






Sobre a empresa

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. é líder na área de pesagem no 
país. Sua missão é construir relacionamentos de longo prazo, tendo como 
base a ética profissional. Está comprometida com o sucesso de cada um de 
seus clientes, pois acredita que o crescimento deles também será seu e de 
seus colaboradores.  

 

Estrutura

Possui uma fábrica em São Bernardo do Campo - SP, 20 filiais nas principais 
cidades do país e mais de 1.300 colaboradores, dos quais mais de 370 são 
técnicos próprios que atuam em todo o Brasil. Além disso possui uma rede 
com mais de 2000 revendedores e assistências técnicas autorizadas.

Pesquisa e desenvolvimento

A Toledo do Brasil investe 4,5% de seu faturamento líquido anual 
em pesquisa e desenvolvimento. Tecnologias disponíveis no mercado 
internacional são consolidadas com a experiência de um grupo 
de mais de 90 engenheiros e técnicos especializados.

Soluções

Com o conhecimento adquirido ao longo de décadas, a Toledo do Brasil 
oferece amplas soluções para problemas simples ou complexos de pesagem, 
manuseio de materiais e de peso cubado, além de uma completa linha para 
aplicações estáticas ou dinâmicas, pesando desde décimos de miligrama até 
centenas de toneladas para os mais diversos mercados. Essas soluções são 
compostas por hardwares, softwares e serviços com padrões internacionais 
de qualidade.

A empresa também disponibiliza uma completa linha de fatiadores de frios e 
etiquetas eletrônicas. 

Mercados

A Toledo do Brasil atende aos segmentos de indústria, agronegócio, 
transporte e logística, varejo e atacado, empresas de engenharia, saúde e 
educação.

Toledo do Brasil e Prix

Prix é uma marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. 
e tem sido utilizada desde 1986 em centenas de milhares de produtos do 
mercado varejista. Nos últimos anos foi incorporada nas soluções industriais 
de exportação e de serviços. 

A marca Prix representa a evolução da empresa, que investe 
continuamente para atender às necessidades de cada um de seus clientes.
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Balança computadora com impressora 
integrada para automação e mídia

Balança computadora com impressora 
integrada para automação e mídia

 ■ Capacidade de 15 kg com duas faixas de 
pesagem:

• 2 g (0 a 6 kg);
• 5 g (6 a 15 kg).

 ■ Capacidade de memória: até 20.000 
itens;

 ■ Autônoma ou em rede (Ethernet e Wi-Fi);
 ■ Display do operador em tela TFT LCD 

gráfico e colorido de 10,4” com tecnologia 
Touchscreen;

 ■ Display do consumidor em tela TFT LCD 
colorido de 7”;

 ■ Recursos mídia digital (imagem e textos);
 ■ Teclado de acesso rápido e identificação 

automática dos produtos mais vendidos;
 ■ Etiqueta contínua;
 ■ Ideal para a pré-embalagem, venda direta 

e mídia interna para o mercado varejista.

 ■ Capacidade de 32 kg com três faixas de 
pesagem:

• 2 g (0 a 6 kg);
• 5 g (6 a 15 kg);
• 10 g (15 a 32 kg).

 ■ Capacidade de memória: Até 100.000 
itens;

 ■ Autônoma ou em rede (Ethernet e Wi-Fi);
 ■ Display do operador em tela TFT LCD 

gráfico e colorido de 12,1” com tecnologia 
Touchscreen;

 ■ Display do consumidor em tela TFT LCD 
colorido de 7”;

 ■ Recursos mídia digital (vídeos, imagem e 
textos);

 ■ Teclado de acesso rápido e identificação 
automática dos produtos mais vendidos;

 ■ Câmera para reconhecimento dos itens 
(na versão torre) e reconhecimento do 
operador (nas versões standard e torre);

 ■ Acionamento por comando de voz;
 ■ Etiqueta contínua;
 ■ Ideal para a pré-embalagem, venda direta 

e mídia interna para o mercado varejista.

Automação comercialAutomação comercial
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Série 6

Balança computadora com impressora 
integrada para automação e mídia

 ■ Capacidade de 32 kg com três faixas de 
pesagem:

• 2 g (0 a 6 kg);
• 5 g (6 a 15 kg);
• 10 g (15 a 32 kg).

 ■ Capacidade de memória: até 5.500 itens;
 ■ Autônoma ou em rede (Ethernet e Wi-Fi);
 ■ Controle total de vendas por item;
 ■ Display em vácuo fluorescente 

alfanumérico com duas linhas;
 ■ Imprime receitas, tabelas nutricionais e 

imagens;
 ■ Acesso a 180 itens via teclas rápidas;
 ■ Solução de etiqueta contínua (a partir da 

versão 8.7);
 ■ Ideal para venda direta e pré-embalagem;
 ■ Fonte multivoltagem.

 ■ Capacidade de 32 kg com três faixas de 
pesagem:

• 2 g (0 a 6 kg);
• 5 g (6 a 15 kg);
• 10 g (15 a 32 Kg).

 ■ Capacidade de memória: até 20.000 itens;
 ■ Autônoma ou em rede (Ethernet e Wi-Fi);
 ■ Display do operador em vácuo fluorescente 

alfanumérico com duas linhas;
 ■ Display do consumidor em tela TFT LCD 

colorido de 7”;
 ■ Recursos mídia digital (imagem e textos);
 ■ Acesso a 180 itens via teclas rápidas;
 ■ Etiqueta contínua;
 ■ Ideal para a pré-embalagem, venda direta e 

mídia interna para o mercado varejista.

5 Plus

Balança computadora com impressora 
integrada

Automação comercial Automação comercial
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4 Uno

Balança computadora com impressora 
integrada

 ■ Capacidade de 32 kg com três faixas de 
pesagem:

• 2 g (0 a 6 kg);
• 5 g (6 a 15 kg);
• 10g (15 a 32 kg);

 ■ Capacidade de memória: até 2.000 itens;
 ■ Autônoma ou em rede (Ethernet ou Wi-Fi);
 ■ Controle total de vendas por item;
 ■ Display LCD alfanumérico com backlight 

azul;
 ■ Imprime receitas, tabelas nutricionais e 

imagens;
 ■ Acesso a 144 itens via teclas rápidas;
 ■ Ideal para venda direta e pré-embalagem;
 ■ Interface USB que permite realizar o 

backup e /ou restore dos dados de 
configuração e de cadastro através de 
um pen drive;

 ■ Fonte multivoltagem.

Automação comercial

 ■ Capacidade de 32 kg com três faixas de 
pesagem:

• 2 g (0 a 6 kg);
• 5 g (6 a 15 kg);
• 10 g (15 a 32 kg).

 ■ Capacidade de memória: até 4.000 itens;
 ■ Autônoma ou em rede (Ethernet e Wi-Fi);
 ■ Controle total de vendas por item;
 ■ Display LCD alfanumérico com duas 

linhas e backlight;
 ■ Imprime receitas, tabelas nutricionais e 

imagens;
 ■ Acesso a 180 itens via teclas rápidas;
 ■ Ideal para venda direta e pré-embalagem;
 ■ Fonte multivoltagem.

4 Due

Balança computadora com impressora 
integrada

Automação comercial
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 ■ Capacidade de 15 kg com duas faixas de 
pesagem:

• 2 g (0 a 6 kg);
• 5 g (6 a 15 kg).

 ■ Calcula automaticamente o preço total do 
produto;

 ■ Display LCD com backlight verde;
 ■ Autodesligamento após 1 hora sem uso;
 ■ Fonte multivoltagem;
 ■ Interligação a computadores, 

microindicadores e ECF-PDVs, ECF-MRs;
 ■ Bateria interna recarregável com 

autonomia de até 167 horas;
 ■ Recarregador de bateria interno.

 ■ Capacidade de 30 kg com duas faixas de 
pesagem:

• 5 g (0 a 15 kg);
• 10 g (15 a 30 kg).

 ■ Calcula automaticamente o preço total do 
produto;

 ■ Display LCD com backlight verde;
 ■ Acumulador diário das vendas;
 ■ Interligação a computadores, 

microterminais e ECF-PDVs, ECF-MRs;
 ■ Bateria interna recarregável com 

autonomia de até 490 horas;
 ■ Recarregador de bateria interno.

