
Soluções para cubagem portátil.

C190PRO - Dimensionador portátil



C190PRO - Soluções para cubagem portátil

DIFERENCIAIS

 ■ Disponibiliza as informações de peso, dimensões, volume, 
cálculo de frete, entre outras;

 ■ Opera com diversas balanças aprovadas pelo Inmetro;
 ■ Vários perfis de fluxo de trabalho e operação por modo batch, 

coleta de vários processos e envio das informações em um 
único lote;

 ■ Projetado para ambientes da indústria e logística, com proteção 
de silicone para quedas de altura de até 1,5 m;

 ■ Design desenvolvido para operação de cubagem e manuseio 
adequado;

 ■ Software de integração com comunicação com diversos ERP’s 
do mercado.

Operação padrão mais utilizada pelo mercado:

Operação com o C190PRO da Toledo do Brasil:
Dimensões e informações de códigos de barras capturadas em um único processo, 
permitindo adicionar uma ou duas balanças.

OPERAÇÃOC190PRO
O C190PRO é um dimensionador portátil para cubagem em um 
único processo (pesagem, dimensionamento e identificação 
de código de barras) integrado à diversas balanças e outros 
periféricos.

 ■ Aplicação para:
• Cadastro de material
• Cálculo de frete
• Cubagem de paletes
• Tratamento de exceção de sorters

 ■ Até 120 produtos/hora
 ■ Opera com diversos tipos de balanças 
 ■ Software com integração com diversos ERP’s do mercado

CARACTERÍSTICAS

TBR-SIS98 JUN/19Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.
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Alimentação
Bateria 970mAh

Autonomia de 24 horas de trabalho

Comunicação
Bluetooth

USB

Display OLED 128 x 128 @24 bit full color

Scanner 1D laser 

Medição Fita de 19 mm x 3 m

Física
123 mm x 72 mm x 31 mm
230 g aproximadamente

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


