
Balança portátil para pesagem de veículos agrícolas.

BPV-950



BPV-950 - Balança portátil para pesagem de veículos agrícolas

TBR-FLI127 AGO/17Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.

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
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

A BPV-950 é uma balança destinada especialmente para pesagem 
de veículos agrícolas, desenvolvida para ser utilizada, combinando 
rapidez, proteção e precisão em suas aplicações.

PLATAFORMA DE PESAGEM

As plataformas de pesagens da BPV-950 foram desenvolvidas para 
resistirem as condições severas inerentes ao ambiente agrícola. São 
portáteis e a instalação pode ser realizada pelo próprio usuário sem a 
necessidade de obra civil. Abaixo algumas características:

 ■ Aço carbono pintado com tinta epóxi poliamida na cor preta;
 ■ Grau de proteção: IP-67 (Proteção total contra penetração de pó e 

proteção contra imersão temporária em água);
 ■ Possui 2 alças embutidas/móveis para transporte;
 ■ Caixa de junção de aço inox e cabos resistentes para maior 

segurança;
 ■ Sistema de fixação ao solo: 4 cantoneiras;
 ■ Peso por plataforma: 34 kg (4 células de carga);

Obs.: Os chumbadores e hastes para fixação da plataforma serão fornecidos pela Toledo 
do Brasil.

TERMINAL DE PESAGEM TC420 BPV

 ■ Gabinete em aço inox escovado, 
versão mesa;

 ■ Grau de proteção IP-65 (Proteção 
total contra penetração de pó e proteção 
contra jatos d’água);

 ■ Display LCD colorido 5,7’’ polegadas com backlight;
 ■ Fonte de alimentação full range;
 ■ Impressora opcional;
 ■ Interface de comunicação: RS-232C isolada, USB (Host), Ethernet 

(TCP/IP), Loop de corrente 20 mA (opcional) e Saída digital I/O 
(opcional);

 ■ Interligação com até 4 plataformas de pesagem (pesagem estática 
com o veículo totalmente posicionado sobre a balança).

SOFTWARE INTEGRADO

 ■ Tipos de pesagem:
• Inicial/final: Entrada e saída de veículos;
• Enchimento: Enchimento controlado de veículo ou container;
• Avulsa: Registrar pesagem de algum veículo;

 ■ Fatores de correção de pesagem ou conversão de unidades de 
peso;

 ■ Cadastro de até 300 itens de pesagem e de até 300 emissores;
 ■ Armazenamento de até 400 transações de entrada e 400 de saída;
 ■ Armazenamento dos últimos 800 registros de pesagem para 

operação "Inicial/Final ou Enchimento";
 ■ Armazenamento dos últimos 100 registros para pesagem "Avulsa";
 ■ Cadastro de senhas de supervisor e de operador;
 ■ Emissão de ticket para cada operação;
 ■ Envio do ticket de pesagem via e-mail para até 2 destinatários 

cadastrados;
 ■ Backup e restauração de cadastros e configurações em dispositivos 

USB ou em memória interna do próprio terminal via FTP.

Número de plataformas Capacidades Divisão

2 10.000 kg 10 kg

4 20.000 kg 10 kg

PLATAFORMAS E CAPACIDADES

DIMENSÕES DA PLATAFORMA (mm)

Duas plataformas Quatro plataformas

TICKETS DE PESAGEM
 ■ Pesagem Inicial/final  ■ Processo de enchimento

 ■ Pesagem avulsa

É um equipamento portátil, de fácil instalação e operação. Totalmente 
programável via teclado, possibilita comunicação com impressora, 
display remoto, microcomputador, etc.

Toledo do Brasil Ind. Balanças
Rua Manoel Cremonesi, 1

09851-900 - São Bernardo - SP

Ticket                    00009
Data inicial           31.07.2017
Hora inicial          10:35:53
Data final             31.07.2017
Hora final             12:23:18
Placa                    AAA0123
Peso inicial          5590 kg
Peso final            11150 kg
Peso líquido        5560 kg

Item                      Milho
Emissor               Fazenda Solar

Ticket                   00001
Data                     31.07.2017
Hora                     10:35:53
Placa                    AAA0123
Peso alvo            10000 kg

Enchimento         10120 kg

Ticket                   00001
Data                     31.07.2017
Hora                     10:35:53
Placa                    AAA0123

Peso                     8300 kg