3 Fit 3 Plus

Balança computadora de preço Balança computadora de preço

Automação comercialAutomação comercial
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 ■ Capacidade:
• 32 kg x 10 g.

 ■  Calcula automaticamente o preço total do 
produto; 

 ■  Display LCD com backlight azul;
 ■  Grau de proteção IPX7, permitindo que a 

balança seja lavada e higienizada;
 ■  Bateria interna recarregável com 

autonomia de até 800 horas; 
 ■  Recarregador de bateria interno e fonte 

de alimentação externa;
 ■  Não possui saída de comunicação.

BC200W

Balança computadora de preço 
a prova d´água

Automação comercial

5W Plus

Balança computadora com plataforma 
separada

 ■ Capacidade de 300 kg com duas faixas 
de pesagem:

• 50 g (0 a 150 kg);
• 100 g (150 a 300 kg).

 ■ Display LCD alfanumérico com duas 
linhas e backlight;

 ■ Capacidade de memória: até 5.500 itens;
 ■ Cadastramento de itens via teclado ou 

computador;
 ■ Fonte multivoltagem que dispensa o uso 

de chave comutadora e estabilizadores 
de tensão;

 ■ Plataforma de pesagem em aço inoxidável 
(50 x 50 cm);

 ■ Imprime etiquetas com código de barras, 
receitas e tabelas nutricionais;

 ■ Interligação em rede Ethernet e Wi-Fi;
 ■ Acumulador de vendas geral ou por itens.

Automação comercial
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8217 Checkout

Balança para checkout (com ou sem 
leitor)

 ■ Capacidade:
• 32 kg x 5 g.

 ■ Display LCD em torre com várias opções 
de posicionamento;

 ■ Total conectividade com ECF-PDVs (RS-
232C ou USB);

 ■ Compacta, baixo perfil e total ergonomia 
no checkout;

 ■ Proteção contra agarramentos, impactos 
e sobrecargas;

 ■ Pesa e lê códigos de barras na mesma 
unidade (opção com leitor);

 ■ Melhora a produtividade e reduz gastos 
com etiquetagem no FLV;

 ■ Opção de modelo equipado com leitor 
horizontal com capacidade de leitura de 
códigos 1D, 2D, GS1 Databar e Digimarc.

 ■ Capacidades:
• 50 kg x 5 g;
• 120 kg x 20 g.

 ■ Display em torre com várias opções de 
posicionamento;

 ■ É a solução ideal para supermercados, 
hipermercados, hortifrútis, sacolões 
e lojas de conveniência, integrando 
o indicador de autoatendimento e 
proporcionando redução de custos 
operacionais do lojista, além de aumentar 
a produtividade e a qualidade do 
atendimento aos seus clientes.

Dispositivo Self Checkout

Dispositivo de conferência para 
Self Checkout

Automação comercial Automação comercial
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Automação comercial

MGV 7

Solução para gestão de pesagem local

 ■ Software on premise com controle e 
responsabilidade da equipe do TI do 
cliente;

 ■ Possui duas versões:
• Standard (sem assinatura, 

disponibilizando recursos básicos);
• Pró (com assinatura, disponibilizando 

recursos avançados);
 ■ Desenvolvido para atender as 

necessidades de controle do recebimento 
das vendas de produtos variáveis ou por 
unidade;

 ■ Trabalha em conjunto com as balanças 
Prix de automação com impressor 
integrado;

 ■  Atende as necessidades do varejo 
alimentício como supermercados, 
açougues, padarias, peixarias, hortifrútis 
ou qualquer estabelecimento comercial 
que necessite de gestão de pesagem;

 ■ Etiqueta contínua;
 ■ Ideal para a pré-embalagem, venda direta 

e mídia interna para o mercado varejista.

 ■ Capacidade:
• 15 kg x 5 g.

 ■ Display em torre com várias opções de 
posicionamento;

 ■ Prato de pesagem exclusivo e patenteado 
All-Weighs® (em “L”);

 ■ Leitura por imagem em 5 lados;
 ■ Leitura de códigos GS1 DataBar, QR 

Code, 1D e 2D;
 ■ Leitor robusto e compacto, apresentando 

maior durabilidade;
 ■ Tecnologia Scale Sentry para detectar 

se um produto está posicionado 
corretamente no prato de pesagem.

Linha Magellan® 9400i

Leitor de imagem com balança 
integrada de alto desempenho

Automação comercial
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MGV Cloud

Solução para gestão de serviços e 
pesagem em nuvem

 ■ Pode ser acessada de qualquer lugar, 
independentemente da plataforma;

 ■ Obtenção rápida de informações e 
funcionamento das balanças instaladas 
nas lojas;

 ■ Abertura e monitoramento de 
atendimentos técnicos;

 ■ Compartilhamento de informações em 
tempo real com o usuário do sistema;

 ■ Redução de custos com infraestrutura de 
servidores, desenvolvimento e backup;

 ■ Maior eficiência operacional através de 
alertas e monitoramento do status das 
balanças;

 ■ Serviço antifraudes, relatando pesagens 
suspeitas e cadastros duplicados;

 ■ Monitoramento da vida útil das peças dos 
equipamentos de pesagem.

Automação comercial Automação comercial

MIT Player W

Mídia interna

A MIT integra o PDV ao mix de comunicação. 
É uma ferramenta que aumenta o apelo aos 
clientes nos pontos de venda, influenciando 
decisões de compra por meio da veiculação 
de informações multimídia.
De fácil instalação, a MIT exibe preços, 
promoções, vídeos, notícias, previsão do 
tempo, data e hora, som ambiente, dados 
de fornecedores, além de possuir um 
sistema de organização de filas através do 
painel de senha digital. 
O resultado é um ambiente moderno 
e eficiente, com mais informação, 
entretenimento, relacionamento e 
interatividade.
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Automação comercial

 ■ Tecnologia de comunicação óptica, 
totalmente imune a interferências 
eletromagnéticas, com sistema 
bidirecional, permitindo a validação dos 
dados enviados;

 ■ Precisão nas trocas em toda a loja;
 ■ Gerenciamento centralizado com 

software com acesso web;
 ■ Etiquetas de segmento (LCD) e gráfica 

(HD) trabalhando em conjunto na mesma 
loja;

 ■ Mais de dez tamanhos de etiquetas;
 ■ De 1.500 a 3.000 etiquetas atualizadas 

por minuto;
 ■ Bateria de longa duração com cassete 

substituível após o término da vida útil;
 ■ Economia dos custos operacionais, mão 

de obra e redução do consumo de papel.

Etiquetas eletrônicas

Etiquetas para gerenciamento e 
precificação eletrônica

Automação comercial

2114

Balança estimadora de peso para 
conferência

 ■ Capacidade:
• 15 kg x 20 g.

 ■ Acabamento em aço inoxidável;
 ■ Mostrador de fácil visualização;
 ■ Totalmente mecânica.
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Fatiadores

 ■ Em conformidade com as legislações 
vigentes;

 ■ Lâmina de corte com 350 mm de 
diâmetro;

 ■ Velocidade de corte de até 60 fatias/
minuto;

 ■ Afiador da lâmina de corte integrado;
 ■ Prato espaçoso e ergonômico que facilita   

o acondicionamento de produtos;
 ■ Painel touch com pré-seleção de 

quantidade de fatias;
 ■ Movimento automático do carro com 

dez níveis de velocidade e três níveis de 
ajuste do carro de corte;

 ■ Facilidade de limpeza, pois possui cantos 
arredondados;

 ■ Possui superfícies que facilitam o 
deslizamento dos produtos, o que 
possibilita elevada qualidade no corte;

 ■ Construção em alumínio anodizado puro    
e aço inoxidável.

Uni 350 GA

Fatiador de frios automático

 ■ Em conformidade com as legislações 
vigentes;

 ■ Lâmina de corte com 350 mm de 
diâmetro;

 ■ Velocidade de corte de 40 fatias/minuto;
 ■ Afiador da lâmina de corte integrado;
 ■ Prato espaçoso e ergonômico que facilita   

o acondicionamento de produtos;
 ■ Movimento automático (feito por corrente) 

e semiautomático;
 ■ Facilidade de limpeza, pois possui cantos 

arredondados;
 ■ Possui superfícies que facilitam o 

deslizamento dos produtos, o que 
possibilita elevada qualidade no corte;

 ■ Construção em alumínio anodizado puro    
e aço inoxidável.

