1 >>> 2  7 Saída 1 <<< 2 
3 Pesagem 1 >>> 2  
4 Saída 1 >>> 2  
5 Entrada 1 <<< 2    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Automação\Eventos e Ações

Ajuda

Semáforo externo de entrada 1  Verde
Cancela 1    Aberta
Semáforo interno de saída 1  Vermelho
Semáforo interno de saída 2  Vermelho
Cancela 2    Aberta
Semáforo externo de entrada 2  Vermelho
Verificar balança estável   S

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\...\Eventos e Ações\Pesagem 1 <<< 2

Ajuda

Semáforo interno de saída 1  Vermelho
Semáforo interno de saída 2  Vermelho
Cancela 2    Fechada
Semáforo externo de entrada 2  Vermelho
Verificar balança estável   S
Verificar sensores transversais  S
Verificar sensores longitudinais  S

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\...\Eventos e Ações\Pesagem 1 <<< 2

Ajuda

• Semáforo externo de entrada 1: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Cancela 1: Define a posição da cancela da posição 1 (à 
esquerda na tela).

• Semáforo interno de saída 1: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Semáforo interno de saída 2: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 2 (à direita na tela).

• Cancela 2: Define a posição da cancela da posição 2 (à 
direita na tela).

• Semáforo externo de entrada 2: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 2 (à direita na tela).

• Verificar balança estável: Determina se deverá ser verificada a 
condição de balança estável para completar a pesagem.

• Verificar sensores transversais: Determina se deverá ser veri-
ficada a condição de sensores transversais desbloqueados 
para completar a pesagem.

• Verificar sensores longitudinais: Determina se deverá ser veri-
ficada a condição de sensores longitudinais desbloqueados 
para completar a pesagem.
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Saída 1 <<<  2

A partir do Menu Eventos e Ações selecione a opção “7 Saída 

1 <<< 2”. Utilize as teclas ,  ou tecle , em 

seguida tecle  para confirmar.

1 Aguardando   6 Pesagem 1 <<< 2
2 Entrada 1 >>> 2  7 Saída 1 <<< 2 
3 Pesagem 1 >>> 2  
4 Saída 1 >>> 2  
5 Entrada 1 <<< 2    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Automação\Eventos e Ações

Ajuda

Semáforo externo de entrada 1  Verde
Cancela 1    Aberta
Semáforo interno de saída 1  Vermelho
Semáforo interno de saída 2  Vermelho
Cancela 2    Fechada
Semáforo externo de entrada 2  Vermelho
Liberar veículo após pesagem  N

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\...\Eventos e Ações\Saída 1 <<< 2

Ajuda

• Semáforo externo de entrada 1: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Cancela 1: Define a posição da cancela da posição 1 (à esquerda 
na tela).

• Semáforo interno de saída 1: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 1 (à esquerda na tela).

• Semáforo interno de saída 2: Define o estado do semáforo 
para veículo saindo pela posição 2 (à direita na tela).

• Cancela 2: Define a posição da cancela da posição 2 (à direita na 
tela).

• Semáforo externo de entrada 2: Define o estado do semáforo 
para veículo entrando pela posição 2 (à direita na tela).

• Liberar veículo após pesagem: Determina se a sequência de 
automação será iniciada automaticamente para a saída do 
veículo neste sentido

8.4.2.4. Intervalo entre eventos

• Intervalo entre eventos: É o tempo de pausa entre o acionamento 
e leitura de cada um dos dispositivos externos configurados.

1 Tráfego   
2 Dispositivos  
3 Eventos e ações  
4 Intervalo entre eventos 
    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Automação

Ajuda

Intervalo     5 s
    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\Automação\Intervalo entre Eventos

Ajuda

É possível selecionar tempos no intervalo de 5 à 135 segundos 
(5/10/15/30/45/60/75/90/105/120/135).
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8.5. Cadastros
No TC 420 Pesagem de Veículos, é possível realizar pesagem 
com ou sem a opção de cadastros. Estes cadastros podem in-
terferir diretamente no processo de pesagem da carga, agilizan-
do ou incrementando elementos no processo de acordo com a 
programação realizada neste menu.

Tecle F6  a partir do Menu Principal e selecione a opção 

“4 Cadastro”. Utilize as teclas ,  ou tecle , em 

seguida tecle  para confirmar.

1 Geral   6 Pesagem
2 Fatores  7 Ticket
3 Automação  8 Saída Contínua 
4 Cadastros  9 Manutenção
5 E-mail

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração

8.5.1. Item

1 Item   6 Umidade 2
2 Emissor  7 Impureza 1 
3 Tara   8 Impureza 2 
4 Usuário  
5 Umidade 1

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros

Item: Cadastro de itens, de aplicação de fatores de correção e 
conversão de peso líquido e do tipo de produto a ser pesado.

Utilize as teclas  ou  ou  para “SIM” ou   

para “NÃO”, em seguida tecle  para confirmar.

Utilizar o cadastro   S 
    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Item

AjudaProcurar

Para cadastrar um item tecle F3  (PROCURAR), caso não 

possua nenhum item já cadastrado, aparecerá a tela indicando 
que não há cadastros e a opção de cadastro de um item. A tela 
abaixo será exibida com a lista de itens cadastrados ou caso 
não tenha nenhum item será exibido “Cadastro vazio”.

O exemplo que utilizaremos não possuirá nenhum item cadastrado.

Cadastro vazio.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Item

Novo reg.
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8.5.1.1. Grão (N)

Grão    N 
    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Item

Ajuda

Utilize as teclas  ou  ou  para “SIM” ou   

para “NÃO”, em seguida tecle  para confirmar e prosseguir 
com o cadastro do item.

Código    1
Descrição   Item 1
Grão    N
Entrar fatores de correção  Cadastro
Título do fator de correção  Fat. correção
Fator único   S
Fator    0,0000 % 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Item

AjudaEditar

• Código: O código do item deve ser único com até 3 dígitos 
numéricos. Caso o usuário tente inserir um código de item já 

existente o sistema não irá prosseguir com o cadastro.

• Descrição: Descrição do item com no máximo 39 caracteres 
alfanuméricos.

• Grão: Caso habilitado, indica que o item em edição é do tipo 
grão. Somente em itens do tipo grão é possível utilizar a 
correção de umidade, correção de impureza e correção de 
avariados (danificado, estragado). Em itens do tipo grão, os 
fatores de correção (caso habilitado) não podem ser inse-
ridos no cadastro, e três novas opções são disponíveis no 
cadastro do item “Armazém/Silo”, “Talhão” e “Semente”.

• Entrar fatores de correção: Esta função somente estará dispo-
nível caso o fator de correção esteja habilitado. É utilizada 
para selecionar onde deverão ser inseridos os valores dos 
fatores de correção para o item em edição. Opções:

 - Cadastro - Com a opção “Cadastro” selecionada, os valores 
dos fatores de correção serão inseridos no cadastro do 
item. Esta opção não será exibida caso o item seja do tipo 
grão.

• Pesagem Inicial - Com a opção “Pesagem Inicial” selecio-
nada, os valores dos fatores de correção serão inseridos 
somente durante a Pesagem Inicial.

 - Pesagem Final - Com a opção “Pesagem Final” selecionada, 
os valores dos fatores de correção serão inseridos somente 
durante a Pesagem Final.

• Título do fator de correção: Este título se refere ao fator de 
correção total, ou seja, aquele que quando aplicado no 
“peso líquido” resulta no “peso líquido corrigido”. Esta opção 
somente estará disponível caso o fator de correção esteja 
habilitado.

• Fator único: Caso habilitado, somente um fator de correção 
será utilizado ao invés de seis. Função indisponível caso o 
item selecionado seja do tipo grão.

• Fator: Somente disponível caso a opção “Usar fator único” 
esteja habilitada e esteja selecionado “Entrar fatores de 
correção” em cadastro, caso contrário o fator será solicitado 
durante a pesagem inicial ou final. Digite o percentual a ser 
corrigido (subtraído) do peso líquido para cálculo do peso 
líquido corrigido.
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8.5.1.2. Grão (S)

Grão    S 
    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Item

Ajuda

Utilize as teclas  ou  ou  para “SIM” ou   

para “NÃO”, em seguida tecle  para confirmar e prosseguir 
com o cadastro do item.

Código    2
Descrição   Item 2
Grão    S
Entrar fatores de correção  Pes. Inicial
Título do fator de correção  Fat. correção
Modo sequencial   N
Correção de umidade  N 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Item

AjudaEditar

Usar fator de correção  N
Título do fator 4   Correção 4
Usar fator de correção 5  N
Título do fator 5   Correção 5
Usar fator de correção 4  N
Título do fator 6   Correção 6
Armazém/Silo   N 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Item

Ajuda

• Código: O código do item deve ser único com até 3 dígi-
tos numéricos. O indicador não deixará prosseguir com o 
cadastro.

• Descrição: Descrição do item com no máximo 39 caracteres 
alfanuméricos.

• Grão: Caso habilitado, indica que o item em edição é do tipo 
grão. Somente em itens do tipo grão é possível utilizar a 
correção de umidade, correção de impureza e correção de 
avariados (danificado, estragado). Em itens do tipo grão, os 
fatores de correção (caso habilitado) não podem ser inse-
ridos no cadastro, e três novas opções são disponíveis no 
cadastro do item “Armazém/Silo”, “Talhão” e “Semente”.

• Entrar fatores de correção: Esta função somente estará dispo-
nível caso o fator de correção esteja habilitado. É utilizada 
para selecionar onde deverão ser inseridos os valores dos 
fatores de correção para o item em edição. Opções:

 - Cadastro - Com a opção “Cadastro” selecionada, os valores 
dos fatores de correção serão inseridos no cadastro do 
item. Esta opção não será exibida caso o item seja do tipo 
grão.

 - Pesagem Inicial - Com a opção “Pesagem Inicial” selecio-
nada, os valores dos fatores de correção serão inseridos 
somentes duante a Pesagem Inicial.

 - Pesagem Final - Com a opção “Pesagem Final” selecionada, 
os valores dos fatores de correção serão inseridos somente 
durante a Pesagem Final.

• Modo sequencial: Esta opção seleciona de que forma será 
realizado o cálculo do peso líquido corrigido e apenas estará 
disponível caso a opção “Fator único para item comum” 
esteja desabilitada (sempre disponível para item tipo grão). 
Com o “Modo sequencial” habilitado, o peso líquido após 
uma determinada correção será a base da próxima correção 
até que todos os fatores habilitados sejam aplicados. Com 
o “Modo sequencial” desabilitado, o fator de correção total 
será realizado através da soma de todos os fatores. Cada 
correção será calculada de forma linear ou proporcional com 
base sempre no peso líquido (não corrigido). Função indis-
ponível caso a opção “Usar fator único” esteja habilitada.

• Correção de umidade: Permite habilitar a correção de umidade.

• Usar tabela de umidade: Caso habilitado, durante a pesagem 
(configurada na opção “Entrar fatores de correção em”) o 
sistema irá solicitar para que o usuário selecione um valor 
para correção entre os fatores cadastrados na tabela de 
umidade selecionada na opção “Tabela de umidade” (abaixo). 
Caso esta opção seja desabilitada, durante a pesagem o 
usuário deverá inserir manualmente o valor de umidade e o 
valor de “Quebra de umidade” que representa o valor percen-
tual a ser subtraído devido a umidade.

• Tabela de umidade: Selecione a tabela de umidade a ser utili-
zada para correção de umidade do item cadastrado. Opção 
somente disponível caso habilitado a opção “Utilizar tabela 
de umidade”. 

Ao habilitar “Correção de impureza” para o item em edição, o 
sistema exibe a seguinte opção:

• Correção de impureza: Habilita a correção de impurezas.
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• Usar tabela de impureza: Caso habilitado durante a pesagem 
(configurada na opção “Entrar fatores de correção”) o siste-
ma irá solicitar para que o usuário selecione um valor para 
correção entre os fatores cadastrados na tabela de impureza 
selecionada na opção “Tabela de impureza”. Caso esta opção 
seja desabilitada, durante a pesagem o usuário deverá inse-
rir manualmente o valor de impureza e o valor de “Quebra de 
impureza” que representa o valor percentual a ser subtraído 
devido às impurezas.

• Tabela de impureza: Selecione a tabela de impureza a ser utili-
zada para correção de impureza do item cadastrado. Opção 
somente disponível caso habilita a opção “Utilizar tabela de 
impureza”.

• Correção de avariados: Ao habilitar a correção de avariados, 
durante a pesagem (configurada na opção “Entrar fatores de 
correção”) do item em edição o usuário deverá inserir manu-
almente o valor percentual a ser subtraído relativo às avarias.

• Usar fator de correção 4: Habilita o uso do fator de correção 4.

• Título do fator 4: Inserir o título de identificação do fator habilitado.

• Usar fator de correção 5: Habilita o uso do fator de correção 5.

• Título do fator 5: Inserir o título de identificação do fator habilitado.

• Usar fator de correção 6: Habilita o uso do fator de correção 6.

• Título do fator 6: Inserir o título de identificação do fator habilitado.

• Armazém/Silo: Caso habilitado, o cadastro de armazém/silo 
será utilizado.

• Talhão: Caso habilitado, utiliza o cadastro de talhão será utilizado.

• Semente: Caso habilitado, durante a pesagem o sistema irá 
exibir o campo semente, no qual o usuário deverá inserir a 
porcentagem do que será semente, e por consequência a 
diferença da porcentagem será considerada como indus-
trializado. Os valores de semente / industrializado serão 
indicados durante a impressão do ticket.

8.5.2. Emissor 

Emissor: Habilita ou desabilita o cadastro de emissores (clientes 
e / ou fornecedores). Caso habilitado o sistema permite até 300 
registros, com o controle do peso líquido recebido, recebido 
corrigido, expedido e expedido corrigido para cada emissor 
cadastrado, além da possibilidade de enviar e-mails notificando 
o emissor de suas pesagens

1 Item   6 Umidade 2
2 Emissor  7 Impureza 1 
3 Tara   8 Impureza 2 
4 Usuário  
5 Umidade 1

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros

Ajuda

Utilize as teclas  ou  ou  para “SIM” ou   

para “NÃO”, em seguida tecle  para confirmar e prosseguir 
com o cadastro do item.

Utilizar o cadastro   N 
    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Item

Ajuda

Para cadastrar um item tecle F3  (PROCURAR), caso não 

possua nenhum item já cadastrado, aparecerá a tela indicando 
que não há cadastros e a opção de cadastro de um item. A tela 
abaixo será exibida com a lista de itens cadastrados ou caso 
não tenha nenhum item será exibido “Cadastro vazio”.

O exemplo que utilizaremos não possuirá nenhum emissor 
cadastrado.
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Cadastro vazio.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Emissor

Novo reg.

Tecle F3 , a tela a seguir será exibida. 

Código    0
Descrição
E-mail 1
E-mail 2 
    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Emissor

Ajuda

• Código: O código do emissor deve ser único com até 3 
dígitosnuméricos. Caso o usuário tente inserir um código 
de emissor já existente o sistema não irá prosseguir com o 
cadastro.

• Descrição: A descrição do emissor com no máximo 39 carac-
teres alfanuméricos.

• Email 1/ Email 2: É possível que o emissor seja notificado 
sobre suas pesagens através de e-mails. Os tickets das pe-
sagens serão enviados para ambos os endereços cadastra-
dos de acordo com a configuração no menu E-mail, sempre 
que a impressão de ticket for realizada.

8.5.3. Tara 

Tara: Habilita ou desabilita o cadastro de taras. Permite até 999
registros e durante as pesagens verifica (através da placa) se o
veículo possui sua tara cadastrada, pois neste caso não será 
necessário realizar a pesagem inicial.

1 Item   6 Umidade 2
2 Emissor  7 Impureza 1 
3 Tara   8 Impureza 2 
4 Usuário  
5 Umidade 1

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros

Ajuda

Utilize as teclas  ou  ou  para “SIM” ou   

para “NÃO”, em seguida tecle  para confirmar e prosseguir 
com o cadastro do item.

Utilizar o cadastro   N 
    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Tara

Ajuda

Para cadastrar um item tecle F3  (PROCURAR), caso não 

possua nenhum item já cadastrado, aparecerá a tela indicando 
que não há cadastros e a opção de cadastro de um item. A tela 
abaixo será exibida com a lista de itens cadastrados ou caso 
não tenha nenhum item será exibido “Cadastro vazio”.

O exemplo que utilizaremos não possuirá nenhuma tara cadastrado.
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Cadastro vazio.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Tara

Novo reg.

Tecle F3 , a tela a seguir será exibida. 

