
A balança inteligente para pesagem por eixos.

900i Pesagem de Eixos



BENEFÍCIOS

 ■ Compara os pesos com a lei da balança 
e apresenta a diferença no display.

 ■ Menor custo com obra civil.
 ■ Identifica os tipos de veículos no terminal
 ■ Possibilita instalação de display remoto 

(opcional).
 ■ Com a carga distribuída corretamente, 

a vida útil dos veículos aumentam e 
otimiza o consumo de pneus.

900i Pesagem de Eixos

A balança inteligente para caminhões 
900i, 4 m x 3 m, possui instalação 
embutida no piso e plataforma em 
concreto. Sua estrutura permite a 
pesagem de conjuntos de eixos ou eixo 
direcional.

A pesagem por eixos garante a 
correta distribuição de cargas nos 
veículos rodoviários. Este equipamento 
possibilita obter a maior eficiência do 
transporte atendendo às tolerâncias 
legais de carga máxima por eixos.

CÉLULA DE CARGA INTELIGENTE PDX

A célula de carga inteligente PDX 
foi projetada para fornecer ótimo 
desempenho. O seu formato e o uso 
da solda a laser com os invólucros se 
sobrepondo, proporciona ainda mais 
robustez e resistência a danos em 
ambientes agressivos.

A eliminação das caixas de junção, 
além de aumentar a confiabilidade, 
reduz a probabilidade de falhas e o 
tempo de manutenção, diminuindo o 
custo total de propriedade.

Seu exclusivo microprocessador interno 
monitora continuamente o desempenho 
e avalia as condições ambientais, 
compensando automaticamente as 
variações causadas por influências 
externas.

Os cabos blindados exclusivos da 
900i foram projetados para resistir 
a ambientes agressivos e a ação de 
roedores, possuem dupla camada de 
aço inox, garantindo a integridade do 
sinal digital.

CABO

O terminal IND780 opera com as 
exclusivas células de carga inteligentes 
PDX. Seu gabinete de aço inox é 
totalmente protegido contra penetração 
de pó e jatos d’água de alta pressão   
(IP 69k).

Possue detecção automática de falhas 
24 horas por dia, realizada 15 vezes 
por segundo em cada célula de carga 
inteligente PDX, garantindo o perfeito 
funcionamento da balança.

TERMINAL IND780

GARANTIA

A Toledo do Brasil oferece garantia de 
cinco anos para as balanças 900i.

REQUISITOS

 ■ A pista da balança deve ser 
nivelada e possuir extensão 
superior a do veículo.

 ■ O veículo deve estar 
desengrenado e com o 
freio liberado durante 
a pesagem.

Esta balança deve ser utilizada apenas 
para orientar a redistribuição de carga 
nos veículos (os resultados não podem 
ser utilizados para recursos de multas).
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toledobrasil.com.brVendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil
Araçatuba, SP ...........................(18) 3303 - 7000
Belém, PA ..................................(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG .................(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP ........(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS ...............(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT  .............................. (65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR ...............(41) 3521 - 8500

Fortaleza, CE.............................(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO ..............................(62) 3612 - 8200
Manaus, AM ..............................(92) 3212 - 8600
Maringá, PR .............................. (44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS .....(51) 3406 - 7500
Recife, PE ...................................(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP ................... (16) 3968 - 4800

Rio de Janeiro, RJ .................................................. (21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA .........................( 71) 3505 - 9800
Santos, SP ............................................................... (13) 2202 - 7900
São José dos Campos, SP .................................( 12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP ......( 11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG ...................................................... (34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES .................................................... (27) 3182 - 9900
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