Uni 350 G Comfort

Fatiador de frios automático e 
semiautomático

Fatiadores
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Fatiadores

 ■ Em conformidade com as legislações 
vigentes;

 ■ Lâmina de corte com 300 mm de 
diâmetro;

 ■ Afiador da lâmina de corte integrado;
 ■ Prato espaçoso e ergonômico que facilita   

o acondicionamento de produtos;
 ■ Movimento semiautomático;
 ■ Facilidade de limpeza, pois possui cantos 

arredondados;
 ■ Possui superfícies que facilitam o 

deslizamento dos produtos, o que 
possibilita elevada qualidade no corte;

 ■ Construção em alumínio anodizado puro    
e aço inoxidável.

9300 G

Fatiador de frios semiautomático

Fatiadores

9300 G Comfort

Fatiador de frios automático e 
semiautomático

 ■ Em conformidade com as legislações 
vigentes;

 ■ Lâmina de corte com 300 mm de 
diâmetro;

 ■ Velocidade de corte de 40 fatias/minuto;
 ■ Afiador da lâmina de corte integrado;
 ■ Prato espaçoso e ergonômico que facilita   

o acondicionamento de produtos;
 ■ Movimento automático (feito por corrente)   

e semiautomático;
 ■ Facilidade de limpeza, pois possui cantos 

arredondados;
 ■ Possui superfícies que facilitam o 

deslizamento dos produtos, o que 
possibilita elevada qualidade no corte;

 ■ Construção em alumínio anodizado puro    
e aço inoxidável.
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Fatiadores

Uni 350 G

Fatiador de frios semiautomático

 ■ Em conformidade com as legislações 
vigentes;

 ■ Lâmina de corte com 350 mm de 
diâmetro;

 ■ Afiador da lâmina de corte integrado;
 ■ Prato espaçoso e ergonômico que facilita   

o acondicionamento de produtos;
 ■ Movimento semiautomático;
 ■ Facilidade de limpeza, pois possui cantos 

arredondados;
 ■ Possui superfícies que facilitam o 

deslizamento dos produtos, o que 
possibilita elevada qualidade no corte;

 ■ Construção em alumínio anodizado puro    
e aço inoxidável.

Fatiadores

 ■ Em conformidade com as legislações 
vigentes;

 ■ Lâmina de corte com 350mm de diâmetro;
 ■ Afiador da lâmina de corte integrado;
 ■ Prato espaçoso e ergonômico que facilita   

o acondicionamento de produtos;
 ■ Movimento semiautomático;
 ■ Facilidade de limpeza, pois possui cantos 

arredondados;
 ■ Possui superfícies que facilitam o 

deslizamento dos produtos, o que 
possibilita elevada qualidade no corte;

 ■ Construção em alumínio anodizado puro    
e aço inoxidável.

Uni 350 C

Fatiador de carnes semiautomático
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Pesagem de pessoas

2096 PP

Balança para pesar pessoas

 ■ Capacidade:
• 200 kg x 50 g.

 ■ Construção em alumínio e aço carbono 
resistente, durável, com baixo custo de 
manutenção;

 ■ Display LCD de 26 mm de altura com 
backlight azul;

 ■ Plataforma de 400 mm (L) x 400 mm (P) 
com piso de borracha antiderrapante;

 ■ Opcionais: antropômetro (1,05 a 2,07 m) e 
saída para computador. 

Impressoras

451

Impressora térmica de código de 
barras

 ■ Permite impressões em etiquetas de até 
80 mm de largura, possibilitando a 
obtenção de um maior número de 
informações impressas;

 ■ Velocidade de impressão: 70 mm/s (a 
maior do mercado);

 ■ Cabeça de impressão de alta durabilidade 
com mínimo de 55 km de etiquetas.
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Pesagem de pessoas

Júnior Plus

Balança para pesar bebês

 ■ Capacidade:
• 15 kg x 5 g.

 ■ Prato anatômico totalmente higienizável 
e atóxico, conforme as normas EB-2082, 
de 1987, da Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Brinquedos, e EN71-3 
(europeia), de 1988, sobre migração de 
elementos químicos em brinquedos;

 ■ Bateria interna recarregável com 
autonomia de até 480 horas;

 ■ Compacta e robusta com gabinete de 
plástico ABS de alta resistência;

 ■ Opcionais: saída para computador e 
acolchoado na cor azul.

Pesagem de pessoas

 ■ Capacidades: 
• 200 kg x 50 g;
• 300 kg x 100 g.

 ■ Construção em aço carbono resistente e 
durável com baixo custo de manutenção;

 ■ Display LCD de 15 mm de altura com 
backlight azul;

 ■ Plataforma de 340 mm (L) x 390 mm (P) 
ou 500 mm (L) x 500 mm (P) com piso de 
borracha antiderrapante;

 ■ Opcionais: antropômetro (1,05 a 2,07 m) e 
saída para computador.

2098 PP

Balança para pesar pessoas



20

9094 Plus 3400

Balança de bancada Balança de bancada com contagem

 ■ Capacidades: 
• 6 kg com 2 faixas de pesagem: 

      1 g (0 a 3 kg) e 2 g (3 a 6 kg).
• 15 kg com 2 faixas de pesagem: 

      2 g (0 a 6 kg) e 5 g (6  a 15 kg).
• 30 kg com 2 faixas de pesagem: 

      5 g (0 a 15 kg) e 10 g (15  a 30 kg). 
 ■ Display do consumidor para uso no 

comércio;
 ■ Bateria interna recarregável com 

autonomia de até 480 horas;
 ■ Interligação com computadores, 

microterminais e ECF-PDVs, ECF-MRs.

 ■ Capacidades:
• 2,5 kg x 0,5 g a 30 kg x 10 g.

 ■ Alta velocidade em pesagem e contagem 
de pequenas peças a partir de 0,05 g em 
lotes de até 999.999 peças;

 ■ Prato: 36 x 25 cm, de inox;
 ■ Bateria interna com autonomia de até 140 

horas;
 ■ Interligação com impressoras Prix e 

computadores.

Pesagem em bancadas Pesagem em bancadas



21

 ■ Capacidades:
• 3 kg x 0,5 g a 30 kg x 5 g.

 ■ Construída em inox e com proteção IP-54;
 ■ Resistente à penetração de pó;
 ■ Comparação de valores de peso e de        

nº de peças (Sobra-0-Falta) com display 
LCD colorido, indicando verde, amarelo e 
vermelho para ajudar na operação;

 ■ Alimentação elétrica: fonte externa full 
range, de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz;

 ■ Bateria interna recarregável, de chumbo 
ácido, 6 Vcc, 5 ah, com autonomia de até 
60 horas;

 ■ Consumo: entre 1,2 e 11,6 W;
 ■ Temperatura de operação: 0 a +40ºC;
 ■ Umidade: 10 a 85 % (sem condensação);
 ■ Peso próprio (líquido): 5 kg.

BCS21

Balança com contagem e comparação 
de peças

Pesagem em bancadas

 ■ Conferência para os mercados varejista, 
alimentício e industrial;

 ■ Capacidades:
• 3 kg x 0,5 g;
• 6 kg x 1 g;
• 12 kg x 2 g;
• 30 kg x 5 g.

 ■ Construção resistente e durável com 
baixo custo de manutenção;

 ■ Indicador de peso montado junto à base 
da balança ou em torre fixa;

 ■ Plataforma de aço inox de:
• 329 mm (L) x 279 mm (P).

 ■ Indicador de peso montado junto à base 
da balança ou em torre fixa;

 ■ Opcionalmente pode ser fornecido com 
indicador TI400P remoto.

2095

Balança de bancada flexível, simples 
e segura.

Pesagem em bancadas



22

2090 Carbono com TI400P e 
TI500
Balança multiúso ultrarrápida

 ■ Pesagem, contagem de peças, 
comparação (sobra-falta) e classificação 
de produtos;

 ■ Capacidades:
• 10 kg x 1 g a 300 kg x 50 g.

 ■ Construída em aço inox AISI-304;
 ■ Plataformas:
• 40 cm x 40 cm;
• 50 cm x 50 cm.
• Graus de proteção IP66 + IP68;

 ■ Indicador de Pesagem com grau de 
proteção IP69K;

 ■ Coluna de 0,5 m e bateria opcionais para 
Indicador TI400;

 ■ Alta resistência em ambientes industriais 
sujeitos a lavagens constantes.