Placa    0
Tara    0 kg

    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Tara

AjudaEditar Capturar

Insira os dados relativos a placa do veículo, para configuração 
da tara, existem dois modos, descritos a seguir.

Poderá ser inserido a tara manualmente.

Placa    AAA1234
Tara    20000 kg

    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Tara

AjudaCapturar

Poderá ser inserido utilizando o peso indicado no display, con-
forme abaixo.

Placa    AAA1234
Tara             0 kg

    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Tara

AjudaCapturar

Com o peso sendo indicado no display, tecle F3  (CAPTURAR), 

será exibida uma mensagem de confirmação da utilização do 
peso.

Placa    AAA1234
Tara             0 kgEstabelecer o peso indicado como tara do 

veículo?

    Não  Sim

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Ajuda Sair

Configuração\Cadastros\Tara

Caso deseje utilizar o peso, selecione “Sim” e tecle . O peso 
será inserido no campo tara.
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Placa    AAA1234
Tara     30000 kg

    

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Tara

AjudaCapturar

Após configurar a tara corretamente, tecle  para salvar o 
cadastro, será exibida a tela abaixo.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Placa        Tara       L.recebido       L.rec. 

AAA1234        23540                           0        
BBB4321        50000                           0        
CCC5678        76900                           0        

Para inserir um novo registro de tara, tecle  para exibir os 
comandos de cadastro de tara.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Placa        Tara       L.recebido       L.rec. 

AAA1234        23540                           0        
BBB4321        50000                           0        
CCC5678        76900                           0        

Editar Novo reg. Deletar

Caso deseje sair do cadastro, tecle 
F6

 até a tela de pesagem. 
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8.5.4. Usuário

Usuários: Habilita o cadastro de usuário de configurações 
referentes à usuários. Permite até 90 registros, com controle de 
peso líquido recebido, recebido corrigido, expedido e expedido 
corrigido para cada usuário cadastrado.

1 Item   6 Umidade 2
2 Emissor  7 Impureza 1 
3 Tara   8 Impureza 2 
4 Usuário  
5 Umidade 1

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros

Ajuda

Utilizar o cadastro  S 
Nome do cadastro Cadastro
Nome do código  Código 
Nome da descrição Descrição

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Usuário

AjudaProcurarLimpar

• Utilizar o cadastro: Habilita o cadastro de configurações refe-
rentes ao cadastro de usuários.

• Nome do cadastro: Este campo é utilizado para configurar 
o nome/ título da tabela de cadastro do usuário. O nome/
título do cadastro de usuário pode conter até 20 caracteres 
alfanuméricos, e será exibido nas páginas de configuração e 
relatório do cadastro de usuário.

• Nome do código: Este campo é utilizado para configurar o 
nome/ título do campo que será utilizado para inserir um có-
digo numérico no cadastro de usuário (Ex. RG / CPF / Num. 
Registro). O nome/título do campo numérico pode conter até 
16 caracteres alfanuméricos, e será exibido nas páginas de 
configuração e relatório do cadastro de usuário.

• Nome da descrição: Este campo é utilizado para configurar o 
nome/ título do campo que será utilizado para inserir uma 
descrição no cadastro de usuário (Ex. Nome). O nome/
título do campo descritivo pode conter até 39 caracteres 
alfanuméricos, e será exibido nas páginas de configuração e 
relatório do cadastro de usuário.

Para cadastrar usuário, siga os passos abaixo.

Insira os dados dos campos “Nome do cadastro”, “Nome do código” 

e “Nome da descrição”. Em seguida, tecle 
F3

 (PROCURAR) 

para inserir um novo usuário ou procurar um usuário cadastrado, 
será exibida a tela abaixo.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Para inserir um novo usuário, tecle , os campos para 
edição serão exibidos.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

    1           Usuário 1
Código  Usuário   Descrição  Usuário

Editar Novo reg. Deletar
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Tecle 
F3

 (NOVO REG.), a tela a seguir será exibida.

Código Usuário   0
Descrição Usuário

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Cadastro Usuário

Ajuda

Insira o código do usuário e a descrição e tecle .

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

    1           Usuário 1
Código  Usuário   Descrição  Usuário

     2           Usuário 2        

Caso deseje sair do cadastro, tecle F6  até a tela de pesagem.

8.5.5. Umidade 1

• Umidade 1: Nas tabelas de umidade são cadastrados fatores 
que permitem a correção do peso líquido de acordo com o va-
lor de umidade informado pelo usuário. Somente será possível 
utilizar as tabelas de umidade em itens cadastrados e configu-
rados como do tipo grão, com as opções “Correção de umidade” 
e “Utilizar tabela de umidade” habilitados.

1 Item   6 Umidade 2
2 Emissor  7 Impureza 1 
3 Tara   8 Impureza 2 
4 Usuário  
5 Umidade 1

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros

Cadastro vazio.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Umidade 1

Novo reg.

Tecle F3 , caso não tenha nenhum item cadastrado, 

aparecerá a tela indicando que não há cadastros e a possibili-

dade de um novo registro. Tecle 
F3

 novamente, o sistema 

exibirá a tela de cadastro de umidade:

• Umidade: Porcentagem atribuída à umidade.

• Desconto: Porcentual de desconto para a porcentagem de 
umidade configurada.
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Umidade   0,0000 %
Desconto   0,0000 %

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Umidade 1

Ajuda

Tecle , ao final da configuração de umidade e desconto, 

o sistema exibirá a lista que se formara conforme forem sendo 
cadastrados novos itens de umidade e desconto, e teclando-se 
novamente, o sistema exibirá as softkeys “Editar”, “Novo Reg” e 
“Deletar”.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

  10,0000                20,0000
Umidade  Desconto

  15,0000    30,0000        

Editar Novo reg. Deletar

Caso deseje sair do cadastro, tecle F6  até a tela de pesagem.

8.5.6. Umidade 2

As configurações disponíveis para o cadastro de umidade 2 são 
as mesmas exibidas no tópico “Cadastro de umidade 1”. Durante 
o cadastro de um item tipo grão o usuário seleciona qual tabela 
de umidade deverá ser utilizada.

8.5.7. Impureza 1

• Impureza 1: Nas tabelas de impureza são cadastrados fatores 
que permitem a correção do peso líquido de acordo com o 
valor de impureza informado pelo usuário.

1 Item   6 Umidade 2
2 Emissor  7 Impureza 1 
3 Tara   8 Impureza 2 
4 Usuário  
5 Umidade 1

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros

Cadastro vazio.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Impureza 1

Novo reg.

Tecle F3 , caso não tenha nenhum item cadastrado, 

aparecerá a tela indicando que não há cadastros e a possibili-

dade de um novo registro. Tecle 
F3

 novamente, o sistema 

exibirá a tela de cadastro de impureza:

• Impureza: Porcentagem atribuída à impureza.

• Desconto: Porcentual de desconto para a porcentagem de 
impureza configurada.

Ajuda
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Impureza   0,0000 %
Desconto   0,0000 %

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Cadastros\Impureza 1

Ajuda

Tecle , ao final da configuração de impureza e desconto, 

o sistema exibirá a lista que se formara conforme forem sendo 
cadastrados novos itens de impureza e desconto, e teclando-se 
novamente, o sistema exibirá as softkeys “Editar”, “Novo Reg” e 
“Deletar”.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

  10,0000                20,0000
Umidade  Desconto

  15,0000    30,0000        

Editar Novo reg. Deletar

Caso deseje sair do cadastro, tecle F6  até a tela de pesagem.

8.5.8. Impureza 2

As configurações disponíveis para o cadastro de impureza 2 são 
as mesmas exibidas no tópico “Cadastro de Impureza 1”, durante 
o cadastro de um item tipo grão o usuário seleciona qual tabela 
de impureza deverá ser utilizada.

8.6. E-mail

Tecle F6  a partir do Menu Principal e selecione a opção 

“5 E-mail”. Utilize as teclas ,  ou tecle , em 

seguida tecle  para confirmar.

1 Geral   6 Pesagem
2 Fatores  7 Ticket
3 Automação  8 Saída Contínua 
4 Cadastros  9 Manutenção
5 E-mail

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração

Enviar ticket por e-mail  S
Enderço do servidor
Porta    25
Remente

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\E-mail

Ajuda

• Enviar ticket por e-mail: Habilita o envio de ticket por e-mail.

• Endereço do servidor: Endereço IP do servidor.

• Porta: Número de porta que será utilizada no servidor.

• Remetente: Configura o e-mail do remetente do ticket de 
pesagem.
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8.7. Pesagem 

Tecle F6  a partir do Menu Principal e selecione a opção 

“6 Pesagem”. Utilize as teclas ,  ou tecle , em 

seguida tecle  para confirmar.

1 Geral   6 Pesagem
2 Fatores  7 Ticket
3 Automação  8 Saída Contínua 
4 Cadastros  9 Manutenção
5 E-mail

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração

8.7.1. Pesagem Inicial

1 Inicial
2 Final

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Pesagem

• Usar campo 1: Determina se o campo 1 será utilizado no 
processo de pesagem.

• Usar campo 2: Determina se o campo 2 será utilizado no 
processo de pesagem.

• Usar campo 3: Determina se o campo 3 será utilizado no 
processo de pesagem.

• Usar campo 4: Determina se o campo 4 será utilizado no 
processo de pesagem.

• Usar documento: Determina se o campo documento será 
utilizado no processo de pesagem.

Usar campo 1   N
Usar campo 2   N
Usar campo 3   N
Usar campo 4   N
Usar documento   N

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Pesagem\Inicial

Ajuda

8.7.2. Pesagem Final

1 Inicial
2 Final

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Pesagem

Usar campo 1   N
Usar campo 2   N
Usar campo 3   N
Usar campo 4   N
Usar documento   N

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Pesagem\Final

Ajuda
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8.8. Ticket

Tecle F6  a partir do Menu Principal e selecione a opção 

“7 Ticket”. Utilize as teclas ,  ou tecle , em 

seguida tecle  para confirmar.

1 Geral   6 Pesagem
2 Fatores  7 Ticket
3 Automação  8 Saída Contínua 
4 Cadastros  9 Manutenção
5 E-mail

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração

8.8.1. Número de cópias 

1 Número de cópias
2 Cabeçalho
3 Nomes dos campos
4 Rodapé
5 Editar

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Ticket

• Número de cópias: Número de cópias que serão impressas 
por pesagem.

Pesagem inicial   1
Pesagem final   1
Tickets por página  1
Linha em branco   1

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Pesagem\Número de cópias

Ajuda

Os itens presentes neste menu são:

• Pesagem inicial: Informe a quantidade de tickets que serão 
impressos após a pesagem inicial.

• Pesagem final: Informe a quantidade de tickets que serão 
impressas após a pesagem final.

• Tickets por página: Informe quantos tickets serão impressos 
por página, quando mais de um ticket for impresso nas 
pesagens inicial ou final.

• Linhas em branco: Informe quantas linhas em branco serão 
impressas entre os tickets, quando mais de um ticket for 
impresso por página.
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8.8.2. Cabeçalho 

1 Número de cópias
2 Cabeçalho
3 Nomes dos campos
4 Rodapé
5 Editar

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Ticket

Ajuda

• Cabeçalho: Edição de cabeçalho.

Linha 1  Toledo do Brasil
Linha 2   
Linha 3  Indústria de Balanças Ltda.
Linha 4   
Linha 5  Rua Manoel Cremonesi, 1
Linha 6
Linha 7  09851-900 - São Bernando do Campo

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Ticket\Cabeçalho

AjudaEditar

• Linha 1 / ... / 8: Insira os textos das linhas de cabeçalho indicadas. 
No menu de formatação do ticket é possível configurar em que 
posição (linha x coluna) os textos configurados serão impressos. 
É possível inserir até 39 caracteres por linha.

8.8.3. Nome dos campos 

1 Número de cópias
2 Cabeçalho
3 Nomes dos campos
4 Rodapé
5 Editar

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Ticket

Ajuda

• Nome dos Campos: Nome dos campos utilizados;

Ticket    Ticket de pesagem
Número do ticket   Número do ticket
Data Inicial   Data Inicial
Hora Inicial   Hora Inicial
Data final   Data final
Hora final   Hora final
Placa    Placa

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Ticket\Nome dos campos

AjudaEditar
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Código do item   Código do item
Descrição do item   Descrição do item
Código do emissor  Código do emissor
Descrição do emissor  Descrição do emissor
Peso inicial   Peso inicial
Peso final   Peso final
Peso líquido   Peso líquido

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Ticket\Nome dos campos

AjudaEditar

Os campos presentes neste menu são:

• Ticket: Título do ticket a ser impresso no ticket de pesagem, 
até 39 caracteres.

• Número do ticket: Título do número do ticket a ser impresso 
no ticket de pesagem, até 39 caracteres.

• Data inicial: Título da data inicial a ser impresso no ticket de 
pesagem, até 20 caracteres.

• Hora inicial: Título da hora inicial a ser impresso no ticket de 
pesagem, até 20 caracteres.

• Data final: Título da data final a ser impresso no ticket de 
pesagem, até 20 caracteres.

• Hora final: Título da hora final a ser impresso no ticket de 
pesagem, até 20 caracteres.

• Placa: Título da placa a ser impresso no ticket de pesagem, 
até 20 caracteres.

• Código do item: Título do código do item a ser impresso no 
ticket de pesagem, até 39 caracteres.

• Descrição do item: Título da descrição do item a ser impresso 
no ticket de pesagem, até 39 caracteres..

• Código do emissor: Título do código do emissor a ser impres-
so no ticket de pesagem, até 39 caracteres.

• Descrição do emissor: Título da descrição do emissor a ser 
impresso no ticket de pesagem, até 39 caracteres.

• Peso inicial: Título do peso inicial a ser impresso no ticket de 
pesagem, até 16 caracteres.

• Peso final: Título do peso final a ser impresso no ticket de 
pesagem, até 16 caracteres.

• Peso líquido: Título do peso líquido a ser impresso no ticket 
de pesagem, até 16 caracteres.

8.8.4. Rodapé

1 Número de cópias
2 Cabeçalho
3 Nomes dos campos
4 Rodapé
5 Editar

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Ticket

Ajuda

• Rodapé: Edição de rodapé.

• Linha 1 / ... / 8 : Insira os textos das linhas de rodapé indica-
das. No menu de formatação do ticket é possível configurar 
em que posição (linha x coluna) os textos configurados 
serão impressos.

Linha 1  Recebimento e inspeção:__________
Linha 2  Aprovado ( ) Reprovado ( )  
Linha 3  Conversores de peso:______________
Linha 4  Laboratório:__________________ 
Linha 5  Operador:_______________________
Linha 6  Motorista:_______________________
Linha 7  Supervisor:______________________

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Ticket\Rodapé

AjudaEditar
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Linha 2  Aprovado ( ) Reprovado ( ) 
Linha 3  Conversores de peso:___________ 
Linha 4  Laboratório:______________________
Linha 5  Operador:____________________ 
Linha 6  Motorista:_______________________
Linha 7  Supervisor:______________________
Linha 8  Contabilidade:____________________

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Ticket\Rodapé

AjudaEditar

8.8.5. Editar 

• Editar:E dição geral de posição dos campos do ticket e cus-
tomizar de acordo com suas necessidades;

1 Número de cópias
2 Cabeçalho
3 Nomes dos campos
4 Rodapé
5 Editar

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Ticket\Editar

Ajuda

Linha    1
Coluna    23
Usar    Ambas
Atributo    Normal

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\...\...\Cabeçalho linha 1

AjudaPróximo Anterior Último Primeiro

O usuário deve configurar em que posição o conteúdo do 
campo e/ ou título do campo deverá ser impresso, levando em 
consideração o número de colunas disponíveis para a impres-
sora selecionada na opção “Tipo de impressora” do menu “Con-
figuração Geral”. Para configurar a posição é preciso preencher 
os campos “Linha” e “Coluna”. O parâmetro de configuração 
“Usar em” informa ao sistema quando a informação deverá ser 
impressa, conforme as opções:

• Ambas – A informação deverá ser impressa durante a pesa-
gem inicial e final.

• Pesagem Inicial – A informação deverá ser impressa somente 
durante a pesagem inicial.

• Pesagem Final – A informação deverá ser impressa somente 
durante a pesagem final.

• Desativado – Desativa a visualização deste campo.

O parâmetro de configuração “Atributo” informa ao sistema que 
tipo de caractere deverá ser utilizado, conforme as opções:
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• Normal – A informação deverá ser impressa com caractere 
normal.

• Expandido – A informação deverá ser impressa com caractere 
expandido.

Obs.: Um caractere expandido ocupa o espaço de dois caracteres 
normais (na horizontal), portanto ao configurar uma informação 
para ser impressa com caracteres expandidos cada caractere irá 
ocupar o espaço de duas colunas.