 ■ Pesagem, contagem  de peças, 
comparação (sobra-falta) e classificação 
de produtos;

 ■ Capacidades:
• 10 kg x 1 g a 300 kg x 50 g.

 ■ Construída em aço carbono SAE-1020;
 ■ Plataformas:
• 40 cm x 40 cm;
• 50 cm x 50 cm.
• Graus de proteção IP66 + IP68;

 ■ Indicador de Pesagem com grau de 
proteção IP65 (TI400P) ou IP69K (TI500);

 ■ Coluna de 0,5 m e bateria opcional para 
Indicador TI400P;

 ■ Alta resistência em ambientes industriais.

2090 Inox com TI400 e TI500

Balança multiúso ultrarrápida

Pesagem em bancadasPesagem em bancadas
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Pesagem em piso

 ■ Conferência para o mercado varejista 
alimentício, além de etapas de 
recebimento, expedição, almoxarifado e a 
produção do segmento industrial;

 ■ Capacidades:
• 120 kg x 20 g;
• 300 kg x 50 g.

 ■ Coluna articulada;
 ■ Display de cristal líquido (com backlight 

na versão bateria);
 ■  Plataforma de aço inoxidável de:
• 300 mm (L) x 420 mm (P);
• 600 mm (L) x 450 mm (P).

 ■  Fonte adaptadora multivoltagem;
 ■ Proteção contra interferências e 

sobrecargas;
 ■ Flexibilidade no manuseio e instalação.

2099

Balança eletrônica de piso e bancada

2096-H

Balança multiúso ultrarrápida

 ■  Pesagem, comparação (sobra-falta) e 
classificação de pequenos produtos; 

 ■ Construída em aço inox AISI-304;
 ■ Capacidades:
• 5 kg x 1 g a 50 kg x 10 g.

 ■  Plataformas:
• 23 cm x 23 cm (5 kg e 10 kg);
• 30 cm x 30 cm (10 kg, 25 kg e 50 kg). 

 ■ Célula de carga em inox;
 ■  Proteção exclusiva: IP-69K;
 ■  Display LCD: 12 mm (L) x 26 mm (A) com 

backlight azul no indicador 9096H;
 ■ Display gráfico colorido LCD: 54 mm (A) 

x 95 mm (L) com backlight no indicador 
TI400;

 ■  Alta resistência em ambientes industriais 
sujeitos a lavagens constantes.

Pesagem em bancadas
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2098 C

Balança de piso e bancada com 
sobra/falta e contagem

 ■ Conferência, pesagem e contagem para 
o mercado e a indústria;

 ■ Capacidades:
• 30 kg x 5 g;
• 60 kg x 10 g;
• 120 kg x 20 g;
• 300 kg x 50 g.

 ■  Construção resistente e durável com 
baixo custo de manutenção;

 ■  Indicador de peso montado em coluna 
de 0,5 m ou 0,8 m, podendo também ser 
fornecido para montagem remota com 
suporte de mesa ou parede;

 ■  Plataforma de aço inoxidável de:
• 425 mm (L) x 375 mm (P);
• 500 mm (L) x 500 mm (P).

 ■  Fonte interna multivoltagem.

Pesagem em piso

2098

Balança de piso e bancada, contagem 
de peças e classificação das pesagens.

 ■ Conferência para os mercados varejista e 
industrial;

 ■ Capacidades:
• 30 kg x 5 g;
• 60 kg x 10 g;
• 120 kg x 20 g;
• 300 kg x 50 g.

 ■  Construção resistente e durável com 
baixo custo de manutenção;

 ■  Indicador de peso TI200 montado em 
coluna de 0,5 m ou 0,8 m, podendo 
também ser fornecido para montagem 
remota com suporte de mesa ou parede;

 ■  Plataforma de aço inoxidável de:
• 425 mm (L) x 375 mm (P);
• 500 mm (L) x 500 mm (P).

 ■  Fonte externa multivoltagem;
 ■ Opcionalmente pode ser fornecido com 

indicador TI400P remoto ou em coluna fixa.

Pesagem em piso
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2180 Carbono

Balança multiúso

 ■ Pesagem, contagem de peças, 
comparação (sobra-falta) e classificação 
de produtos;

 ■ Versões piso e portátil;
 ■ Capacidades:
• 300 kg x 50 g a 20.000 kg x 5 kg.

 ■ Plataformas:
• 0,6 m x 0,6 m a 7,0 m x 7,0 m*.

 ■ Células de carga em inox com graus de 
proteção até IP66 + IP68;

 ■ Construída em aço carbono SAE-1020; 
 ■ Rampas opcionais para acesso de 

cargas;
 ■ Indicadores TI400P, TI500 ou outros 

(consulte);
 ■ Coluna de 0,8 m e bateria opcional para 

Indicador TI400P.

*Tamanhos especiais mediante consulta.

Pesagem em piso

2199

Balança portátil

 ■ Versão portátil;
 ■ Pesagem simples;
 ■ Capacidades:
• 300 kg x 50 g a 1.500 kg x 500 g.

 ■ Construída em aço carbono SAE-1020;
 ■ Plataformas:
• 0,8 m x 0,8 m até 1,5 m x 1,5 m.

 ■ Células de carga em inox com graus de 
proteção até IP66 + IP68;

 ■ Coluna de 0,8 m opcional para o 
Indicador TI200.

Pesagem em piso
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2180 Inox

Balança multiúso

 ■ Especialmente projetada para trabalhar 
em ambientes com alto grau de umidade 
e lavagens constantes;

 ■ Versão portátil;
 ■ Capacidades:
• 300 kg x 50 g a 3.000 kg x 500 g.

 ■ Plataformas:
• 0,8 x 0,8 m a 1,8 x 1,2 m.

 ■ Células de carga em inox com graus de 
proteção IP66 + IP68;

 ■ Construída de aço inox AISI-304;
 ■ Rampas opcionais para acesso de 

cargas;
 ■ Indicadores TI400P, TI500 ou outros 

(consulte);
 ■ Coluna de 0,8 m e bateria opcional para 

Indicador TI400.

 ■ Pesagem, contagem de peças, 
comparação (sobra-falta) e classificação 
de produtos;

 ■ Versões piso e portátil;
 ■ Capacidades:
• 300 kg x 50 g a 20.000 kg x 5 kg.

 ■ Plataformas:
• 0,6 m x 0,6 m a 7,0 m x 7,0 m*;

 ■ Células de carga em inox com graus de 
proteção até IP66 + IP68;

 ■ Construída em aço inox AISI-304;
 ■ Rampas opcionais para acesso de 

cargas;
 ■ Indicadores TI400P, TI500 ou outros 

(consulte);
 ■ Coluna de 0,8 m e bateria opcional para 

Indicador TI400.

2180 Lava-Rápido

Balança multiúso

*Tamanhos especiais mediante consulta.

Pesagem em pisoPesagem em piso
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Pesagem em piso

 ■ Pesagem de cargas paletizadas;
 ■ Capacidade:
• 500 kg x 100 g a 2.500 kg x 500 g.

 ■ Plataformas de 1,4 m x 1,1 m  com larguras 
internas entre os garfos das paleteiras de 
580, 650 ou 800 mm; 

 ■ Células de carga de aço inoxidável com 
proteção IP-68;

 ■ Construídas em aço inoxidável AISI-304;
 ■ Diversas opções de indicadores de 

pesagem com graus de proteção IP-54 
até IP-69k.

2180 Tipo U

Balança portátil para paletes

2198C

Balança portátil

 ■ Pesagem, contagem de peças e 
comparação (sobra-falta) de produtos;

 ■ Versão portátil;
 ■ Capacidades:
• 300 kg x 50 g a 3.000 kg x 500 g.

 ■ Construída em aço carbono SAE-1020;
 ■ Plataformas:
• 0,8 m x 0,8 m até 1,5 m x 1,5 m.

 ■ Células de carga em inox com graus de 
proteção até IP66 + IP68;

 ■ Rampas opcionais para acesso de 
cargas;

 ■ Coluna de 0,8 m e bateria opcional para 
Indicador 9098C.

Pesagem em piso
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Balanças móveis

 ■ Pesagem, contagem de peças, 
comparação (sobra-falta) e classificação 
de produtos;

 ■ Versão portátil;
 ■ Capacidades:
• 100 kg x 20 g;
• 250 kg x 50 g;
• 500 kg x 100 g.

 ■ Plataforma de 489 mm (L) x 714 mm (P);
 ■ Indicador de pesagem montado em 

coluna ou na versão mesa;
 ■ Bateria opcional para Indicador TI400P.

2124 com TI400P

Balança multiúso

Pesagem em piso

 ■ Capacidades:
• 150 kg x 100 g;
• 100 kg x 100 g;
• 150 kg x 50 g.

 ■ Dimensões:
• 500 mm x 500 mm;
• 800 mm x 560 mm;
• Especiais (sob consulta).

 ■ Indicador nas versões mesa com suporte 
ou embutido;

 ■  Construção em caixa de aço carbono e 
frontal de aço inox AISI-304, IP-65;

 ■ Teclado com 20 teclas gravadas com 
símbolos para identificação das funções;

 ■ Material em aço carbono SAE-1020;
 ■ Célula de carga Prix em aço inoxidável, 

grau de proteção IP-68.

2090 AE Check-in

Balança de piso para pesagem de 
bagagens em aeroportos
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 ■  Ideal para recebimento, expedição e 
controle de produtos para indústria e 
varejo alimentício;

 ■ Capacidade:
• 500 kg x 100 g.

 ■ Plataforma de 489 mm (L) x 714 mm (P);
 ■ Fonte multivoltagem automática entre 110 

e 240 VCA e bateria interna recarregável 
para até 150 horas; 

 ■  Resistente e durável com plataforma 
fabricada em aço carbono ou inoxidável;

 ■ Para-choques laterais que limitam os 
movimentos da plataforma e asseguram 
o correto direcionamento das cargas.

 ■  Ideal para recebimento, expedição e 
controle de produtos para indústria e 
varejo alimentício;

 ■ Capacidade:
• 100 kg x 20 g;
• 250 kg x 50 g;
• 500 kg x 100 g.

 ■ Plataforma de 489 mm (L) x 714 mm (P);
 ■ Display LCD com 26 mm de altura e 

backlight azul;
 ■ Versão com bateria interna recarregável 

com autonomia de até 75 horas;
 ■  Resistente e durável com plataforma 

fabricada em aço carbono ou inoxidável;
 ■ Para-choques laterais que limitam os 

movimentos da plataforma e asseguram 
o correto direcionamento das cargas.

2124 com 9098C

Balança portátil com bateria

Balanças móveis Balanças móveis

2124 com TI200

Balança portátil para conferência de 
cargas.
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900i/950i

Balança para caminhões

 ■ Capacidades:
• 60 a 200 t.

 ■ Plataformas de 4 a 60 m;
 ■ Células de carga inteligente com 

saída digital e blindagem contra rádio 
interferência, descargas elétricas, 
oxidação, fluência, carregamento fora de 
centro, temperatura e umidade. Grau de 
proteção IP-68 e IP-69K;

 ■ Vigamento certificado de aço ASTM-50 
e elementos de fixação de aço estrutural 
com tratamento de superfície;

 ■ Conexão com impressoras e PC;
 ■ Cinco anos de garantia, inclusive contra 

descargas atmosféricas; 
 ■ Aplicações especiais sob consulta.

Pesagem rodoviária

 ■  Capacidades:
• 1.000 e 2.000 kg.

 ■ Ideal para paletes de padrão brasileiro 
(1 m ou 1,20 m de largura) ou de padrão 
europeu (0,80 m de largura);

 ■ Construída em aço carbono ou inoxidável, 
possui grau de proteção até IP-65 
(proteção total contra penetração de pó 
e jatos d’água);

 ■ Impressoras térmicas de etiquetas e de 
fita opcionais com baterias próprias;

 ■ Compatível com os indicadores de 
pesagem Prix TI400, TI400P, 9098CT e 
outros.

PL-3000 Carbono/Inox

Balança transpaleteira

Balanças móveis
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 ■ 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 

indicador;
 ■ Possibilita instalação de display remoto 

(opcional);
 ■ Com a carga distribuída corretamente, a 

vida útil dos veículos aumenta e otimiza o 
consumo de pneus;

 ■ Permite a pesagem de conjuntos de eixos 
ou eixo direcional;

 ■ Maior eficiência do transporte atendendo 
às tolerâncias legais de carga máxima 
por eixos;

 ■ Cinco anos de garantia.

900i/950i Eixo

Balança para caminhões

900i/950i Metálica

Balança para caminhões

 ■ Menor custo de instalação e obra civil;
 ■ Dividida em módulos que facilitam o 

manuseio e o transporte;
 ■ Menor tempo de instalação;
 ■ Plataforma transportável;
 ■ Altura reduzida (menor comprimento de 

rampa);
 ■ Cobertura opcional dos vãos centrais;
 ■ Cinco anos de garantia.

Pesagem rodoviária Pesagem rodoviária
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950i Container

Balança para pesagem estática de 
contêineres.

 ■ Capacidades: 
• Duas Plataformas: 10.000kg x 10kg; 
• Quatro Plataformas: 20.000kg x 10kg;

 ■ Indicador de pesagem: em Aço inox 304 
com acabamento escovado, grau de 
proteção IP65, versão mesa;

 ■ Plataforma: em aço carbono na cor preta, 
peso: 34 kg (4 células de carga), duas 
alças embutidas/móveis para transporte, 
cabos resistentes para maior segurança, 
conector circular para interligação à caixa 
de junção,  sistema de fixação ao solo: 4 
cantoneiras,  grau de proteção: IP67.

 ■ Células de carga: 
• Número de células de carga: 4 células 

(350 Ω); 
• Grau de proteção: IP67; 
• Sobrecarga: Ruptura 200% da 

capacidade da célula.
 ■ Caixa de junção: em aço inox com grau 

de proteção IP67, cabos resistentes para 
maior segurança, dimensões (L x A x P 
mm): 216 x 37,5 x 171, peso: 1,5 kg.

 ■ Capacidade: 
• Contêineres de 20 e 40 Pés - Até 40  

toneladas, com divisão de 20kg.
 ■ Material: 
• Plataforma: Perfil W laminado, aço 

carbono SAE 1020;
• Indicador de Pesagem: tc420 - Aço Inox 

AISI 304;
• Células de Carga: Aço Inox AISI 304.

 ■ Dimensões:
• Plataforma de 20 Pés: 

 2,64 m (L) x 6,21 m (C);
• Plataforma 40 Pés: 

 2,64 m (L) x 12,32 m (C).

BPV-950

Balança portátil para pesagem de 
veículos agrícolas.

Pesagem rodoviária Pesagem rodoviária
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 ■ Construído em aço inox 304 (acabamento 
escovado);

 ■ Grau de proteção IP-65;
 ■ LCD 7’’ colorido com backlight,  

resolução: 800 x 480 pixels (TI420);
 ■ LCD 5,7’’ com backlight - tipo TFT 

colorido, resolução: 320 x 240 pixels 
(TC420);

 ■ Conectividade com o software Guardian, 
impressora e PC.

Indicadores TI420 e TC420

Controle de entrada e saída de 
veículos

Pesagem rodoviária

 ■  Controle e gerenciamento de entrada 
e saída de veículos por sensores de 
posicionamento, cancelas, semáforos e 
display remoto;

 ■ Controle de acesso luminoso através de 
semáforos; 

 ■ Controle de acesso físico através de 
cancelas; 

 ■ Display DR-500 para visualização do peso 
no lado externo da cabine de pesagem;

 ■ Garantia de posicionamento correto do 
veículo na plataforma, evitando fraudes, 
através de sensores de posicionamento; 

 ■ Comandos manuais para acionamento 
dos periféricos.

Sistema de Segurança

Com indicador de pesagem

Pesagem rodoviária
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Prix HR

Balanças industriais de alta 
capacidade e alta precisão

 ■  Capacidades:
• 620g x 0,001g até 300kg x 2g.