O sistema possui modelos de etiquetas pré-configuradas para 
impressoras de 40 e 80 colunas, para utilizá-las, no menu de 
configuração “Geral” navegue até a opção “Formato do ticket” se-
lecione “Default XX”, onde XX corresponde ao número de colunas 
da impressora selecionada na opção “Tipo de impressora”.

8.9. Saída Contínua

Tecle F6  a partir do Menu Principal e selecione a opção 

“8 Saída Contínua”. Utilize as teclas ,  ou tecle 

, em seguida tecle  para confirmar.

1 Geral   6 Pesagem
2 Fatores  7 Ticket
3 Automação  8 Saída Contínua 
4 Cadastros  9 Manutenção
5 E-mail

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração

COM1    S
COM2    N
COM3    N
COM4    N
Rede    S
Porta    9800
Zeros à esquerda   N

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Saída Contínua

Ajuda

Neste item será efetuada a configuração das portas disponíveis para 
a comunicação em protocolo P03 (para comunicação com PC):

• COM1/COM2/COM3/COM4: Determina qual porta COM utilizará 
a saída contínua.

• Rede: Determina se o canal Ethernet terá saída contínua. 
Neste caso, o terminal funciona em modo Server.

• Porta: Determina qual porta será utilizada, quando a saída 
contínua estiver habilitada no canal Ethernet.

• Zeros à esquerda: Determina se o campo de peso da “saída 
contínua” será preenchido com zero ou espaços à esquerda.

Na configuração de saída contínua, caso tenha uma serial 
utilizadapela impressora, será exibida desabilitada. Nesse 
exemplo, a COM3 está configurada para impressão.
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8.10. Manutenção

Tecle F6  a partir do Menu Principal e selecione a opção 

“9 Manutençaõ”. Utilize as teclas ,  ou tecle , 

em seguida tecle  para confirmar.

1 Geral   6 Pesagem
2 Fatores  7 Ticket
3 Automação  8 Saída Contínua 
4 Cadastros  9 Manutenção
5 E-mail

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração

8.10.1. Data e hora

Data e hora: Define data e hora do sistema.

1 Data e Hora   6 Célula de Carga
2 Valores de Fábrica  7 Sobre
3 Senhas
4 Backup
5 Restauração

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção

Data (DD.MM.YYYY)  11.05.2019
Hora (HH.MM)   09:03:10

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção\Data e hora

Entre com a Data no formato DD= Dia, MM= Mês e YYYY= Ano.

Utilize as teclas numéricas de  a  para inserir os 

valores de data. A qualquer momento você pode teclar  

para limpar os campos. Em seguida, tecle  para confirmar 
a data.

Data (DD.MM.YYYY)  11.05.2019
Hora (HH.MM)   09:03

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Menu\Manutenção\Data e hora

Entre com a Hora no formato HH= Hora, MM= Minuto.

Utilize as teclas numéricas de  a  para inserir os 

valores de hora. A qualquer momento você pode teclar  

para limpar os campos. Em seguida, tecle  para confirmar 
a hora.

Para retornar ao modo de pesagem, tecle F6  (SAIR) até o 
modo de pesagem.
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8.10.2. Valores de fábrica

Valores de fábrica: É possível retornar o software para os valores 
de iniciais de fábrica.

1 Data e Hora   6 Célula de Carga
2 Valores de Fábrica  7 Sobre
3 Senhas
4 Backup
5 Restauração

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção

1 Data e Hora   6 Célula de Carga
2 Valores de Fábrica  7 Sobre
3 Senhas
4 Backup
5 Restauração

Aviso!
Carrega todas as configurações de 
fábrica. Continuar?
  Não Sim

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção\Valores de fábrica

Ao retornar aos valores de fábrica é possível preservar os 
cadastros feitos de item, emissor, tara, usuário, umidades e 
impurezas.

1 Data e Hora   6 Célula de Carga
2 Valores de Fábrica  7 Sobre
3 Senhas
4 Backup
5 Restauração

Preservar cadastros?

  Não Sim

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção\Valores de fábrica

8.10.3. Senhas 

• Senhas: Permite a configuração de senhas de supervisor e 
operador.

1 Data e Hora   6 Célula de Carga
2 Valores de Fábrica  7 Sobre
3 Senhas
4 Backup
5 Restauração

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção

1 Supervisor
2 Operador

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção\Senhas

Utilize as teclas  ou  ou tecle  para Supervi-

sor, selecione uma opção. Tecle  para confirmar.

Níveis de acesso: Operador

Programe a senha do usuário (até 6 caracteres alfanuméricos).

• Pesagem Inicial e final.

• Pesagem de eixo.

• Relatórios.
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Níveis de acesso: Supervisor

Programe a senha do supervisor (até 6 caracteres alfanuméricos)

• Configuração.

• Liberação de pesagem com falha nos sensores.

•  Liberação de pesagem com diferença de peso máxima 
maior que a permitida.

• Liberação de correção de pesagem inicial.

• Cadastro de Tickets.

Senha
Confirme

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\Manutenção\Senhas\Supervisor

Digite uma senha, em seguida tecle  para confirmar.

8.10.4. Backup

• Backup: Realiza o backup de cadastros e configurações.

1 Data e Hora   6 Célula de Carga
2 Valores de Fábrica  7 Sobre
3 Senhas
4 Backup
5 Restauração

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção

Manual

1 Manual
2 Automático

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção\Backup

Utilize as teclas  ou  ou tecle  para ”Backup 

Manual”, selecione uma opção. Tecle  para confirmar.
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Salvar em   Pasta “shared”
Configuração   N
Tickets    N
Item    N
Emissor    N
Tara    N
Usuário    N

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção\Backup\Manual

Executar Ajuda

A primeira opção “Salvar em” define onde serão salva as confi-
gurações solicitadas.

No TC 420 é possível escolher duas maneiras para efetuar o 
armazenamento das informações de backup: Na Pasta “shared” 
ou em um dispositivo de memória USB.

Pasta “shared”

A pasta “shared” é uma pasta interna do TC 420 que pode ser 
acessada somente via FTP. Para realizar o backup, o operador 
deverá selecionar quais objetos serão salvos. As opções de 
objeto são:

• Configuração;

• Tickets;

• Item;

• Emissor;

• Tara;

• Usuário;

• Umidade 1;

• Umidade 2;

• Impureza 1;

• Impureza 2;

Salvar em   N
Configuração   N
Tickets    N
Item    N
Emissor    N
Tara    N
Usuário    N

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção\Backup\Manual

Executar Ajuda

Ao selecionar as opções desejadas, tecle F3  para execu-

tar o processo de backup. Ao término o software exibirá a tela 
abaixo indicando alguns status.

• Processos concluídos;

• Não habilitados para o backup;

• Cadastros que estavam vazios;

• Opções de armazenamento que apresentaram possíveis 
falhas;

Configuração    Concluído    Umidade 2    Desativado
Tickets              Concluído Impureza 1   Desativado
Item                  Desativado Impureza 2  Desativado
Emissor           Concluído
Tara           Desativado
Usuário            Concluído
Umidade 1       Desativado

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\Manutenção\Backup\Manual\Progresso

Memória USB

O backup em memória USB guarda os arquivos em um dispositivo 
USB acoplado ao TC 420. Para isso, o operador deverá se certificar 
de que há um dispositivo USB conectado ao TC 420.

O dispositivo USB deverá ser formatado previamente no 
sistema FAT32.
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Para realizar o backup, o operador deverá selecionar quais objetos 
serão salvos. As opções de objeto são:

• Configuração;

• Tickets;

• Item;

• Emissor;

• Tara;

• Usuário;

• Umidade 1;

• Umidade 2;

• Impureza 1;

• Impureza 2;

Ao selecionar todas as opções desejadas, tecle 
F3

 para 

executar o processo de backup. Ao término o software exibirá a 
tela abaixo indicando alguns status.

Os arquivos serão salvos na raiz do dispositivo USB e ao 
acessá-lo, em caso de backup de todos os itens disponíveis os 
arquivos abaixo serão exibidos.

• CONFIGURAÇÃO.BAK

• EMISSOR.BAK

• IMPUREZA1.BAK

• IMPUREZA2.BAK

• ITEM.BAK

Estes arquivos são de extensão. BAK, portando são somente 
para serem salvos caso haja necessidade.

8.10.4.1. Automático

1 Manual
2 Automático

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção\Backup

Utilize as teclas  ou  ou tecle  para ”Backup 

Automático”, selecione uma opção. Tecle  para confirmar.

Ativar    N

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

...\Manutenção\Senhas\Supervisor

Ajuda

Utilize as teclas  ou  para ativar o backup automático.

Tecle  para confirmar.
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Ativar    S
Salvar em   Pasta “Shared”
Executar às   01:00

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção\Backup\Automático

Ajuda

Ao término do backup, será exibida a tela abaixo com as infor-
mações do progresso do backup.

Configuração    Concluído    Umidade 2    Concluído
Tickets              Concluído Impureza 1   Concluído
Item                  Concluído Impureza 2   Concluído
Emissor           Concluído
Tara           Concluído
Usuário            Concluído
Umidade 1       Concluído

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Backup\Automático\Progresso

8.10.5. Restauração

• Restauração: Realiza a restauração de cadastros e configurações.

1 Data e Hora   6 Célula de Carga
2 Valores de Fábrica  7 Sobre
3 Senhas
4 Backup
5 Restauração

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção

Salvar em   Pasta “shared”
Configuração   N
Tickets    N
Item    N
Emissor    N
Tara    N
Usuário    N

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção\Restauração

Executar Ajuda

Emissor     N
Tara     N
Usuário     N
Umidade 1    N
Umidade 2    N
Impureza 1    N
Impureza 2    N

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção\Backup\Manual

Executar
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No TC 420 é possível escolher entre duas maneiras para efetuar 
a restauração das informações de backup: restaurar da pasta 
“shared” ou de um dispositivo USB.

Pasta “shared”

Os arquivos serão restaurados da pasta shared que pode ser 
acessada via FTP.

Para efetuar a restauração o operador deverá escolher quais 
objetos serão restaurados, as opções de objeto são:

Configuração, Tickets, Item, Emissor, Tara, Usuário, Umidade 1, 
Umidade 2, Impureza 1 e Impureza 2.

Memória USB

Os arquivos serão restaurados do dispositivo USB acoplado ao 
TC 420 para isso o operador deverá se certificar de que há um 
dispositivo USB conectado ao TC 420.

Salvar em   Memória USB
Configuração   S
Tickets    S
Item    S
Emissor    S
Tara    S
Usuário    S

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção\Restauração

Executar Ajuda

Ao selecionar as opções desejadas, tecle F3  para execu-

tar o processo de backup. Ao término o software exibirá a tela 
abaixo indicando alguns status.

• Processos concluídos;

• Não habilitados para o backup;

• Cadastros que estavam vazios;

• Opções de armazenamento que apresentaram possíveis falhas;

8.10.6. Célula de carga

• Restauração: Realiza a restauração de cadastros e configurações.

Menu disponível somente quando a balança estiver equipa-
da com células de carga modelo Prix.

1 Data e Hora   6 Célula de Carga
2 Valores de Fábrica  7 Sobre
3 Senhas
4 Backup
5 Restauração

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção

1 Data e Hora   6 Célula de Carga
2 Valores de Fábrica  7 Sobre
3 Senhas
4 Backup
5 Restauração

  TC 420
 Versão 1.09 (09.05.16)

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Configuração\Manutenção\Sobre
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9. OPERANDO O PAINEL
Para exemplificar as operações de “Pesagem Inicial” e “Pesagem 
Final”, utilizaremos as seguintes configurações:

• Processo de Pesagem no Modo Automático;

• Dispositivos de Automação Habilitados;

• Tráfego Bidirecional Habilitado;

• Cadastros Habilitados;

• Menu “Configuração Geral” Habilitados (exceto “Pesar sem 
mover veículo”).

9.1. Pesagem Inicial

Para inciar uma pesagem inicial, tecle 
F1

.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Pes.Inicial Pes.Final Tickets Relatórios Config.

0

Digite a placa do veículo, em seguida, tecle .

Pesagem Inicial

Placa    AAA0123

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Em seguida, caso não tenha sido previamente cadastrada um 
valor de tara, o TC 420 solicitará cadastro para o veículo.

Pesagem Inicial-AAA0123

Tara                 0 kg

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

O usuário pode inserir o valor de tara manualmente, ou preencher 
o campo de tara com o valor 0 (zero) para capturar o valor de 
tara através da pesagem inicial na plataforma, em seguida, tecle 

.

Pesagem Inicial-AAA0123

Código do item               1 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Procurar

O TC 420 solicitará o código do item. Digite código do item ou 

tecle F3  para procurar.

Ao selecionar um item não cadastrado, o TC 420 exigirá que 
seja inserido a descrição do item.
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As softkeys “1 >>> 2” F1  e “1 <<< 2” F2  são 

exibidas possibilitando que o processo de entrada do veículo 
seja iniciado a qualquer momento. Neste exemplo iremos realizar 
primeiramente o cadastro.

Entre com o código do item, tecle , será exibida uma 

mensagem indicando que não possui cadastro do item.

Pesagem Inicial-AAA0123

Descrição do item    2 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Entre com o descritivo do item, tecle .

Pesagem Inicial-AAA0123

Descrição do item    Milho 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Em seguida, o usuário deverá informar se o item é do tipo Grão. 

Utilizando as teclas  ou  altere para “S” caso seja 

do tipo grão ou “N” para caso não seja do tipo grão. No nosso 
caso utilizaremos “S” pois o milho é vendido como grão.

Pesagem Inicial-AAA0123

Grão    S 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Como foi escolhido que o item é grão, as telhas a seguir serão 
exibidas para configuração. Para melhor entender cada opção, 
abaixo uma pequena explicação.

• Armazém: Número de armazém/silo que será impresso no 
ticket de pesagem.

• Talhão: Número de talhão que será impresso no ticket de 
pesagem.

• Semente: Porcentagem de semente a ser aplicada na pesagem 
e impressa no ticket de pesagem.

Pesagem Inicial-AAA0123

Armazém/Silo   1 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Ao indicar o local de armazenamento, tecle .
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Pesagem Inicial-AAA0123

Talhão    2 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Ao indicar o número do talhão, tecle .

Pesagem Inicial-AAA0123

Semente    50 % 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Ao indicar a porcentagem de semente, tecle .

Pesagem Inicial-AAA0123

Código do emissor  1 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Entre com o Código do Emissor, em seguida, tecle  para 

confirmar. Ou ainda, tecle F3  para procurar um emissor 

cadastrado na tabela de emissores.

Caso o usuário selecione um emissor cadastrado, o sistema irá 
exibir por alguns instantes a descrição realizada no cadastro, 
caso o usuário insira um código de emissor não cadastrado o 
sistema irá solicitar sua descrição.

Pesagem Inicial-AAA0123

Descrição do emissor  João 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Entre com o Descrição do Emissor, em seguida, tecle  
para confirmar.
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Pesagem Inicial-AAA0123

Código    1 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Procurar

Entre com o Código numérico do Cadastro de Usuário. É possível 

digitá-lo ou através da tecla F3  procurar na tabela “Cadastro
 
de

 
Usuários” (caso habilitado).

Obs.: O título do campo exibido será o mesmo configurado em 
“Nome do código” presente no “Cadastro de Usuários”.

Caso o usuário selecione um item cadastrado, o sistema irá exibir 
por alguns instantes a descrição realizada no cadastro, caso o usuá-
rio insira um código de usuário não cadastrado o sistema irá solicitar 
sua descrição.

Pesagem Inicial-AAA0123

Descrição   Joaquim 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

O título do campo exibido será o mesmo configurado em “Nome 
da descrição” presente no “Cadastro de Usuários”.

Ao finalizar a descrição do cadastro de usuário tecle  para
avançar.

Pesagem Inicial-AAA0123

Peso de Origem   10000 kg 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Após a inserção do peso de origem, o sistema seguirá com a 
tela de pesagem manual caso a opção esteja habilitada.

Pesagem Inicial-AAA0123

Peso  Manual    0 kg 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

O TC 420 solicitará o valor de peso manual, esta opção assim 
como a opção de inserção de tara exibida no Início da pesa-
gem, permite que o valor de peso seja inserido manualmente 
(via painel ou teclado, mais informações consultar Processo de 
pesagem Inicial / Final – Pesagem Manual). Para ignorar esta 
opção e realizar a pesagem na plataforma da balança, basta 

inserir neste campo o valor 0 (zero) e pressionar  para 
avançar.