 ■ Indicador TI500HR com display gráfico 
colorido e luz de fundo;

 ■ Versão mesa ou parede de aço inox 
escovado AISI-304;

 ■ Grau de proteção IP69k no indicador, 
permitindo higienização com lavadoras 
de alta pressão e alta temperatura;

 ■ Válvula de controle de pressão para evitar 
condensação interna;

 ■ Todos os modelos com plataforma (prato) 
em aço inox;

 ■ Bases em aço carbono com pintura epoxi, 
aço galvanizado ou aço inox (consulte 
modelo);

 ■ Grau de proteção da base de IP43 até 
IP67 (consulte o modelo);

 ■ Célula de carga do tipo monobloco 
atuando pelo princípio de restauração/
compensação de força eletromagnética, 
garantindo os melhores níveis de 
repetibilidade e exatidão.

Pesagem de precisão

 ■  Capacidades:
• 120 t;
• 160 t;
• 180 t.

 ■  Plataformas com dimensões específicas 
para cada aplicação;

 ■  Células de carga inteligente com 
saída digital e blindagem contra rádio 
interferência, descargas elétricas, 
oxidação, fluência, carregamento fora de 
centro, temperatura e umidade. Grau de 
proteção IP-68 e IP-69K;

 ■ Vigamento certificado de aço ASTM-50       
e elementos de fixação de aço estrutural 
com tratamento de superfície;

 ■ Conexão com impressoras e PC;
 ■  Cinco anos de garantia, inclusive contra 

descargas atmosféricas.

900i/950i 
Ferroviária ou Rodoferroviária
Balança para veículos ou trens

Pesagem ferroviária
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Prix Laboratório AS/PS

Balanças analíticas e de precisão

 ■ Semimicro analítica (dual range):
• De 0 a 82g x 0,00001g;
• de 82 a 220g x 0,0001g.

 ■  Analíticas:
• 220g ou 310g x 0,0001g.

 ■ Semianalíticas:
• 360g ou 600 x 0,001g.

 ■ Precisão:
• 2100g, 4500g ou 6000g x 0,01g.

 ■ Célula de carga do tipo restauração/
compensação da força eletromagnética;

 ■  Funções de contagem de peças, 
dosagem, sobra-falta, estatística, 
pesagem percentual, pesagem por 
suspensão, totalização, determinação de 
densidade de sólidos e líquidos etc.;

 ■ USB Freelink: transfere os dados 
diretamente ao computador utilizando um 
simples cabo USB;

 ■ 4 saídas seriais (2-USB e 2-RS232);
 ■ Banco de dados de produtos, taras e 

usuários, com senha;
 ■ Comunicação Wi-Fi (opcional);
 ■ GLP (Boas práticas de laboratório).

Pesagem de precisão

Prix Laboratório MA

Analisadores de umidade

 ■ Aquecimento: halógeno ou infravermelho;
 ■ Capacidades:
• 50g x 0,0001g;
• 50g x 0,001g;
• 110g x 0,001g;
• 210g x 0,001g.

 ■ Sensibilidade no teor de umidade/sólido: 
0,0001% e 0,001%;

 ■  Faixa de temperatura de até 160°C para 
infravermelho e 250ºC para halógeno;

 ■ Perfis de secagem com quatro modos 
(padrão, rápido, por etapas e suave);

 ■  Interfaces: 3 saídas seriais (2-USB e 
1-RS232) + Wi-Fi de fábrica;

 ■ Impressão de relatórios personalizados;
 ■ Métodos de desligamento:
• Automático (5 modos);
• Temporizado;
• Manual;
• Definido pelo usuário.

Pesagem de precisão



36

PE551:
Gera e imprime relatórios estatísticos 
que permitem identificar variações e 
tendências do processo produtivo e, desta 
forma, fazer ajustes/correções para atuar 
em conformidade com a lei e estreitar 
tolerâncias de forma a minimizar prejuízos.
Conectado às balanças Prix, ele permite 
capturar dados de peso e, a partir deles, 
gerar um relatório impresso com dados 
estatísticos como: número de amostras, 
amplitude, variância, desvio-padrão, média 
aritmética, entre outros.

PE551F:
Traz as principais funcionalidades do PE551 
e já vem com os limites preestabelecidos 
da USP (Farmacopeia Americana) na sua 
memória interna.

PE551 e PE551F

Processador estatístico

Pesagem de precisão

 ■  Capacidades:
• 3kg x 0,01g até 3000kg x 200g.

 ■  Dimensões:
• 240mm x 300mm até 1500mm x1500mm.

 ■ Célula de carga do tipo monobloco 
atuando pelo princípio de restauração/
compensação de força eletromagnética;

 ■  Plataformas de aço inoxidável, aço 
carbono galvanizado ou pintado de preto 
disponíveis nas versões bancada,  piso e 
poço;

 ■ Disponível com o indicador IND570;
 ■ Ajuste interno motorizado;
 ■ Proteção IP-69k no indicador (IND570) e 

IP-66/68 na base;
 ■ Ideais para ambientes industriais que 

necessitam de alta capacidade, robustez 
e alta precisão.

Série PBK/PFK

Balanças industriais de alta 
capacidade e precisão

Pesagem de precisão
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BBA242

Balança de precisão

 ■  Capacidade: 7.100 g x 0,1 g;
 ■  Prato de pesagem redondo em aço inox 

com 232 mm de diâmetro;
 ■  Coluna com 350 mm de altura e display 

gráfico rotativo;
 ■ Muito utilizada para dosagem de tintas na 

repintura automotiva;
 ■  Comunicação com sistemas 

computadorizados de mistura de tintas;
 ■  Interface serial RS-232C;
 ■ Barra gráfica para auxílio da dosagem;
 ■ Proteção IP-54.

Pesagem de precisão

 ■  Ideais para ajustes, calibração ou 
simples conferência, os pesos-padrão 
Prix são fabricados conforme a 
recomendação R-111, da Organização 
Internacional de Metrologia Legal (OIML), 
e a portaria 233/94, publicada pelo 
Inmetro;

 ■  Os pesos-padrão confeccionados 
em aço inoxidável possuem baixa 
permeabilidade magnética, superfície 
resistente à corrosão e são altamente 
polidos;

 ■  Possuem câmaras de ajuste que 
permitem, durante as manutenções 
periódicas, corrigir erros que possam 
surgir devido ao desgaste;

 ■ Podem ser comercializados 
individualmente ou em coleções;

 ■ Todos os pesos são fornecidos 
com certificado de calibração RBC, 
garantindo assim sua rastreabilidade e 
exatidão, e já saem da fábrica com o selo 
de verificação inicial do IPEM/INMETRO.

Pesos e massas-padrão

Valores nominais de 1 mg a 2.000 kg

Pesagem de precisão
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 ■ Capacidades de 3.000 e 5.000 kg;
 ■ Barras de aço carbono galvanizado ou 

inox;
 ■ Mostra no display as seguintes 

informações:
• Quantidade de animais pesados;
• Peso médio;
• Peso total;
• Apartação. 

 ■ Memória interna;
 ■ Transferência das pesagens para pen 

drive;
 ■ Comunicação com impressora externa     

via RS-232 opcional;
 ■ Alimentação elétrica multivoltagem;
 ■ Bateria interna e conexão à bateria 

externa;
 ■ Comunicação com o aplicativo MGR 

(APP), disponível para Android e iOS;
 ■ Comunicação on-line com PC e leitores 

de chip/transponder*.

MGR-4000 Campo

Pesagem e gerenciamento de rebanho

Pesagem de animais

*Homologados pela Toledo do Brasil

 ■  Aplicações de recebimento e expedição 
de produtos em frigoríficos, matadouros, 
açougues e supermercados;

 ■ Capacidades:
• 300 kg x 100 g;
• 600 kg x 200 g;
• 600 kg x 500 g;
• 900 kg x 200 g;
• 1.000 kg x 500 g.

 ■  Ampla área de pesagem: trilho de 800 
mm de comprimento;

 ■  Comunicação opcional: RS-232C e 
Ethernet e wi-fi.

2254 Tendal

Balança de tendal

Pesagem de animais
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MGR-4000

Pesagem e gerenciamento de rebanho

 ■ Capacidades de 3.000 e 5.000 kg;
 ■ Barras em aço inox;
 ■ Memória para até 1 milhão de animais e 

seus respectivos dados;
 ■ Mostra no display: peso, ID do animal, 

classificação (gordo, médio e leve), 
ganho de peso, peso e preço em arrobas 
e número do lote;

 ■ Impressora acoplada e de fácil manejo;
 ■ Doze relatórios possíveis com 24 

variáveis:
 ■ Bateria interna recarregável com 12 horas 

de autonomia;
 ■ Conexão com bateria externa e acendedor 

de cigarro;
 ■ Comunicação com PC e leitores de chip/

transponder*.