Op
er

an
do

 o
 P

ai
ne

l

59TC420 

Pesagem Inicial-AAA0123

Inicie sequência de entrada de veículo...  

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

A mensagem “Inicie a sequência de entrada de veículo...” será 
exibida no display. Informe o sentido de entrada do veículo atra-

vés das teclas 
F1

 (Pesagem 1 >>> 2) ou tecla F2  

(Pesagem 1 <<< 2).

Pressionando a tecla F1  o sistema irá executar o evento 

“Entrada de veículo 1 >>> 2” configurado no menu “Automação - 
Eventos”.

Pesagem Inicial-AAA0123

Acionando cancelas...  

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

O TC 420 envia um pulso para abrir a cancela de entrada e 
exibe a mensagem “Acionando cancelas...”.

Ao verificar que o sensor de cancela fechada foi desativado o 
sistema exibe atualiza imagem da cancela, como exibido na 
imagem acima.

Pesagem Inicial-AAA0123

Acionando cancelas...  

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Ao verificar que o sensor de cancela aberta foi ativado (e o de 
cancela fechada desativado) o sistema liga o semáforo verde de 
entrada e atualiza a imagem da cancela para “cancela aberta”:

Pesagem Inicial-AAA0123

Posicione o veículo sobre a balança.... 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

O sistema exibe a mensagem “Posicione o veículo...” e aguarde 
até que seja possível realizar uma leitura de peso estabilizado 
superior ao peso mínimo.

Após posicionar o veículo o sistema exibe:
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Pesagem Inicial-AAA0123

Posicione o veículo sobre a balança.... 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

12460

O TC 420 envia um pulso para fechar a cancela de entrada e 
exibe a mensagem “Acionando cancelas...”.

Após o veículo se posicionar sobre a balança, o veículo poderá ficar 
fora dos limites da plataforma, sendo essa condição indicada através 
dos sensores transversais e longitudinais opcionalmente ativados, 
em caso de acionamento dos sensores haverá a indicação em 
vermelho na tela como segue a seguir:

Pesagem Inicial-AAA0123

Posicione o veículo sobre a balança.... 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0
Aviso!

Veículo não posicionado 
corretamente. Continuar?
 Não Sim

Procurar

Se a opção “Sim” for selecionada e não houver acionamentos dos 
sensores longitudinais e transversais, o processo de pesagem 
segue como normalmente.

Ao verificar que o sensor de cancela fechada foi ativado (e o de 
cancela aberta desativado) o sistema irá executar o evento “Pesagem 
de veículo 1 >>> 2” configurado no menu “Automação – Eventos”.

Pesagem Inicial-AAA0123

Pronto para pesar? 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

12460

Procurar

Para realizar a pesagem tecle . (Em caso de pesagem 

com os sensores longitudinais e transversais acionados, neste 
momento o sistema irá questionar novamente a pesagem, 
devendo o operador optar por “Sim” novamente para realizar a 
pesagem).

Ao confirmar o sistema irá salvar a transação, imprimir o ticket e 
enviar e-mail para o emissor com uma cópia do ticket impresso 
(caso configurado).

Pesagem Inicial-AAA0123

Acionando cancelas... 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

12460

Procurar

A balança envia um pulso para abrir a cancela de saída e exibe 
a mensagem “Acionando cancelas...”.

Ao verificar que o sensor de cancela aberta foi ativado (e o de 
cancela fechada desativado) o sistema liga o semáforo verde de 
saída e atualiza a imagem da cancela para “cancela aberta”.
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Pesagem Inicial-AAA0123

Retire o veículo da balança... 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

12460

Reimprimir

Ao pressionar a softkey F4  (Reimprimir), o último ticket de 

pesagem será reimpresso.

O sistema exibe a mensagem “Retire o veículo...”, até que seja 
possível realizar uma leitura de peso estabilizado inferior ao 
peso mínimo. Após retirar o veículo o sistema retorna e tela de 
exibição principal.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

       0

TicketsPes.inicial Pes.final Relatórios

O sistema envia um comando para fechar a cancela de saída. 
Assim que a cancela é fechada, a luz vermelha do semáforo se 
acenderá.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pes.inicial Pes.final Tickets Relatórios
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9.2. Pesagem Final 

Para iniciar a pesagem final, tecle 
F2

.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pes.inicial Pes.final Tickets Relatórios

Digite a placa do veículo, em seguida, tecle  .

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

1>>>2 1<<<2 Relatórios

Pesagem Final

Placa    AAA0123 

Procurar

O sistema exibirá momentaneamente o valor da pesagem inicial.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pesagem Final-AAA0123

Pesagem Inicial   14800 

Entre com o código do item, em seguida tecle .

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pesagem Final-AAA0123

Código do item   2 

1>>>2 1<<<2 Procurar

O sistema exibirá momentaneamente a descrição do item.
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Entre com o código do emissor, em seguida tecle .

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pesagem Final-AAA0123

Código do emissor   2 

1>>>2 1<<<2 Procurar

O sistema exibirá momentaneamente a descrição do emissor.

Entre com o código do usuário, em seguida tecle .

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pesagem Final-AAA0123

Código do usuário   2 

1>>>2 1<<<2 Procurar

O sistema exibirá momentaneamente a descrição do emissor.

Em seguida, o sistema solicitará o peso de origem e a opção de 
pesagem manual, em caso destas opções estarem habilitadas

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pesagem Final-AAA0123

Peso de origem    10000 kg 

1>>>2 1<<<2

Em caso de peso “0” na Pesagem Manual o sistema seguirá o 
processo de entrada do veículo sobre a plataforma.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pesagem Final-AAA0123

Peso manual            0 kg 

1>>>2 1<<<2
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Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pesagem Final-AAA0123

Inicie sequência de entrada de veículo...  

1>>>2 1<<<2

A mensagem “Inicie a sequência de entrada de veículo...” será 
exibida no display. Informe o sentido de entrada do veículo atra-

vés das teclas F1  (Pesagem 1 >>> 2) ou tecla F2  

(Pesagem 1 <<< 2).

Pressionando a tecla F1  o sistema irá executar o evento 

“Entrada de veículo 1 >>> 2” configurado no menu “Automação - 
Eventos”.

Pesagem Inicial-AAA0123

Acionando cancelas... 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Pesagem Inicial-AAA0123

Posicione o veículo sobre a balança...

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

1>>>2     1<<<2 Sair

0

Procurar

Aguarde o veículo se posicionar sobre a balança.
O TC 420 enviará um pulso para fechar a cancela de entrada e 
exibirá a mensagem “Acionando cancelas...”.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

186000

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

18600

Pesagem Final-AAA0123

Pronto para pesar?  

1>>>2 1<<<2 Procurar

Para realizar a pesagem tecle  . (Em caso de pesagem 

com os sensores longitudinais e transversais acionados, neste 
momento o sistema irá questionar novamente a pesagem, 
devendo o operador optar por “Sim” novamente para realizar a 
pesagem).

Após o posicionamento do veículo, caso a diferença de peso entre o 
peso de origem e o peso final de saída esteja acima do programado 
no menu “Geral”, o sistema exibirá a tela de confirmação abaixo.
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Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

186000

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

18600

Pesagem Final-AAA0123  

Canc. i&f

Diferença em relação ao peso
de origem > máximo programado!

Canc. final Aceitar

Nesta tela o operador poderá cancelar a pesagem inicial e final 

através da softkey 
F1

 (Canc. I&f), cancelar somente a 

pesagem final através da softkey F3  (Canc. Final), aceitar a 

pesagem através da softkey F5  (Aceitar) ou sair do proces-

so de pesagem através da softkey F6  (Sair).

Optando por aceitar o ticket de pesagem final será impresso o re
latório e o processo de retirada do veículo será iniciado.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pesagem Final-AAA0123

Acionando cancelas...  

1>>>2 1<<<2

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pesagem Final-AAA0123

Aguarde...  

Procurar

Retire o veículo da balança.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pesagem Final-AAA0123

Aguarde...  

Pes.Inical Pes.Final Tickets Relatórios

Sua balança está pronta para novas pesagens.
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9.3. Tickets 
Este menu permite o usuário corrigir ou apagar um ticket. Para 

acessar, tecle F4 .

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pes.Inical Pes.Final Tickets Relatórios

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

SairLimpar Procurar

Cadastro de Tickets

Caso tenha tickets armazenados em decorrência dos processos 
de pesagem, o software exibira as opções de limpar o cadastro 

com a softkey F1  ou Procurar por Tickets armazenados 

pela tecla F3 .

Aviso!
Deleta todos os registros.
Continuar?
 Não  Sim

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Cadastro de Tickets

Ao teclar F3 , o sistema exibirá a tela com a lista de tickets

armazenados e ao teclar  serão exibidas as opções: 

“Corrigir” na softkey F3  , a opção “Deletar” na softkey 

F4  e “Imprimir” na softkey F5 , podendo assim 

corrigir uma pesagem ou deletar os tickets correspondente de 
maneira individual.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Número         Placa  Data         Hora 

             1   AAA0123  05.11.2013        11:35
             2   BBB0321                 05.11.2013        11:35

Corrigir Deletar Reimprimir
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9.3.1. Alterando um ticket

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Número         Placa  Data         Hora 

             1   AAA0123  05.11.2013        11:35
             2   BBB0321                 05.11.2013        11:35

Corrigir Deletar Reimprimir

Utilize as teclas   ou , selecione uma placa cadastrada.

Tecle  para confirmar.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Número         Placa  Data         Hora 

             1   AAA0123  05.11.2013        11:35
             2   BBB0321                 05.11.2013        11:35

Corrigir Deletar Reimprimir

Tecle F3  para corrigir um ticket.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Procurar

Pesagem Inicial - BBB0321
Código do item  2  

Entre com o código do item, em seguida tecle  .

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0
Pesagem Inicial - BBB0321
Descrição do emissor Emissor 01  

Entre com o código do item, em seguida tecle .

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0
Pesagem Inicial - BBB0321
Descrição do emissor Doc 2  

Entre com o documento, em seguida tecle . 
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Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0
Pesagem Inicial - BBB0321
Empresa   Empresa 2  

Entre com a empresa, em seguida tecle .

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0
Pesagem Inicial - BBB0321
Motorista  Mot 3  

Entre com o motorista, em seguida tecle .

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0
Pesagem Inicial - BBB0321
RG   RG 2  

Entre com o RG do motorista, em seguida tecle .

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0
Pesagem Inicial - BBB0321
Nota fiscal  NF1  

Entre com o núemro da nota fiscal, em seguida tecle . 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0
Pesagem Inicial - BBB0321
Inicie sequência de entrada do veículo...

Posicione o veículo sobre a balança.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

300000

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

30000
Pesagem Inicial - BBB0321
Acionando cancelas...

Aguarde a indicação de peso estabilizar.
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Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

300000

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

30000
Pesagem Inicial - BBB0321
Pronto para pesar?

Tecle  para registrar o peso do veículo.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

300000

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

30000
Pesagem Inicial - BBB0321
Inicie sequência de saída do veículo...

Reimprimir

Neste momento poderá ser impresso novamente o relatório, 

teclando 
F4

. 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0
Pesagem Inicial - BBB0321
Retire o veículo da balança...

Reimprimir

9.3.2. Apagando um ticket 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Número         Placa  Data         Hora 

             1   AAA0123  05.11.2013        11:35
             2   BBB0321                 05.11.2013        11:35

Utilize as teclas  ou  , selecione uma placa cadastrada.

Tecle  para confirmar.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Número         Placa  Data         Hora 

             1   AAA0123  05.11.2013        11:35
             2   BBB0321                 05.11.2013        11:35

Corrigir Deletar Reimprimir

Selecione o ticket que deseja deletar e tecle F4  para apa-

gar um ticket. Automaticamente será apagado o ticket.



Op
er

an
do

 o
 P

ai
ne

l

70 TC420 

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Número         Placa  Data         Hora 
             2   BBB0321                 05.11.2013        11:35

9.3.3. Reimprimindo um ticket

Para reimprimir o último ticket impresso, na tela principal tecle 

 para exibir a opção de reimpressão na softkey 
F4

.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

SairRelatóriosPes.Inicial Pes.Final Tickets

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Reimprimir

Ao pressionar a softkey o último ticket será reimpresso com a nota-
ção: “Reimpresso” em “Data correspondente” – “Hora correspondente” 
no rodapé.
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9.4. Pesagem inicial/final - Pesagem 
manual 
No TC 420 – Pesagem de veículos, é possível inserir o peso de 
maneira manual, utiliza-se este tipo de pesagem quando falta 
energia elétrica e os dados de pesagem são obtidos de outra 
balança (mecânica ou eletrônica) e deseja-se atualizar o banco 
de dados.

Selecionando o modo de Pesagem manual no menu “Geral”, 
e retornando à tela de Pesagem Inicial/Final a tela abaixo será 
exibida:

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

8300
Tara 0 kg

W1

W1

kg

Config.Pes.Inicial Pes.Final Pes.Eixos Tickets Relatórios

Tecle F1  “Pes.inicial” as telas de inserção de item, emissor 

e usuário serão exibidas ao iniciar a pesagem.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

0

Pesagem Final-AAA0123

Peso manual              0 kg 

1>>>2 1<<<2

Nesta tela o operador poderá inserir o peso de maneira manual, 
se o peso inserido for “0 kg”, o processo de pesagem seguirá 
para a pesagem automática com o pedido de entrada do veicu-
lo sobre a plataforma de pesagem.

Após a inserção manual do peso a pesagem será salva e o ticket 
impresso, sendo que haverá no ticket a indicação de pesagem 
manual.

9.5. Pesagem de eixos
Para realizar a pesagem de eixos o operador deverá selecionar 
a opção “Ambos” ou “Eixos” no item “Tipo de Pesagem” no menu 

Geral, optando por “Ambos” a softkey F3  (Pes. eixos), 
ficará disponível na tela principal.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Config.Pes.Inical Pes.Final Tickets RelatóriosPes.Eixos

Ao selecionar a softkey F3  (Pes.eixos) ou se a opção “Eixos” 

for escolhida no item “Tipo de Pesagem”, o sistema apresenta uma 
tela para entrada de dados relativos a pesagem de eixos. Os títulos 
apresentados à esquerda da tela são programáveis de acordo com 
a necessidade do usuário. A programação poderá ser efetuada no 
menu de “Geral”.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

SairEditar Registros

Pesagem de eixos

Empresa
Motorista
RG
Nota Fiscal

Reimprimir

Tecle F2  (REGISTROS) para imprimir um relatório de pesa-

gens de eixos por período ou por placa.
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Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

SairBackup

Pesagem de eixos\Registros

Filtrar por Período
Data Inicial 2013 Abr 24
Data Final 2013 Abr 24

Imprimir

Filtrar por Placa
Placa

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

SairBackup

Pesagem de eixos\Registros

ImprimirEditar

FILTRAR POR

Período Placa

Data inicial: Seleciona a data 
inicial de pesquisa Placa: Identificação da placa que terá 

suas pesagens impressasData final: Seleciona a data 
final de pesquisa

Após a seleção do tipo de filtro tecle F4  (IMPRIMIR) para

imprimir os registros de pesagens efetuadas para o período ou 
placa selecionada. Exemplo de relatório de pesagem de eixos:
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A softkey 
F1

 (EDITAR) será usada caso o operador deseje 

editar o campo referente a data inicial/final de pesagem ou de 
inserção da placa.

A softkey 
F3

 (BACKUP) exibirá a tela de backup abaixo.

Nome do arquivo  backup.csv

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos\Registros\Backup

ExecutarEditar

Nesta tela será possível realizar o backup de todas as pesagens 

de eixo realizadas através da softkey F3  (EXECUTAR).O 

software realiza o backup em um documento de extensão .csv , 

como nome editável pela tecla 
F1

 (EDITAR).

Tecle F6  (SAIR) o software voltará a tela de inserção de 

dados relativos a pesagem.

9.5.1. Balança convencional 

Exemplo de pesagem de eixo realizada com a opção “Platafor-
ma 4 m x 3 m” “Desabilitada” no menu “Geral”.

Classe  2C

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

Próximo Anterior

O usuário deve selecionar através das softkeys F1  e 

F2
 o tipo de veículo a ser pesado ou digitar a classe 

desejada. No exemplo, o tipo 2C foi selecionado.

Após selecionar o veículo tecle  para avançar.

Placa  

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

O sistema irá solicitar a placa do veículo a ser pesado. Ao finalizar 

tecle .
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Posicione eixo 1 [6000 kg]

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

O sistema irá solicitar que posicionem o primeiro eixo do veículo 
selecionado sobre a plataforma. A indicação de peso mostrada 
(6000 kg) é retirada da tabela DNIT que indica o peso máximo 
para o eixo indicado.

Pronto para pesar eixo 1?

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

Para finalizar a pesagem do eixo exibido e avançar tecle . 

O sistema solicitará que o próximo eixo seja posicionado sobre a 
plataforma.

Ao verificar o acréscimo de peso, o sistema exibe:

Eixo 1: 6800 kg

Posicione eixo 2 [10000 kg]   Total: 6800 kg

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

Eixo 1: 6800 kg

Pronto para pesar eixo 2?  Total: 6800 kg

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

996000

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

Para finalizar a pesagem do eixo exibido e avançar tecle . 

Quando o sistema registrar o peso de todos os eixos, de acordo 
com o tipo de veículo selecionado, será exibido no display os 
valores de peso de cada eixo e do peso total do veículo, o sistema 

também irá exibir a softkey 
F4

 .
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Eixo 1: 6800 kg  Eixo 2: 3160 kg 

    Total: 9960 kg

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

996000

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

Para imprimir o ticket da pesagem tecle F4 .

Exemplo de relatório de pesagem de eixo:

Pesagem de eixos
07.06.2013 11:34:53

  Empresa  TOLEDO DO BRASIL
  Motorista  Carlos
  RG   XXX.XXX.XXX-XX
  Nota Fiscal  XXX.XXX

  Classe   2C   Placa   ABC1234
  Eixo   1 6800 kg  Desvio   +800 kg
  Eixo 2   3160 kg   Desvio   -6840 kg

     -----------------------------------------------------------------------
  Total   9960 kg   Desvio   -6040 kg

Caso o usuário opte em sair através da softkey F6  o sistema 
retornará a página inicial de pesagem de eixos.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

105600

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

Empresa   TOLEDO DO BRASIL
Motorista  Carlos
RG   XXX.XXX.XXX-XX
Nota Fiscal  XXX.XXX

Editar Registros Reimprimir

9.5.2. Plataforma 4 m x 3 m 

Exemplo de pesagem de eixo realizada com a opção “Platafor-
ma 4 m x 3 m” “Habilitada” no menu “Geral”.

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Config.Pes.Inical Pes.Final Tickets RelatóriosPes.Eixos

O usuário deve selecionar através das softkeys F1  e

F2  o tipo de veículo a ser pesado (Classe).

Classe  2C

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

Próximo Anterior

Após selecionar o veículo tecle  para avançar. No exemplo 
o tipo 2C foi selecionado.
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Placa  

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

O sistema irá solicitar a placa do veículo a ser pesado. Tecle 

 para inserir a placa do veículo, ao finalizar tecle  

novamente.

Pronto para pesar eixo 1 ?

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

6240
Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

Para finalizar a pesagem do eixo exibido e avançar tecle . 

O sistema irá solicitar que o próximo eixo seja posicionado sobre 
a plataforma 4 m x 3 m.

Eixo 1: 6240 kg

Posicione eixo 2 [10000 kg] Total: 6240 kg

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

6240
Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

Quando o sistema verificar que um peso mínimo foi atingido, o 
sistema exibe.

Eixo 1: 6240 kg

Pronto para pesar eixo 2?  Total: 6240 kg

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

6480
Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

Para finalizar a pesagem do eixo exibido e avançar tecle . 

Quando o sistema registrar o peso de todos os eixos, de acordo 
com o tipo de veículo selecionado, será exibido no display os 
valores de peso de cada eixo e do peso total do veículo, o siste-

ma também irá exibir a softkey 
F4

 (IMPRIMIR).
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Eixo 1: 6240 kg  Eixo 2: 6480 kg

    Total: 12720 kg

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

6240
Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Pesagem de eixos

Para retornar a tela inicial da pesagem de veículos o usuário 

deverá teclar a softkey 
F6

.

Obs.: Ao fim de cada pesagem de eixo os valores de peso de 
cada eixo ficarão na cor verde ou na cor vermelha. Caso o peso 
indicado fique na cor verde, significa que o peso esta abaixo ou 
igual o máximo permitido para aquele eixo, se a cor for vermelha 
significa que o peso se encontra acima do Máximo permitido 
para aquele eixo.
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10. RELATÓRIOS
Este menu permite ao usuário imprimir relatórios de: 1 - Movimento, 2 - Cadastros, 3 - Veículos no pátio, 4 - Reimpressão de tickets, 5 - Pesagens 
com falha de sensores, 6 - Totais por itens e 7 - Configuração.

Tecle F5  a partir do modo pesagem para selecionar o relatório.

    

1 Movimento   6 Configuração
2 Cadastros
3 Veículos no pátio
4 Totais por item
5 Pesagens com falha de sensores

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Menu\Programação

As opções existentes são:

• Movimento: O relatório lista as últimas pesagens concluídas (no máximo 400) de acordo com o filtro escolhido.

• Cadastros: O sistema permite a impressão do relatório de itens, emissores, usuários e taras.

• Veículos no pátio: O relatório de veículos em trânsito exibe todos os veículos que possuem somente pesagem inicial.

• Totais por item: O relatório de total por item exibe o total pesado de cada um dos itens cadastrados.

• Pesagens com falha de sensores: O relatório de pesagem sem sensor irá incluir todas as pesagens (sem sensor) registradas dentro 
de um período configurado.

• Configuração: Relatório com as configurações gerais, fatores de correção e conversão e configuração de tickets.
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10.1. Relatório de movimento 

Data Inicial  2015 Jun 22
Data final  2015 Jun 22
Tipo de transação  Ambos
Filtrar por  Desativado

Max 120000 kg
Min 400 kg

e=d= 20 kg

00

Tara 0 kg

W1

W1

kg

Sair

Relatórios\Movimento

Editar Imprimir

• Data inicial / Data final: Estes campos são utilizados para configurar um intervalo de tempo/data, apenas as pesagens finalizadas 
no intervalo configurado serão exibidas. As datas estão no formato AAAA\Mês\DD.

• Tipo de transação: Este campo é utilizado para configurar o tipo de transação conforme as opções:

• Recebimento: Caso o usuário selecione recebimento, somente as transações com o valor de pesagem inicial superior ao de pesa-
gem final serão exibidas.

• Expedição: Caso o usuário selecione expedição, somente as transações com o valor de pesagem inicial inferior ao de pesagem 
final serão exibidas.

• Ambos: Caso o usuário selecione Ambos, todas as transações serão exibidas.

• Filtrar por: Através desta configuração é possível limitar a pesquisa para um determinado item, emissora ou placa. De acordo 
com uma das opções disponíveis:

• Item: Caso o usuário selecione item o campo de configuração “Código” será exibido, onde será possível inserir o código do item 
para o relatório de movimento, todas as pesagens finalizadas que atenderem os filtros realizados anteriormente para o código de 
item informado serão exibidas.

• Emissor: Caso o usuário selecione emissor o campo de configuração “Código” será exibido, onde será possível inserir o código 
do emissor para o relatório de movimento, todas as pesagens finalizadas que atenderem os filtros realizados anteriormente para 
o código de emissor informado serão exibidas.

• Placa: Caso o usuário selecione placa o campo de configuração “Placa” será exibido, onde será possível inserir a placa do veícu-
lo para o relatório de movimento, todas as pesagens finalizadas que atenderem os filtros realizados anteriormente para placa de 
veículo informada serão exibidas.

• Desativado: Não é realizado nenhum filtro.

Relatório de Movimento
De 05.11.2013 a 05.11.2013

05.11.2013 16:22:45

---------  ---------  ------  ------------  ----------------  -------------   ---------  ----------        -----      -----     ------
Ticket  Nº aux.  Placa  Descr. Item  Descr. Emissor  Documento    Peso líq.  Líq. corr.      Data        Hora    Notas
---------  ---------  ------ - ----------- - ---------------  -------------   ---------  ----------       -----        -----      ------

000004  000004  AAA0123  Item 1             TRANSPORTES GLOBAL       81140 kg         75462 kg    05.11.2013       14:50:07
000005  000005  AAA3210   Item 1             JJ TRANSPORTES         66020 kg        61400 kg     05.11.2013       11:41:28

------------------ Totais ---------------------
             Peso líquido 147160 kg

Peso líquido corrigido 147160 kg
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10.2. Relatório de cadastro 
Existem quatro tipos de relatórios de cadastro.

• Item: Imprime todos os itens cadastrados.

• Emissor: Imprime todos emissores cadastrados.

• Tara: Imprime as taras cadastradas.

• Usuário: Imprime os usuários cadastrados.

10.2.1. Cadastro de item 
Cadastro de Itens

05.11.2013 16:22:45

------------------------------------------------------------------

Código      1
Descrição     Item 1
Grão      Sim
Armazém/Silo     Não
Talhão      Não
Semente     Não
Código      2
Descrição    Item 2
Grão      Não

------------------ Totais -------------------
Peso líquido recebido    0 kg
Peso líquido recebido corrigido  0 kg
Peso líquido expedido    0 kg
Peso líquido expedido corrigido   0 kg

10.2.2. Cadastro de emissores 
Cadastro de Emissores

05.11.2013 16:22:45

------------------------------------------------------------------

Código      1
Descrição     Emissor 1
E-mail 1
E-mail 2
Peso líquido recebido    0 kg
Peso líquido recebido corrigido   0 kg
Peso líquido expedido    0 kg
Peso líquido expedido corrigido   0 kg

------------------ Totais -------------------

Peso líquido recebido    0 kg
Peso líquido recebido corrigido   0 kg
Peso líquido expedido    0 kg
Peso líquido expedido corrigido   0 kg
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10.2.3. Cadastro de tara 
Cadastro de Taras

05.11.2013 16:22:45

----------     -------   ------------------       -----------------------------  -------------------           -----------------------------
Placa      Tara   Líquido recebido        Líquido recebido corrigido  Líquido expedido          Líquido expedido corrigido
---------     ------   ------------------       -----------------------------   -------------------              -----------------------------
AAA1234   23540 kg      0 kg           0 kg         0 kg                  0 kg
BBB4321  50000 kg       0 kg          0 kg         0 kg               0 kg
CCC5678  76900 kg     0 kg          0 kg         0 kg               0 kg

------------------ Totais -------------------

Peso líquido recebido    0 kg
Peso líquido recebido corrigido   0 kg
Peso líquido expedido                 0 kg
Peso líquido expedido corrigido                       0 kg

10.2.4. Cadastro de usuários 
Cadastro de Usuário
05.11.2013 16:22:45

---------   -----------  -------------   -------------   --------------  -------------
Código   Descrição  L. recebido   L. rec. corr.   L. expedido  L. exp. corr.
---------   -----------  ------------  - -------------   --------------  -------------
          1   Usuário 1   0 kg    0 kg    0 kg   0
          2   Usuário 2   0 kg    0 kg    0 kg    0

------------------ Totais -------------------

Peso líquido recebido    0 kg
Peso líquido recebido corrigido   0 kg
Peso líquido expedido    0 kg
Peso líquido expedido corrigido   0 kg
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10.3. Relatório de veículos no pátio
O relatório de veículos em trânsito imprime todos os veículos que possuem somente pesagem inicial. O número máximo é limitado 
de acordo com a configuração do campo “Veículos no pátio” do menu “Configuração Geral”.

Relatório de Veículos no Pátio
05.11.2013 16:22:45

---------  --------  ------------  ----------------  -------------  -----------   ----------       -----   -----    -------
Ticket  Placa  Descr. Item  Descr. Emissor  Documento  Peso orig.  Tara        Data   Hora   Notas
---------  ---------  ------------  ----------------  -------------  -----------  ----------        -----   -----     -------

000001 AAA4444 Item   1 Emissor 1     0 kg  11900 kg    01.10.2013  15:41:20

10.4. Relatório de totais por item
Relatório de Totais por Item

05.11.2013 16:22:45

--------- ------------------------------  ---------------  --------------------------- ---------------------------         ---------------     -------------
    Recebimento           Expedição
Código Descrição   Peso líq.   Líq. corr.         Peso líq.  Líq. corr.      Saldo líquido   Saldo corr.
--------- ------------------------------  ---------------  --------------------------- ---------------------------          ---------------   -------------
        1     Arroz     0 kg   0 kg   7780 kg    7780 kg        -7780 kg         -7780 kg
        2     Soja     0 kg   0 kg   3580 kg     3580 kg       -3580 kg   -3580 kg

10.5. Relatório com falha de sensores 
O relatório de pesagem sem sensor irá incluir todas as pesagens (sem sensor) registradas dentro de um período configurado.

Relatório de Falhas de Sensores
05.11.2013 16:22:45

-------  ---------  ------  ------------  -----------------  -------------    -----         --------        ---------- ------  ------ ------
Ticket  Nº aux.  Placa  Descr. item  Descr. emissor  Documento Tara          Peso líq.    Líq. corr. Data  Hora Notas
-------  ---------  -------  ------------  -----------------  -------------    ------        ---------        ---------- ------  ------ -------
00006  000000  ABD1234    Arroz   Carlos        15400 kg     0 kg               0 kg  23.09.2010     10:25:36
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10.6. Relatório de configuração 
Relatório de Configuração

06.11.2013 12:30:45
    ----------------------------------------------------------------
Geral
 Peso mínimo    1000 kg
 Tipo de aplicação   Rodoviária
 Aguardar saída do veículo  Sim
 Pesagem manua   Não
 Pesar sem mover o veículo  Não
 Balança     1
 Veículos no pátio    400
 Tipo de impressora  Epson+
 Serial     COM3
 Usar peso de origem   Não
 Tipo de pesagem    Inicial/final
 Título do campo 1   Empresa
 Título do campo 2   Motorista
 Título do campo 3   RG
 Título do campo 4   Nota fiscal
 Título do documento   Documento

    ----------------------------------------------------------------
Fatores
 Usar fatores    Sim
    ----------------------------------------------------------------
Fator de conversão
 Usar fator    Não
    ----------------------------------------------------------------

Automação
 Operação    Automática
Tráfego
 Tráfego bidirecional   Não

Dispositivos
 Semáforo externo de entrada 1  Não
 Cancela 1    Não
 Semáforo interno de saída 2 Não
 Cancela 2    Não
 Sensores transversais   Não
 Sensores longitudinais   Não

Eventos e ações
Aguardando

Entrada 1 >>> 2

Pesagem 1 >>> 2
 Verificar balança estável   Sim

Saída 1 >>> 2
 Liberar veículo após pesagem  Não

Entrada 1 <<< 2

Pesagem 1 <<< 2
 Verificar balança estável   Sim

Saída 1 <<< 2
 Liberar veículo após pesagem  Não

Intervalo entre eventos
 Intervalo     5 s
    ----------------------------------------------------------------

Cadastros
Item
 Utilizar o cadastro   Sim
Emissor
 Utilizar o cadastro    Sim
Tara
 Utilizar o cadastro   Sim

Usuário
 Utilizar o cadastro   Sim
 Nome do cadastro   Usuário
 Nome do código    Código
 Nome da descrição   Descrição
 -----------------------------------------------------------------------------
E-mail
 Enviar ticket por e-mail   Não
-----------------------------------------------------------------------------
Pesagem
Inicial
 Usar campo 1    Não
 Usar campo 2    Não
 Usar campo 3    Não
 Usar campo 4    Não
 Usar documento    Não

Final
 Usar campo 1    Não
 Usar campo 2    Não
 Usar campo 3    Não
 Usar campo 4    Não
 Usar documento    Não
-----------------------------------------------------------------------------
Ticket
Número de cópias
 Pesagem inicial    1
 Pesagem final    1
 Tickets por página   1

Cabeçalho
 Linha 1    Toledo do Brasil
 Linha 2
 Linha 3    Indústria de Balanças
 Linha 4
 Linha 5    Rua Manoel Cremones
 Linha 6
 Linha 7    09851-900 - São Bern
 Linha 8

Nome dos campos
 Ticket    Ticket de pesagem
Número do ticket    Número do ticket
Data inicial    Data inicial
Hora inicial    Hora inicial
Data final    Data final
Hora final    Hora final
Placa     Placa
Código do item    Código do item

.

.

.
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11. COMUNICAÇÃO COM PERIFÉRICOS

11.1. Interligação TC420 com Prix 451 Industrial
Para a impressão de etiquetas, o TC 420 pode ser ligado a uma impressora Prix 451 Industrial.

Protocolo de comunicação TC 420

• Velocidade: 9.600 bps

• Paridade: Nenhuma

• Numero de Stop bits: 1

• Numero de bits de dados: 8

• Controle de Fluxo: Nenhum

Configuração da impressora Prix 451 Industrial

Os jumpers devem estar na configuração 28 do manual, com 
código de barras do tipo 128. Portanto, os jumpers devem estar 
na seguinte configuração:

CH1  Aberto   
CH2  Aberto
CH3  Fechado
CH4 Fechado    
CH5  Fechado
CH6  Aberto
CH7  Fechado
CH8  Aberto

Impressora Prix 451

Para mais informações, consulte o manual do usuário que 
acompanha a impressora.