Pesagem de animais

*Homologados pela Toledo do Brasil*Homologados pela Toledo do Brasil

 ■  Capacidade: até 3.000 kg;
 ■ Barras interligadas de aço carbono;
 ■ Mostra no display as seguintes 

informações:
• Quantidade de animais pesados;
• Peso médio;
• Peso total;
• Apartação.

 ■ Prática, versátil e simples de operar;
 ■ Alimentação elétrica de 93 Vca a 240 Vca;
 ■ Bateria interna e conexão à bateria 

externa;
 ■ Comunicação com o aplicativo MGR 

(APP), disponível para Android e iOS;
 ■ Display em cristal líquido backlight.

MGR Campo

Pesagem e gerenciamento de rebanho

Pesagem de animais
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 ■  Aplicações de recebimento e 
expedição de produtos em açougues 
e supermercados, além de aplicações 
especiais;

 ■ Capacidades:
• 150 kg x 50 g;
• 300 Kg x 100 g;

 ■  Comunicação opcional: RS-232C e 
Ethernet e wi-fi;

 ■ Compatível com os indicadores de 
pesagem Prix:

• TI200 (RS-232C); 
• 9098CT e TI400P (RS-232C, Ethernet ou 

Wi-Fi).

Tendal 200

Balança de tendal

Pesagem de animais

TI200

Indicador digital de peso para 
balanças de uso geral

 ■ Design moderno;
 ■ Display grande de cristal líquido, com 22 

mm de altura com backlight na cor verde;
 ■ Zeragem automática;
 ■ Tara semiautomática, permanente, 

sucessiva e predeterminada;
 ■ Pesagem simples e operação com set 

point (peso-alvo);
 ■ Pode ser instalado em mesas e paredes;
 ■ Protocolo amigável para transmissão do 

peso;
 ■ Assistência técnica própria em todo o 

Brasil;
 ■ Possui bateria interna recarregável de até 

150 horas;
 ■ Saída RS-232C para ligação a 

microcomputadores;
 ■ Conversor externo RS-232C para USB.

Indicadores e terminais
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 ■ Gabinete de plástico ABS, grau de 
proteção IP-65;

 ■ Código/nome alfanumérico de 12 
caracteres para identificação do produto;

 ■ Conectividade: duas portas seriais RS-
232C, porta USB Device, rede Ethernet 
TCP/IP, rede WLAN com Wi-Fi e conexão 
com Bluetooth;

 ■ Memória para 1.500 itens, para cinco 
operadores com identificação;

 ■ Display gráfico colorido (LCD) de 95 
x 54 mm com resolução de 480 x 272 
pixels e com iluminação auxiliar de fundo 
(backlight);

 ■ Bateria opcional recarregável de lítio (LI-
ION) de 7,4 VCC/4,4 A com autonomia de 
até 22 horas. Tempo de recarga: 12 horas;

 ■ Versões de mesa, parede e coluna.

TI400P

Indicador de pesagem, comparação, 
classificação e contagem de peças

Indicadores e terminais

9098 C / 9098 CT

Indicador de peso 

 ■  Funções de pesagem, contagem e 
comparação de peso (sobra/falta) para 
até 6.000 divisões;

 ■ Suporta até quatro células de carga de
350 Ohms - 2 mV/V;

 ■  Display LCD gráfico com backlight azul;
 ■ Disponível nas montagens em mesa ou 

parede;
 ■ Memória de até cinco valores de taras 

pré-cadastradas;
 ■ Acumulador de peso, peças e número de 

transações;
 ■ Comunicação em rede Ethernet ou Wi-Fi 

para conexão com o MGV (9098 C) ou 
MWS (9098 CT);

 ■ Fonte multivoltagem;
 ■ Versão com bateria interna recarregável 

com autonomia de até 75 horas.

Indicadores e terminais
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TI500

Indicador de pesagem, comparação, 
classificação e contagem de peças

 ■ Gabinete de aço inoxidável AISI-304 
escovado, grau de proteção IP69K;

 ■ Código e descritivo alfanumérico de 25 
caracteres para identificação do produto;

 ■ Conectividade: duas portas seriais RS-
232C, porta USB Device, rede Ethernet 
TCP/IP, rede WLAN com Wi-Fi e conexão 
com Bluetooth;

 ■ Memória para 2.000 itens para dez 
operadores com identificação;

 ■ Display gráfico colorido (LCD) de 154 
x 86 mm com resolução de 800 x 480 
pixels e com iluminação auxiliar de fundo 
(backlight).

Indicadores e terminais

TI400

Indicador de pesagem, comparação, 
classificação e contagem de peças

 ■ Gabinete de aço inoxidável AISI-304 
escovado, grau de proteção IP-69K;

 ■ Código/nome alfanumérico de 12 
caracteres para identificação do produto;

 ■ Conectividade: duas portas Seriais RS-
232C, porta USB Device, rede Ethernet 
TCP/IP, rede WLAN com Wi-Fi e conexão 
com Bluetooth;

 ■ Memória para 1.500 itens, para cinco 
operadores com identificação;

 ■ Display gráfico colorido (LCD) de 95 x 54 
mm com resolução de 480 x 272 pixels e 
iluminação auxiliar de fundo (backlight);

 ■ Bateria opcional recarregável de lítio (LI-
ION) de 7,4 VCC/4,4 A com autonomia de 
até 22 horas. Tempo de recarga: 12 horas;

 ■ Versões de mesa, parede e coluna.

Indicadores e terminais
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Indicadores e terminais

FS40

Computador Industrial com proteção 
IP-69k

 ■ Gabinete aço inoxidável com grau de 
proteção IP-69k;

 ■ Tela sensível ao toque de 15’’;
 ■ Utiliza sistema operacional de mercado 

(Windows 10);
 ■ Conexão à rede Ethernet e a diversos 

periféricos;
 ■ Saídas RS-232, USB e Ethernet;
 ■ Programas aplicativos desenvolvidos 

pela Toledo do Brasil ou pelo cliente;
 ■ Recurso de CEP (Controle Estatístico de 

Processo) e gráfico estatístico exibido no 
display da balança.

Indicadores e terminais

 ■ Interligação em rede com as mais 
difundidas tecnologias de protocolos 
para CLP ś, através da rede Profibus DP, 
Profinet, Modbus TCP e Ethernet IP;

 ■ Teclado alfanumérico permitindo 
configuração local;

 ■ Pesagem em uma única plataforma 
/ sistema de pesagem ou múltiplas 
(máximo 4) podendo exibir todos os 
valores simultaneamente no display, 
resumidos a uma única tela;

 ■ Pesagens precisas;
 ■ Interligação em rede com as mais 

difundidas tecnologias de CLPs, Profibus, 
Profinet, Ethernet/IP e Mosbus TCP;

 ■ Display gráfico colorido TFT 5.7”, 
resolução de 320 x 240 pixels informam 
ao operador, além do peso, cada passo 
de status das words relacionadas à rede 
industrial.

TC400

Indicador de controle para até 4 
sistemas de pesagem
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Indicadores e terminaisIndicadores e terminais

 ■ Gabinete em aço inoxidável AISI -304;
 ■ Funções de pesagem estática, 

classificação, comparação e contagem; 
 ■ Barra gráfica para indicar a evolução 

do peso alterando a cor, facilitando a 
visualização do peso e aumentando a 
produtividade;

 ■ Versões Painel, Mesa e Parede;
 ■ 1 porta de comunicação Ethernet TCP/IP 

e 1 serial RS-232;
 ■ Conectividade com CLP: Profibus DP, 

Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU e 
Saída Analógica 4 a 20mA;

 ■ Display Gráfico colorido (LCD) de 
154x86mm com resolução de 800x400 
pixels e com iluminação auxiliar de fundo 
(backligth).

 ■ Possui os modos de pesagem simples, 
classificação, coincidência/comparação, 
dosagem na carga e na descarga;

 ■ Permite o acesso remoto através de 
página WEB em todas as versões, sendo 
possível visualizar o peso em tempo real 
da operação e a configuração de outros 
diversos parâmetros;

 ■ Interfaces de comunicação com CLP:
• Saída Analógica 4 a 20mA ou 2 a 10VCC 

com resolução de 16 bits;
• Profibus-DP;
• Ethernet IP;
• Modbus TCP;
• Modbus RTU.