11.2. Interligação TC420 com LX-350
Para a impressão de etiquetas, o TC 420 pode ser ligado a uma impressora Prix 451 Industrial.

Comunicação Serial

Protocolo de comunicação TC 420

• Velocidade: 9.600 bps

• Paridade: Nenhuma

• Numero de Stop bits: 1

• Numero de bits de dados: 8

• Controle de Fluxo: Nenhum

Protocolo de comunicação - LX-350

• Velocidade: 9.600 bps

• Paridade: Nenhuma

• Numero de Stop bits: 1

• Numero de bits de dados: 8

• Controle de Fluxo: XON/XOFF

Impressora LX-350

Para mais informações, consulte o manual do usuário que 
acompanha a impressora.

Comunicação Serial
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11.3. Interligação TC420 com PC
Protocolo de comunicação TC 420

• Velocidade: 9.600 bps

• Paridade: Nenhuma

• Numero de Stop bits: 1

• Numero de bits de dados: 8

• Controle de Fluxo: Nenhum

Protocolo de comunicação - PC

• Velocidade: 9.600 bps

• Paridade: Nenhuma

• Numero de Stop bits: 1

• Numero de bits de dados: 8

• Controle de Fluxo: XON/XOFF

PC

Comunicação Serial
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12. CLASSE DE VEÍCULOS
A seguir é apresentado a tabela com as silhuetas de todos os veículos, e combinações de veículos existentes, com seus respectivos 
limites de peso.
Estes limites são os limites legais, de acordo com a Portaria do DENATRAN nº 86/2006. Para obter o limite de cada veículo específi-
co é necessário efetuar uma comparação entre o limite legal e o limite estabelecido pelo fabricante.

12.1. Tabela DNIT

SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

2/2 12/(12.6)

CAMINHÃO
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2= eixo simples; carga máxima 6,0 ton
d12 ≤ 3.50 m

2CC 120

2/2 16/(16.8)

CAMINHÃO
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12 > 3.50 m

2C 65

2/3 23/(24,15)

CAMINHÃO TRUCADO
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton.
d12 > 2,40 m
1,20 < d23 ≤ 2,40 m

3C 67

2/3 19,5 / (20,475)

CAMINHÃO TRUCADO COM EIXO
TRASEIRO MISTO
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga máxima
13,5 ton
d12 > 2,40 m
1,20 < d23 ≤ 2,40 m

3CD 103

2/3 19,5 / (20,475)

CAMINHÃO TRUCADO COM EIXO
TRASEIRO MISTO
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga máxima
13,5 ton
d12 > 2,40 m
1,20 < d23 ≤ 2,40 m

3DC 121

  

2/4 31,5 / (20,475)

CAMINHÃO SIMPLES
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3E4= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d12 > 2,40 m
1,20 < d23, d34 ≤ 2,40 m

4C 69

  

2/4 29 / (20,475)

CAMINHÃO DUPLO DIRECIONAL
TRUCADO
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d23 > 2,40 m
1,20 < d12, d34 ≤ 2,40 m

4CD 70
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

2/4 25,5 / (26,775)

CAMINHÃO DUPLO DIRECIONAL
TRUCADO
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga máxima
13,5 ton
d23 > 2,40 m
1,20 < d12, d34 ≤ 2,40 m

4DD 122

2/4 25,5 / (26,775)

CAMINHÃO DUPLO DIRECIONAL
TRUCADO
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12,0 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga máxima
13,5 ton
d23 > 2,40 m
1,20 < d12, d34 ≤ 2,40 m

4DC 123

3/3 26 / (27,3)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23 > 2,40 m

2S1 68

3/4 33 / (34,65)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton.
d12, d23 > 2,40 m
1,20 < d34 ≤ 2,40 m

2S2 71

4/4 36 / (37,8)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d34 > 2,40 m

2I2 80

  

3/4 41.5 / (53,575)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3E4E5= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d12, d23 > 2,40 m
1,20 < d34, d45 ≤ 2,40 m

2S3 74

  

4/5 43 / (45,15)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d23, d34 > 2,40 m
1,20 < d45 ≤ 2,40 m

2I1 84
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

5/5

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06
Caso tenha 

comprimento
total inferior

a 16 m

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4 = eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d34, d45 > 2,40 m

2I3 82

5/5

46 / (48,30)
Res. Contran

210/06
Caso tenha 

comprimento
total

igual ou 
superior

a 16 m (comp.
máx.= 

18.60 m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4 = eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d34, d45 > 2,40 m

2I3 82

3/4 33 / (34,65)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m

3S1 72

4/5 43 / (45,15)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m

3I2 81

4/5 39,5 / (41,475)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5E6= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d12, d34 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d56 ≤ 2,40 m

3D2 124

  

3/6

45 / (47,25)
Res. Contran
210/06. Caso 

tenha
comprimento
total inferior a

16 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5E6= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d12, d34 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d56 ≤ 2,40 m

3S3 78

  

3/6

48,5 / 
(50,925)

Res. Contran
210/06. Caso
tenha compri-

mento
total igual

ou superior 
a 16

m (comp. 
máx.=

18,60 m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d23, d34 > 2,40 m
1,20 < d45 ≤ 2,40 m

3S3 78
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

5/5

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06
Caso tenha 

comprimento
total inferior

a 16 m

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4 = eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d34, d45 > 2,40 m

2I3 82

5/5

46 / (48,30)
Res. Contran

210/06
Caso tenha 

comprimento
total

igual ou 
superior

a 16 m (comp.
máx.= 

18.60 m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4 = eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d34, d45 > 2,40 m

2I3 82

3/4 33 / (34,65)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m

3S1 72

4/5 43 / (45,15)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m

3I2 81

4/5 39,5 / (41,475)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5E6= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d12, d34 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d56 ≤ 2,40 m

3D2 124

  

3/6

45 / (47,25)
Res. Contran
210/06. Caso 

tenha
comprimento
total inferior a

16 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5E6= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d12, d34 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d56 ≤ 2,40 m

3S3 78

  

3/6

48,5 / 
(50,925)

Res. Contran
210/06. Caso
tenha compri-

mento
total igual

ou superior 
a 16

m (comp. 
máx.=

18,60 m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d23, d34 > 2,40 m
1,20 < d45 ≤ 2,40 m

3S3 78
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

3/6 45 / (47,25)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4E5E6= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d12, d34 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d56 ≤ 2,40 m

3D3 125

4/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total

inferior a 16 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23, d56 ≤ 2,40 m

3I1 85

4/6

50 / (52,5)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total

igual ou 
superior

a 16 m (comp.
máx.= 18,60 

m)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23, d56 ≤ 2,40 m

3I1 85

4/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total

inferior a 16 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23, d56 ≤ 2,40 m

3DI 126

4/6

46,5 / (48,825)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total

igual ou 
superior

a 16 m (comp.
máx.= 18,60 

m)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23, d56 ≤ 2,40 m

3DI 126

  

5/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total

inferior a 16 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m

3I3 83
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91TC420

SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

5/6

53 / (55,665)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total

igual ou 
superior

a 16 m (comp.
máx.= 18,60 

m)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m

3I3 83

5/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total

inferior a 16 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m

3ID 127

5/6

49,5 / (51,975)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total

igual ou 
superior

a 16 m (comp.
máx.= 18,60 

m)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m

3ID 127

3/4 29,5 / (30,975)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m

3D1 128

3/5 36,5 / (38,325)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45 ≤ 2,40 m

32D 129

  

3/5 40 / (42)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6,0 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45 ≤ 2,40 m

3S2 75
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

4/7

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total inferior

a 16 mm

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga máxima
13,5 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d67 ≤ 2,40 m

4DI 130

4/7

52,5 / 
(55,125)

Res. Contran
210/06.

Caso tenha 
comprimento

total
igual ou 
superior
a 16 mm 
(comp.

máx.= 18,60 
m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga máxima
13,5 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d67 ≤ 2,40 m

4DI 130

3/7

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total inferior

a 16 mm

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga máxima
13,5 ton
E5E6E7= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d23, d45 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d56, d67 ≤ 2,40 m

4D3 131

3/7

51 / (53,55)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total

igual ou 
superior
a 16 mm 
(comp.

máx.= 18,60 
m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga máxima
13,5 ton
E5E6E7= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d56, d67 ≤ 2,40 m

4D3 131

3/5 39 / (40,95)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d23, d45 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34 ≤ 2,40 m

4IC 132

3/5 35,5 / (37,275)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga máxima
13,5 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d23, d45 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34 ≤ 2,40 m

4D1 133
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

3/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total inferior

a 16 mm

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d23, d45 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d56 ≤ 2,40 m

42C 134

3/6

46 / (48,3)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total

igual ou 
superior
a 16 mm 
(comp.

máx.= 18,60 
m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d23, d45 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d56 ≤ 2,40 m

42C 134

3/6 42,5 / (44,625)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga máxima
13,5 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d23, d45 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d56 ≤ 2,40 m

4D2 135

4/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total inferior

a 16 mm

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34 ≤ 2,40 m

4I2 136

4/6

49 / (51,45)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total

igual ou 
superior
a 16 mm 
(comp.

máx.= 18,60 
m)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34 ≤ 2,40 m

4I2 136

4/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total inferior

a 16 mm

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga máxima
13,5 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34 ≤ 2,40 m

4I2 137
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

4/6

45,5 / (47,775)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total

igual ou superior
a 16 mm (comp.
máx.= 18,60 m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga máxima
13,5 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34 ≤ 2,40 m

4ID 137

4/4

36 / (37,8)
Caso tenha 

comprimento
total até
19,80 m.

Superior a 19,80
m será neces-

sário
portar AET 
(somente

para reboques
registrados
até 30 dias 

após a
publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m)

CAMINHÃO + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d34 > 2,40 m

2C2 73

4/5

43 / (45,15)
Caso tenha 

comprimento
total até
19,80 m.

Superior a 19,80
m será necessário

portar AET 
(somente

para reboques
registrados

até 30 dias após a
publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m)

CAMINHÃO + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d23, d34 > 2,40 m
1,20 m < d45 < 2,40 m

2C3 76

4/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total

inferior a 17,50 m

CAMINHÃO + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo simples: carga máxima 10 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d23, d45 > 2,40 m
1,20 m < d34, d56 ≤ 2,40 m

2R4 96

4/6

50 / (52,5)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha 

comprimento
total até

19,80 m. Superior
a 19,80 m será

necessário portar
AET (somente
para reboques
registrados até
30 dias após a

publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m)

CAMINHÃO + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo simples: carga máxima 10 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d23, d45 > 2,40 m
1,20 m < d34, d56 < 2,40 m

2R4 96



Cl
as

se
 d

e 
Ve

íc
ul

os

95TC420

SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

4/5

43 / (45,15)
Caso tenha compri-

mento
total até

19,80 m. Superior
a 19,80 m será

necessário portar
AET (somente
para reboques
registrados até
30 dias após a

publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m)

CAMINHÃO TRUCADO + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m

3C2 77

4/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha compri-

mento
total

inferior a 17,50 m

ROMEU E JULIETA (CAMINHÃO
TRUCADO + REBOQUE)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23 < 2,40 m

3C3 79

4/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha compri-

mento
total

inferior a 17,50
m (comp. máx.=

19,80 m)

ROMEU E JULIETA (CAMINHÃO
TRUCADO + REBOQUE)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23, d56 < 2,40 m

3C3 79

4/7

57 / (59,85)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha compri-

mento
total até

19,80 m. Superior
a 19,80 m será

necessário portar
AET (somente
para reboques
registrados até
30 dias após a

publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m

ROMEU E JULIETA (CAMINHÃO
TRUCADO + REBOQUE)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d67 < 2,40 m

3D4 91

4/7

50 / (52,5)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha compri-

mento
total até

19,80 m. Superior
a 19,80 m será

necessário portar
AET (somente
para reboques
registrados até
30 dias após a

publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m)

ROMEU E JULIETA (CAMINHÃO
TRUCADO + REBOQUE)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d67 < 2,40 m

3D4 91
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

4/5

39 / (41,475)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha compri-

mento
total até

19,80 m. Superior
a 19,80 m será

necessário portar
AET (somente
para reboques
registrados até
30 dias após a

publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m)

CAMINHÃO TRUCADO + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m

3DD 138

4/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha compri-

mento
total

inferior a 17,50 m

ROMEU E JULIETA (CAMINHÃO
TRUCADO + REBOQUE)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23, d56 < 2,40 m

33D 139

4/6

46,5 / (48,825)
Caso tenha compri-

mento
total até

19,80 m. Superior
a 19,80 m será

necessário portar
AET (somente
para reboques
registrados até
30 dias após a

publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m)

ROMEU E JULIETA (CAMINHÃO
TRUCADO + REBOQUE)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23, d56 < 2,40 m

33D 139

4/7

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha compri-

mento
total

inferior a 17,50
m (comp. máx.=

19,80 m)

ROMEU E JULIETA (CAMINHÃO
TRUCADO + REBOQUE)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d67 < 2,40 m

34D 140

4/7

53 / (56,175)
Caso tenha compri-

mento
total até

19,80 m. Superior
a 19,80 m será

necessário portar
AET (somente
para reboques
registrados até
30 dias após a

publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m)

ROMEU E JULIETA (CAMINHÃO
TRUCADO + REBOQUE)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d67 ≤ 2,40 m

34D 140
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

4/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha compri-

mento
total

inferior a 17,50 m

ROMEU E JULIETA (CAMINHÃO
TRUCADO + REBOQUE)
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34 ≤ 2,40 m

4R2 95

4/6

49 / (51,45)
Caso tenha compri-

mento
total até

19,80 m. Superior
a 19,80 m será

necessário portar
AET (somente
para reboques
registrados até
30 dias após a

publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m)

CAMINHÃO TRUCADO + REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34 ≤ 2,40 m

4R2 95

4/7

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha compri-

mento
total

inferior a 17,50 m

CAMINHÃO TRUCADO + REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d67 ≤ 2,40 m

4R3 97

4/7

56 / (58,8)
Caso tenha compri-

mento
total até

19,80 m. Superior
a 19,80 m será

necessário portar
AET (somente
para reboques
registrados até
30 dias após a

publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m)

CAMINHÃO TRUCADO + REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d67 ≤ 2,40 m

4R3 97

4/7

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha compri-

mento
total

inferior a 17,50 m

CAMINHÃO TRUCADO + REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 13,5 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34 ≤ 2,40 m

42D 141
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

4/5

45,5 / (47,775)
Caso tenha comprimento

total até
19,80 m. Superior

a 19,80 m será
necessário portar

AET (somente
para reboques
registrados até
30 dias após a

publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m)

CAMINHÃO TRUCADO + REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34 ≤ 2,40 m

42D 141

4/7

52,5 / (55,125)
Caso tenha comprimento

total até
19,80 m. Superior

a 19,80 m será
necessário portar

AET (somente
para reboques
registrados até
30 dias após a

publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m)

CAMINHÃO TRUCADO + REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d67 ≤ 2,40 m

43D 142

4/7

52,5 / (55,125)
Caso tenha comprimento

total até
19,80 m. Superior

a 19,80 m será
necessário portar

AET (somente
para reboques
registrados até
30 dias após a

publicação desta
portaria) (comp.

máx.= 25 m)

CAMINHÃO TRUCADO + REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d67 ≤ 2,40 m

43D 142

5/5

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-REBOQUE
+ REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d34, d45, d56 > 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 
30 m
o veículo deve portar AET.

2N3 98

5/5

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-REBOQUE
+ REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d34, d45, d56 > 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 
30 m
o veículo deve portar AET.

2N3 98

5/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 17,50 m

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-REBOQUE
+ REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d34 ≤ 2,40 m

2N4 100
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PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

5/6

53 / (55,65)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-REBOQUE
+ REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d34 < 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 e 30 m o
veículo deve portar AET.

2N4 100

5/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 17,50 m

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-REBOQUE
+ REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d23, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d56 < 2,40 m

2J4 102

5/6

53 / (55,65)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-REBOQUE
+ REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d23, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d56 ≤ 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 e 30 m o
veículo deve portar AET.

2J4 102

5/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 17,50 m

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-REBOQUE
+ REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d45 < 2,40 m

2L4 101

5/6

53 / (55,65)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-REBOQUE
+ REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d45 ≤ 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 e 30 
m o
veículo deve portar AET.

2L4 101

5/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 17,50 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23 < 2,40 m

3N3 99
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GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

5/6

53 / (55,65)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m

3N3 99

5/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 17,50 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23 < 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 30 m
o veículo deve portar AET.

3DN 143

5/6

49,5 / (51,975)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 30 m
o veículo deve portar AET.

3DN 143

5/7

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 17,50 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E7= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d56, d67 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45 ≤ 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 30 m
o veículo deve portar AET.

3DN 144

5/7

56,5 / (59,325)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E7= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d56, d67 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45 ≤ 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 
30 m
o veículo deve portar AET.

3DN 144
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5/7

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 17,50 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d67 ≤ 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 30 m
o veículo deve portar AET.

3IJ 145

5/7

56,5 / (59,325)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d67 ≤ 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 30 m
o veículo deve portar AET.

3IJ 145

4/4 36 / (37,8)

CAMINHÃO TRATOR + DOIS SEMI-
-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo simples: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d34 > 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 30 m
o veículo deve portar AET.

2DL 116

4/5 43 / (45,15)

CAMINHÃO TRATOR + DOIS SEMI-
-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d34 > 2,40 m
1,20 m < d23 < 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 30 m
o veículo deve portar AET.

3DL 104

4/5 39,5 / (41,475)

CAMINHÃO TRATOR + DOIS SEMI-
-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23 < 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 
30 m
o veículo deve portar AET.

3DJ 146
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

E1 E2

d12 d23 d34

E5E4

d45

E3

4/5 43 / (45,15)

CAMINHÃO TRATOR + DOIS SEMI-
-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d23, d45 > 2,40 m
1,20 m < d34 < 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 30 m
o veículo deve portar AET.

2LD 105

E1 E2

d12 d23 d34

E5E3

d45

E4

4/5 43 / (45,15)

CAMINHÃO TRATOR + DOIS SEMI-
-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d23, d34 > 2,40 m
1,20 m < d45 < 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 30 m
o veículo deve portar AET.

2JD 105

E1 E2

d12 d23 d34

E6E4

d45

E5E3

d56

4/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 17,50 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
DOIS SEMI-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23, d56 < 2,40 m

3JD 107

E1 E2

d12 d23 d34

E6E4

d45

E5E3

d56

4/6

50 / (52,5)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
DOIS SEMI-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45 > 2,40 m
1,20 m < d23, d56 < 2,40 m

3JD 107

E1 E2

d12 d23 d34

E6E5

d45

E4E3

d56

4/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 17,50 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
DOIS SEMI-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45 < 2,40 m

3LD 108

E1 E2

d12 d23 d34

E6E5

d45

E4E3

d56

4/6

50 / (52,5)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
DOIS SEMI-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45 ≤ 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 
30 m
o veículo deve portar AET.

3LD 108
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

E1 E2

d12 d23 d34

E6E5

d45

E4E3

d56

4/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 17,50 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
DOIS SEMI-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45 ≤ 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 30 m
o veículo deve portar AET.

3DT 147

E1 E2

d12 d23 d34

E6E5

d45

E4E3

d56

4/6

46,5 / (48,825)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
DOIS SEMI-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45 ≤ 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 30 m
o veículo deve portar AET.

3DT 147

E1 E2

d12 d23 d34

E6E4

d45

E3

d56

E5

4/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 17,50 m

CAMINHÃO TRATOR + DOIS SEMI-
-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d23, d45 > 2,40 m
1,20 m < d34, d56 ≤ 2,40 m

2D4 109

E1 E2

d12 d23 d34

E6E4

d45

E3

d56

E5E6

d67

4/7

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 17,50 m

BI TREM ARTICULADO (CAMINHÃO
TRATOR TRUCADO + DOIS SEMI-
-REBOQUES)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d67 ≤ 2,40 m

3T4 118

E1 E2

d12 d23 d34

E6E4

d45

E3

d56

E5E6

d67

4/7

57 / (59,85)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

BI TREM ARTICULADO (CAMINHÃO
TRATOR TRUCADO + DOIS SEMI-
-REBOQUES)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d67 ≤ 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 
30 m
o veículo deve portar AET.

3T4 118
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

E1 E2

d12 d23 d34

E7E5

d45

E4

d56

E6E3

d67

4/7

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 17,50 m

BI TREM ARTICULADO (CAMINHÃO
TRATOR TRUCADO + DOIS SEMI-
-REBOQUES)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d67 ≤ 2,40 m

3DT 148

E1 E2

d12 d23 d34

E7E5

d45

E4

d56

E6E3

d67

4/7

53,5 / (56,175)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
igual ou superior
a 17,50 m (comp.
máx.= 19,80 m)

BI TREM ARTICULADO (CAMINHÃO
TRATOR TRUCADO + DOIS SEMI-
-REBOQUES)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo com 6 pneumáticos: carga 
máxima
13,5 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d67 ≤ 2,40 m
Para comprimento entre 19,80 m e 30 m
veículo deve portar AET.

3DT 148

E1 E3

d12 d23 d34

E6E4

d45 d56

E5E2

3/6

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 16 m
(comp. máx.=

19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1E2= eixo duplo: carga máxima 12 ton
E3= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E4E5E6= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d23, d34 > 2,40 m
1,20 m < d45, d56 ≤ 2,40 m

4DS 187

E1 E3

d12 d23 d34

E6E4

d45 d56

E5E2

3/6

47,5 / (49,87)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
superior ou igual
a 16 m (comp.

máx.= 19,80 m)

BI TREM ARTICULADO (CAMINHÃO
TRATOR TRUCADO + DOIS SEMI-
-REBOQUES)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d67 ≤ 2,40 m

4DS 187

E1 E3

d12 d23 d34

E7E5

d45 d56

E6E2 E4

d67

3/7

45 / (47,25)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha comprimento

total
inferior a 16 m
(comp. máx.=

19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1E2= eixo duplo: carga máxima 12 ton
E3E4= eixo duplo: carga máxima 17 ton
E5E6E7= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d23, d45 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34 d56, d67 < 2,40 m

4DT 188

E1 E3

d12 d23 d34

E7E5

d45 d56

E6E2 E4

d67

3/7

54,5 / (57,225)
Res. Contran

210/06.
Caso tenha compri-

mento
total

superior ou igual
a 16 m (comp.

máx.= 19,80 m)

CAMINHÃO TRATOR + SEMI-
-REBOQUE
E1E2= eixo duplo: carga máxima 12 
ton
E3E4= eixo duplo: carga máxima 17 
ton
E5E6E7= conjunto de eixos em 
tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d23, d45 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34 d56, d67 < 2,40 m

4DT 188
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SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

E1 E2

d12 d23 d34

E3 E6 E7

d45

E5

d56

E4

d67

5/7
60 / (63)

comprimento entre
25 m e 30 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E7= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45, d67 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45 ≤ 2,40 m

3N4 113

E1 E2

d12 d23 d34

E3 E6 E8

d45

E5

d56

E4

d67

E7

d78

5/8
67 / (70,35)

comprimento entre
25 m e 30 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE + REBOQUE
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E7E8= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d56, d67 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d78 ≤ 2,40 m

3J5 114

E1 E2

d12 d23 d34

E3 E6 E9

d45

E5

d56

E4

d67

E8

d78

E7

d89

5/9
74 / (77,7)

comprimento entre
25 m e 30 m

RODO TREM (CAMINHÃO TRATOR
TRUCADO + SEMI-REBOQUE +
REBOQUE COM DOLLY)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E8E9= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d56, d78 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d67, D89 < 2,40 m

3T6 93

E1 E3

d12 d23 d34

E4 E7 E8

d45

E6

d56

E5

d67

E2

d78

5/8
66 / (69,3)

comprimento entre
25 m e 30 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE + REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E7= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E8= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d23, d45, d67, d78 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d56 ≤ 2,40 m

4D4 149

E1 E3

d12 d23 d34

E4 E7 E9

d45

E6

d56

E5

d67

E2

d78

E8

d89

5/9
73 / (76,65)

comprimento entre
25 m e 30 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
SEMI-REBOQUE + REBOQUE
E1E2= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E7= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E8E9= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d23, d45, d67, d78 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d56, d89 ≤ 2,40 m

4D5 150
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106 TC420

SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

E1 E2

d12 d23 d34

E8E5

d45

E4

d56

E7E3

d67

E6

d78

4/8
65,5 / (68,775)

comprimento entre
25 m e 30 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
DOIS SEMI-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5E6= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
E7E8= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d67 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d56, d78 ≤ 2,40 m

3V5 110

E1 E2

d12 d23 d34

E8E4

d45

E6

d56

E7E3

d67

E5

d78

4/8
65,5 / (68,775)

comprimento entre
25 m e 30 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
DOIS SEMI-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6E7E8= conjunto de eixos em 
tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d12, d34, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d67, d78 ≤ 2,40 m

3P5 111

E1 E2

d12 d23 d34

E9

d45

E7

d56

E8E3

d67 d78

E6E4 E5

d89

4/9
74 / (77,7)

comprimento entre
25 m e 30 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
DOIS SEMI-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5E6= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
E7E8E9= conjunto de eixos em tandem
triplo: carga máxima 25,5 ton
d12, d34, d67 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d56, d78, d89 ≤ 
2,40 m

3M6 112

E1 E3

d12 d23 d34

E8

d45 d56

E7E4

d67 d78

E6E5E2

4/8
63 / (66,15)

comprimento entre
25 m e 30 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
DOIS SEMI-REBOQUES
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E7E8= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d23, d45, d67 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34, d56, d78 ≤ 2,40 m

44D 151

E1 E2

d12 d23 d34

E3

d45 d56

E4

d67

E6E5 E7

6/7
63 / (66,15)

comprimento entre
25 m e 30 m

TREMINHÃO (CAMINHÃO TRUCADO
+ DOIS REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E7= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d56, d67 > 2,40 m
1,20 m < d23 ≤ 2,40 m

3Q4 92

E1 E2

d12 d23 d34

E3

d45 d56

E4

d67

E7E6 E8E5

d78

6/8
70 / (73,5)

comprimento entre
25 m e 30 m

TREMINHÃO DE OITO EIXOS
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E7= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E8= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45, d67, d78 > 2,40 m
1,20 m < d23, d56 ≤ 2,40 m

3M5 115
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107TC420

SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

E1 E3

d12 d23 d34

E4

d45 d56

E5

d67

E7E6 E8E2

d78

6/8
69 / (72,45)

comprimento entre
25 m e 30 m

TREMINHÃO DE OITO EIXOS
E1E2= conjunto de eixos direcionais:
carga máxima 12 ton
E3E4= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E7= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E8= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d23, d45, d56, d67, d78 > 2,40 m
1,20 m < d12, d34 ≤ 2,40 m

4R4 174

E1 E2

d12 d23 d34

E3

d45 d56

E4

d67

E6

d78

E5 E7 E9E8

d89

4/9
74 / (77,7)

comprimento entre
25 m e 30 m

TREMINHÃO DE NOVE EIXOS
(CAMINHÃO TRUCADO + DOIS
REBOQUES)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5E6= eixo triplo: carga máxima 25,5
ton
E7E8E9= eixo triplo: carga máxima 25,5
ton
d12, d34, d67 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d56, d78, d89 ≤ 2,40 
m

3Q6 117

E1 E2

d12 d23 d34

E5

d45

E4

d56

E6E3

d67

E7

5/7
60 / (63)

comprimento entre
25 m e 30 m

TRI TREM (CAMINHÃO TRATOR
TRUCADO + TRÊS SEMI-REBOQUES)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E7= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d56, d67 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45 ≤ 2,40 m

3QD 175

E1 E2

d12 d23 d34

E4

d45

E5

d56

E6E3

d67

E7

5/7
60 / (63)

comprimento entre
25 m e 30 m

TRI TREM (CAMINHÃO TRATOR
TRUCADO + TRÊS SEMI-REBOQUES)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5E6= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E7= eixo duplo: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45, d67 > 2,40 m
1,20 m < d23, d56 ≤ 2,40 m

3QD 176

E1 E2

d12 d23 d34

E4

d45

E5

d56

E6E3

d67

E7

5/7
60 / (63)

comprimento entre
25 m e 30 m

TRI TREM (CAMINHÃO TRATOR
TRUCADO + TRÊS SEMI-REBOQUES)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E5= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45, d56 > 2,40 m
1,20 m < d23, d67 ≤ 2,40 m

3SD 177

E1 E2

d12 d23 d34 d45

E5

d56

E6E3

d67

E7E5 E7

d78

5/8
67 / (70,35)

comprimento entre
25 m e 30 m

TRI TREM (CAMINHÃO TRATOR
TRUCADO + TRÊS SEMI-REBOQUES)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d56, d78 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d67 ≤ 2,40 m

3D5 178
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108 TC420

SILHUETA
GRUPO/
N° EIXOS

PBT OU 
PBTC / (5%)

CARACTERIZAÇÃO CLASSE CÓDIGO

E1 E2

d12 d23 d34 d45

E5

d56

E6E3

d67

E8E4

d78

E7

5/8
67 / (70,35)

comprimento entre
25 m e 30 m

TRI TREM (CAMINHÃO TRATOR
TRUCADO + TRÊS SEMI-REBOQUES)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6= eixo duplo: carga máxima 10 ton
E7E8= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d45, d67 > 2,40 m
1,20 m < d23, d56, d78 ≤ 2,40 m

35D 180

E1 E2

d12 d23 d34 d45

E6

d56

E7E3

d67

E9

d78

E8E5E4

d89

5/9
74 / (77,7)

comprimento entre
25 m e 30 m

TRI TREM (CAMINHÃO TRATOR
TRUCADO + TRÊS SEMI-REBOQUES)
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4E5= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E8E9= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
d12, d34, d56, d78 > 2,40 m
1,20 m < d23, d45, d67, d89 ≤ 2,40 m

3R6 119

E1 E2

d12 d23 d34

E9

d45 d56

E8E3

d67 d78

E5E4 E7E6

d89

7/9
80 / (84)

comprimento entre
25 m e 30 m

CAMINHÃO TRATOR TRUCADO +
DOIS SEMI-REBOQUES
E1= eixo simples: carga máxima 6 ton
E2E3= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E4= eixo simples: carga máxima 10 ton
E5= eixo simples: carga máxima 10 ton
E6E7= conjunto de eixos em tandem
duplo: carga máxima 17 ton
E8= eixo simples: carga máxima 10 ton
E9= eixo simples: carga máxima 10 ton
d12, d34, d45, d56, d78, d89 > 2,40 m
1,20 m < d23, d67 ≤ 2,40 m

3D6 94
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13. ANTES DE CHAMAR A TOLEDO DO BRASIL
A Toledo do Brasil despende anualmente no aprimoramento técnico de centenas de profissionais mais de 30.000 
horas/homem e, por isso, garante a execução de serviços dentro de rigorosos padrões de qualidades. Um simples 
chamado e o Técnico especializado estará em seu estabelecimento, resolvendo problemas de pesagem, auxilian-
do, orientando, consertando ou aferindo e calibrando sua balança. Mas antes de fazer contato com eles, e evitar 
que sua balança fique fora de operação, verifique se você mesmo pode resolver o problema, com uma simples 
consulta na tabela abaixo:

SINTOMA CAUSA PROVÁVEL POSSÍVEL SOLUÇÃO

Balança não liga.
Adaptador de parede desligado da tomada. Conecte o adaptador na tomada.

Falta de energia elétrica. Verifique chaves/disjuntores.

Mau contato na tomada. Solucione o problema.

Indicação instável do peso.

Cabo do adaptador de parede rompido. Adquire um novo adaptador.

Rede elétrica oscilando ou fora das especi-
ficações.

Verifique e providencie o conserto de sua 
rede elétrica. Em casos extremos, utilize um 
estabilizador de tensão.

Balança apoiada em superfície que gera 
trepidações.

Elimine possíveis fontes de trepidações ou 
tente minimizar o efeito da trepidação.

Produtos ou materiais encostando nas late-
rais ou sob o prato de pesagem.

Verifique a plataforma e remova possíveis 
fontes de agarramento.

Balança exibe a mensagem       
SUBCARGA.

Falta de peso sobre a plataforma. Chame a Assistência Técnica Toledo do 
Brasil.

Balança exibe a mensagem         
SOBRECARGA.

Sobrecarga. Retite imediatamente a carga da plataforma.

Balança exibe a mensagem ADM 
NÃO INSTALADA.

Erro nas configurações. Chame a Assistência Técnica Toledo do 
Brasil.

Balança exibe a mensagem          
NÃO DISPONÍVEL.

Erro nas configurações.
Verifique a plataforma e remova possíveis 
fontes de agarramento.
Chame a Assistência Técnica Toledo do 
Brasil.

Balança exibe a mensagem          
INSTÁVEL AO LIGAR.

Produtos ou materiais encostando nas late-
rais ou sob a plataforma de pesagem.

Chame a Assistência Técnica Toledo do 
Brasil.

Balança exibe a mensagem     
FORA DE FAIXA AO LIGAR.

Erro nas configurações. Chame a Assistência Técnica Toledo do 
Brasil.

Balança exibe a mensagem         
CÉLULAS DE CARGA DE VERSÕES 
DIFERENTES.

Erro de ajuste de indicação.
Chame a Assistência Técnica Toledo do 
Brasil.

Balança exibe a mensagem      
LOAD CELL X TIMEOUT

Erro na célula de carga. Chame a Assistência Técnica Toledo do 
Brasil.

Persistindo o problema, releia o manual, e caso necessite de auxílio, comunique-se com a filial Toledo do Brasil mais próxima de seu 
estabelecimento.
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14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
14.1. Construção Física 
Gabinete

• Material: Aço inox AISI 304;

• Grau de proteção: IP65;

• Acabamento: Escovado;

• Versão Mesa.

Dimensões (mm)

235

116

316

Gabinete e Tampa

14.2. Alimentação 

14.2.1. Fonte de Alimentação 

• Tensão de alimentação: 93,5 a 264 Vca;

• Frequência: 50/60 Hz;

• Tensão de Saída: 12 Vcc;

• Corrente de Saída: 2,5 A;

• Tipo de alimentação: Fonte interna.

• Consumo:

 - 5,7 a 8,6 W;

 - 65 mA para 264 Vca;

 - 122 mA para 93,5 Vca.

14.2.2. Fonte de Alimentação Externa (versão 
24 células)

• Tensão de alimentação: 100 a 240 Vca;

• Frequência: 50/60 Hz;

• Tensão de Saída: 24 Vcc;

• Corrente de Saída: 2,13 A;

• Tipo de alimentação: Fonte externa.

14.2.3. Display

• Display LCD Colorido 5,7”;

• Resolução: 320 x 240 pixels;

• Backlight: Sim.
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14.3. Características metrológicas 
Aprovado conforme as normas:

• Portaria Inmetro 236/94;

• IEC 801-2: ESD (Descargas eletrostáticas);

• IEC 801-4: Burst/EFT (Transientes elétricos);

• IEC 61000-4-3: Imunidade Radiada (Susceptibilidade).

14.3.1. Climático

• Aprovado conforme Portaria Inmetro 236/94;

• Temperatura de operação: 0 a 40 ºC;

• Umidade relativa: 10 a 95 % (sem condensação).

14.3.2. Metrológico 

• Aprovado conforme Portaria Inmetro 236/94.

14.3.3. Peso do produto

• Peso líquido: 3,65 kg;

• Peso bruto (embalado): 4,25 kg.

14.4. Interfaces de comunicação

14.4.1. Serial RS-232C

• Número de interfaces: Até 2;

• Conexão com: Impressora LX-350 ou Bematech MP-20 MI e 
Computador;

• Distância máxima: Até 15 metros.

14.4.2. Serial RS-485/RS-422

• Número de interfaces: Até 4;

• Velocidade: Até 19.200 bauds;

• Conexão com a placa de I/O;

• Item: 1 standard e 3 opcionais.

14.4.3. Loop de corrente (20 mA)

• Número de interfaces: 1;

• Periféricos de Comunicação: 1 display DR-500;

• Velocidade: Até 9.600 bauds;

• Cabo de interligação: Até 250 metros;

• Item: Opcional.

14.4.4. Ethernet

• Número de interfaces: 1;

• Velocidade: 10 Mbps;

• Protocolo: TCP/IP;

• Tipo: Padrão 10 - Base-T;

• Criptografado: Sim;

• Conexão com computador;

• Distância máxima: Até 3 m;

• Item: Standard.

14.4.5. USB (Host)

• Número de interfaces: 1;

• Conector: Tipo A macho;

• Periférico para Comunicação: Teclado Externo ou Pen Drive;

• Interface: Standard.
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15. TERMO DE GARANTIA
A Toledo do Brasil garante seus produtos contra defeitos de fabricação (material e mão de obra) pelos prazos a seguir, contados 
da data da nota fiscal, desde que tenham sido corretamente operados, instalados e mantidos de acordo com suas especificações 
e este manual. Nos prazos de garantia a seguir estabelecidos já estão computados o prazo de garantia legal e o prazo de garantia 
contratual.

Software

A Toledo do Brasil garante que o software desenvolvido e/ou fornecido por ela desempenhará as funções descritas em sua docu-
mentação correspondente, desde que instalado corretamente. Softwares ou programas de computador da natureza e complexidade 
equivalente ao objeto desse fornecimento, embora exaustivamente testados, não são livres de defeitos e na ocorrência destes, a 
licenciante se compromete a enviar os melhores esforços para saná-los em tempo razoável. A Toledo do Brasil não garante que o 
software esteja livre de erros, que o Comprador e/ou Licenciado será capaz de operá-lo sem interrupções ou que seja invulnerável 
contra eventuais ataques ou invasões. Caso o software não tenha sido vendido em conjunto com algum equipamento da Toledo 
do Brasil, aplicam-se de forma exclusiva os termos gerais de uso da licença correspondente ao software. Se nenhum contrato for 
aplicável, o período de garantia será de 90 (noventa) dias.

Produtos

6 meses - Baterias que alimentam eletricamente os produtos Toledo do Brasil, Cabeçotes de Impressão, Etiquetas Térmicas Toledo 
do Brasil, Pesos e Massas padrão.
1 ano - Todos os demais não citados acima, incluindo softwares e sistemas de pesagens, exceto os modelos com 5 anos de garantia 
citados a seguir.
5 anos - Balanças Rodoviárias, Ferroviárias e Rodoferroviárias e Kit Pin Load Cell com células de carga digitais.

a) Se ocorrer defeito de fabricação durante o período de garantia, a responsabilidade da Toledo do Brasil será limitada ao forne-
cimento gratuito do material e do tempo do técnico aplicado no serviço para colocação do produto em operação, desde que o 
Cliente envie o equipamento à Toledo do Brasil ou pague as horas gastas pelo técnico durante a viagem, bem como as despe-
sas de refeição, estadia, quilometragem e pedágio e ainda as despesas de transporte de peças e pesos-padrão.

b) No caso de produtos fabricados por terceiros e revendidos pela Toledo do Brasil (PCs, Scanners, Impressoras, CLPs, Etiquetado-
res e outros), será repassada ao Cliente a garantia do fabricante, cuja data base da fatura para a Toledo do Brasil.

c) A garantia não cobre peças de desgaste normal.

d) Se o cliente solicitar a execução de serviços, no período de garantia, fora do horário normal de Trabalho da Toledo do Brasil, será 
cobrada a taxa de serviço extraordinário.

e) Não estão incluídas na garantia eventuais visitas solicitadas para limpeza ou ajuste do produto, devido ao desgaste decorrente 
do uso normal.

f) A garantia perderá a validade se o produto for operado acima da capacidade máxima de carga estabelecida ou sofrer defeitos 
oriundos de maus-tratos, acidentes, descuidos, variações na alimentação elétrica, descargas atmosféricas, interferência de 
pessoas não autorizadas, usado de forma inadequada ou se o cliente fizer a instalação de equipamentos instaláveis pela Toledo 
do Brasil.

g) A garantia somente será válida se os ajustes finais, testes e partida do equipamento, quando aplicáveis, tiverem sido supervisio-
nados e aprovados pela Toledo do Brasil.

h) As peças e acessórios substituídos em garantia serão de propriedade da Toledo do Brasil.

Uso da Garantia

Para efeito de garantia, apresente a Nota Fiscal de compra do equipamento contendo seu número de série.

A Toledo do Brasil não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à 
garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

Para mais informações, consulte as Condições Gerais de Fornecimento da Toledo do Brasil no site: http://www.toledobrasil.com.br/
condicoes.
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16. SUPORTE PARA CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO

A Toledo do Brasil é a líder no mercado nacional de soluções em pesagem e gerenciamento.

O alto padrão de qualidade de seus produtos e serviços é garantido pelo investimento contínuo em projeto e desenvolvimento, pro-
dução, atendimento e suporte técnico, para suprir as mais variadas necessidades dos clientes.

Os Programas de Manutenção e Conformidade fornecidos pela Toledo do Brasil fazem com que os mais variados tipos de soluções 
utilizadas nos processos de pesagem de sua empresa atendam às normas de gestão e a legislação metrológica brasileira.
Todo o trabalho de verificação, ajustes e calibração de balanças está documentado em procedimentos e instruções de trabalho do 
Sistema de Gestão Integrado Toledo do Brasil (SGIT).
O SGIT atende aos requisitos das normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHAS 18001 e está certificado pelo Bureau Veritas Certification 
e aos requisitos da norma NBR ISO/ IEC 17025 e está acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro).

A atividade de calibração, tanto de balanças como de pesos-padrão e massas, está acreditada pela Cgcre (Coordenação Geral de 
Acreditação do Inmetro), de acordo com a norma NBR ISO/IEC 17025. O laboratório de Calibração Toledo do Brasil está integrado à 
RBC, na grandeza Massa.
O escopo da acreditação abrange a calibração de pesos-padrão e medição de massas diversas de 1 mg a  2.000 kg, realizada no 
laboratório de Calibração Toledo do Brasil, além da calibração de equipamentos de pesagem com capacidade de até 200.000 kg, 
que, por exigência do Inmetro, deve ser realizada no local de operação da balança.

Através desses serviços, a Toledo do Brasil contribui para que centenas de empresas além das certificações ISO, outras certifica-
ções, como: TS 16949 - voltada ao fornecimento da cadeia automotiva e motocicletas e GMP (Good Manufacturing Practices) - volta-
da à indústria farmacêutica, alimentícia etc.

No que se refere às pesagens que executa, a Toledo do Brasil está capacitada a auxiliar sua empresa a implantar Sistemas de Ges-
tão a Qualidade previstos em um amplo conjunto de normas internacionais.

Os Programas de Manutenção e Conformidade da Toledo do Brasil permitem que sua empresa obtenha maior confiabilidade opera-
cional nas pesagens que executa; expressivas reduções de custo, uma vez que paradas não programadas são diminuídas; preserve 
melhor o patrimônio, aumentando a vida útil dos equipamentos. Esses programas são fornecidos regularmente a mais de 3500 
empresas em todo o Brasil, abrangendo cerca de 20.000 equipamentos.

Os Programas são elaborados a partir do entendimento das reais necessidades de sua empresa. Para um melhor resultado, antes 
da elaboração do plano são obtidas informações a respeito de aspectos que levam em conta, entre outras coisas, como as ba-
lanças interagem com seu processo produtivo. O resultado desse levantamento de informações é a obtenção de um diagnóstico 
detalhado do parque instalado.

Ao serem realizadas pesagens mais precisas, sua empresa poderá melhor consolidar a parceria mantida com clientes e fornece-
dores, pois aumentará a confiabilidade no processo referente a toda cadeia produtiva. Adicionalmente, serão evitadas surpresas 
desagradáveis com os órgãos que fiscalizam a atividade de pesagem (Inmetro/Ipem), pois tanto a fabricação como a utilização de 
balanças são regulamentadas por legislação específica passando por fiscalizações cada vez mais rigorosas e constantes.

Teremos prazer em atendê-lo.

Comprove!
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17. UNIDADE MÓVEL DE CALIBRAÇÃO

A Toledo do Brasil possui uma frota de caminhões especialmente projetados e construídos para realizar trabalhos de calibração de balanças 
rodoviárias e rodoferroviárias.

Cada Unidade Móvel de Calibração transporta mais de 10.000 kg de pesos padrão, devidamente calibrados no Laboratório de Calibração de 
Massa Toledo do Brasil, acreditado pelo Cgre na RBC.

A utilização deste serviço de calibração assegura pesagens corretas, ajuda a eliminar perdas, evita multas e interdição da balança pela 
fiscalização metrológica e reduz a ocorrência de paradas não programadas em virtude de falhas na balança, melhorando a produtividade 
de sua empresa.
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18. PESOS-PADRÃO E ACESSÓRIOS
A Toledo do Brasil utiliza na calibração e ajustes de balanças pesos-padrão rigorosamente calibrados pelo Ipem-SP e homologados 
pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Para esses serviços, as filiais Toledo do Brasil estão equipa-
das com pesos-padrão em quantidade adequada para calibração de balanças de qualquer capacidade.

Em casos de necessidades, dispomos de pesos e massas-padrão (de 1 mg à 2000kg) para venda ou aluguel.

Abaixo alguns exemplos de pesos, massas, coleções e acessórios que dispomos.

             

                                    

                                        

                                                                                                         

Pesos Individuais Coleções Variadas

Acessórios

Massa-Padrão Massa-Padrão
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19. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Toledo do Brasil segue uma política de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, preservando-se o direito de alterar especifi-
cações e equipamentos a qualquer momento, sem aviso, declinando toda a responsabilidade por eventuais erros ou omissões que 
se verifiquem neste manual. Assim, para informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consultar o Departamento de 
Marketing da Toledo do Brasil.

 Telefone 55 (11) 4356-9000
 Fax 55 (11) 4356-9460
 E-mail: ind@toledobrasil.com.br

Site: www.toledobrasil.com.br



Araçatuba – SP
Av. José Ferreira Batista, 2941
CEP 16052-000
Tel. (18) 3303-7000

Belém – PA
R. Diogo Móia, 1.053, Umarizal
CEP 66055-170
Tel. (91) 3182-8900

Belo Horizonte – MG
Av. Portugal, 5011
CEP 31710-400
Tel. (31) 3326-9700

Campinas (Valinhos) – SP
Av. Doutor Altino Gouveia, 827
CEP 13274-350
Tel. (19) 3829-5800

Campo Grande – MS
Av. Eduardo Elias Zahran, 2473
CEP 79004-000
Tel. (67) 3303-9600

Cuiabá – MT
Av. General Melo, 3909
CEP 78070-300
Tel. (65) 3928-9400

Curitiba (Pinhais) – PR
R. João Zaitter, 171
CEP 83324-210
Tel. (41) 3521-8500

Fortaleza – CE
R. Padre Mororó, 915
CEP 60015-220
Tel. (85) 3391-8100

Goiânia – GO
Av. Laurício Pedro Rasmussen, 357
CEP 74620-030
Tel. (62) 3612-8200

Manaus – AM
R. Ajuricaba, 999
CEP 69065-110
Tel. (92) 3212-8600

Maringá – PR
Av. Colombo, 6580
CEP 87020-000
Tel. (44) 3306-8400

Porto Alegre (Canoas) – RS
R. Augusto Severo, 36
CEP 92110-390
Tel. (51) 3406-7500

Recife – PE
R. Dona Arcelina de Oliveira, 48
CEP 51200-200
Tel. (81) 3878-8300

Ribeirão Preto – SP
R. Iguape, 210
CEP 14090-090
Tel. (16) 3968-4800

Rio de Janeiro – RJ
R. da Proclamação, 574
CEP 21040-282
Tel. (21) 3544-2700

Salvador (Lauro de Freitas) – BA
Lot. Varandas Tropicais - Qd. 1  Lt. 20
CEP 42700-000 
Tel. (71) 3505-9800

São Bernardo do Campo - SP
R. Manoel Cremonesi, 1
CEP 09851-900
Tel. (11) 4356-9000 - Fax: (11) 4356-9460

São José dos Campos – SP
R. Icatu, 702
CEP 12237-010
Tel. (12) 3203-8700

Uberlândia – MG
R. Ipiranga, 297
CEP 38400-036
Tel. (34) 3303-9500

Vitória (Serra) – ES
R. Pedro Zangrandi, 395
CEP 29164-020
Tel. (27) 3182-9900

A Toledo do Brasil mantém centros de serviços regionais em todo o país, para assegurar instalação perfeita e desempenho confi-
ável a seus produtos. Além destes centros de serviços, aptos a prestar-lhes a assistência técnica desejada, mediante chamado ou 
contrato de manutenção periódica, a Toledo do Brasil mantém uma equipe de técnicos residentes em pontos estratégicos, dispondo 
de peças de reposição originais, para atender com rapidez e eficiência aos chamados mais urgentes. 
Quando necessário, ou caso haja alguma dúvida quanto à correta utilização deste manual, entre em contato com a Toledo do Brasil 
em seu endereço mais próximo.

20. ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Conteúdo deste manual sujeito a alterações sem prévio aviso.
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