 ■ Sinalizadores no display para as funções 
peso líquido, peso estável, conectado à 
rede ethernet TCP/IP, fieldbus, estados 
das I/Os, etc.;

 ■ 25 setpoints programáveis para cada 
modo de Operação;

 ■ Filtro digital com até 16 níveis.

TI510TI310

Indicador para pesagens de tanques, 
silos, caçambas e plataformas de piso

Indicador para dosagens, comunicação
com redes industriais e pesagens em geral
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 ■ Controle automático de dosagem de até   
20 materiais e 50 fórmulas;

 ■ Porta de comunicação RS-232 para 
impressora e USB para teclado externo     
ou pen drive;

 ■ Possibilita o uso com uma (01) balança;
 ■ Interface de fácil configuração com tela/

display coloridos;
 ■ Monitora as dosagens exibindo 

mensagens de status de possíveis erros 
no display;

 ■ Relatórios de pesagens totais produzidos 
e consumidos;

 ■ Características exclusivas de 
autocorreção e autoconfiguração;

 ■ Conectividade com CLP via Profibus DP, 
Modbus TCP e Profinet.

TC510

Dosador inteligente

Indicadores e terminais

IND780

Controle de entrada e saída de 
veículos

 ■ Display LCD gráfico colorido;
 ■ Construído em aço inox AISI-304 com 

grau de proteção IP-67;
 ■ Conectividade com o software Guardian, 

impressora e PC.

Indicadores e terminais
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 ■ Atende áreas classificadas Zonas 1/21 e 
2/22*;

 ■ Gabinete de aço inoxidável, grau de 
proteção IP-65; 

 ■ Alimentação elétrica através de fonte 
interna (110-230 VCA);

 ■ Opção de indicador ti311x com bateria 
externa recarregável, alimentação de 
12VCC; 

 ■ Funções de pesagem simples, 
classificação ou dosagem;  

 ■ Conectividades em área segura: Ethernet 
TCP/IP, RS-232, através de módulos de 
comunicação instalados fora da área 
classificada; 

 ■ Interligação a CLPs – 4 a 20mA, Profibus 
DP ou Etherhet/IP, através de módulo 
de comunicação instalado fora da área 
classificada;

 ■ Possuem certificado nacional para uso 
em área classificada.

TI311x

Indicador Industrial para utilização em 
Áreas Classificadas

Áreas Classificadas

 ■ Atende áreas classificadas Zonas 2/22*; 
 ■ Gabinete de aço inoxidável, grau de 

proteção IP-66; 
 ■ Alimentação elétrica através de fonte 

interna (110V – 220V); 
 ■  Funções de pesagem simples, 

classificação ou comparação;
 ■ Conectividades: Ethernet TCP/IP, RS-232;
 ■  Interligação a CLPs – 4 a 20mA, Modbus 

TCP, Ethernet IP ou Profibus DP.

TI510xx

Indicador Industrial para utilização em 
Áreas Classificadas

Áreas Classificadas

*Consulte marcação mencionada no certificado 
do equipamento.

*Consulte marcação mencionada no certificado 
do equipamento.
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DR-200x

Display remoto para áreas 
classificadas.

 ■ Para uso em Zona 1, 2, 21 e 22*;
 ■ Exibe o peso ou o número de peças;
 ■ Montado em caixa à prova de explosão 

em alumínio fundido, com visor retangular 
de vidro;

 ■ Unidade seladora ½”, Niple ½” à prova de 
explosão;

 ■ Display DR-200 interno em aço carbono 
SAE 1020, acabamento pintado de preto;

 ■ 6 dígitos LED na cor vermelha, de 10 mm 
(L) x 20 mm (A);

 ■ Visibilidade máxima: 3 m;
 ■ Interface de comunicação: RS-485;
 ■ Fornecido com 2,5 m de cabo;
 ■ Versão: mesa / parede (parafusos de 

fixação não fornecidos);
 ■ Alimentação elétrica: fonte interna  

fullrange, de 93,5 a 264 VcA, 50/60 Hz;
 ■ Consumo máximo: 2,77 W;
 ■  Cabo e parafusos de fixação não 

fornecidos.

Displays remotos

*Consulte marcação mencionada no certificado 
do equipamento.

*A autonomia da bateria pode variar conforme o 
modo de operação. 

PL3000x

Transpaleteira intrinsecamente segura

 ■ Atende áreas classificadas Zona 1/21.
 ■ Capacidades:
• 1.000 kg;
• 2.000 kg.

 ■ Construída em aço carbono ou aço 
inoxidável;

 ■ Ideal para paletes de padrão brasileiro
(1,20 m de largura) ou de padrão europeu 
(0,80 de largura); 

 ■ Utiliza o indicador de pesagem TI311x 
com alimentação por bateria externa 
recarregável com autonomia de 60 a 100 
horas*.

Áreas Classificadas
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DR-200

Display remoto repetidor

 ■ Exibe o peso ou o número de peças;
 ■ Material: aço carbono SAE 1020, 

acabamento pintado de preto com grau   
de proteção IP-54;

 ■ 6 dígitos LED na cor vermelha, de 10 mm 
(L) x 20 mm (A);

 ■ Visibilidade máxima: 5 m;
 ■ Interface de comunicação: RS-485;
 ■ Fornecido com 2,5 m de cabo;
 ■ Versão: mesa / parede (parafusos de 

fixação não fornecidos);
 ■ Alimentação elétrica: fonte interna  

fullrange, de 93,5 a 264 VcA, 50/60 Hz;
 ■ Consumo máximo: 2,77 w.

Displays remotos

DR-500

Display remoto repetidor 

 ■ Grau de proteção IP-65, proteção contra 
sol e chuva;

 ■ Fonte multivoltagem de alimentação 
interna;

 ■ Número de dígitos: 6 dígitos + 6 casas 
decimais (ponto) + sinal negativo 
(mostrado no primeiro dígito da 
esquerda);

 ■ Dígitos formados por LEDs de 5 mm na 
cor vermelha;

 ■ Dimensões dos dígitos: 45 mm x 80 mm.

Displays remotos
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 ■  Capacidade: até 840 sacos/h para açúcar 
cristal ou produtos com densidade 
similar;

 ■  Operação semiautomática e manual;
 ■  Programação: data/hora, títulos, 

rodapés, n.º do lote, produtos, código 
dos produtos, lote de produção, senhas 
e autossimulação;

 ■ Precisão de até aproximadamente 30g 
por saco;

 ■ Fabricado conforme as normas 
regulamentadoras NR10 e NR12.

Ensak      Modelos:
9612, 9614 e 9615
Ensacamento para granulados:
sacos de boca aberta

Carregamento e enchimento

 ■  Ajuste automático de antecipação do 
corte de alimentação;

 ■  Opções de solução para um ou vários 
recipientes, com ou sem lança, para uso 
em áreas seguras e classificadas (Zona 1, 
Grupo IIB e T4);

 ■ Partes em contato com o produto 
fabricado em aço inoxidável AISI-304 ou 
316L;

 ■ Ideal para enchimento de tambores, tote 
bin, bombonas e baldes;

 ■ Fabricado conforme as normas 
regulamentadoras NR10 e NR12.

Tolfluid

Enchimento de materiais líquidos em 
tambores

Carregamento e enchimento
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Tolbag

Pesagem e enchimento de big-bags:
materiais granulados

 ■  Estrutura em aço carbono assegura 
excelente flexibilidade ao processo, 
contando com duto de alimentação e 
cinta metálica com fecho manual para 
prender a válvula do big-bag;

 ■  Comporta de alimentação para dosagem 
do produto em duplo estágio;

 ■ Capacidade de 30 a 40 big-bag/hora;
 ■ Fabricado conforme as normas 

regulamentadoras NR10 e NR12.

Carregamento e enchimento

Tolbag pré-pesagem e 
suspenso
Pesagem e enchimento de big-bags:
materiais granulados

 ■  Tolbag pré-pesagem. Como a dosagem 
é realizada em uma caçamba, permite 
o aumento do número de big-bags 
enchidos por hora, pois o tempo usado 
para dosagem na caçamba é também 
utilizado para retirada e colocação do 
big-bag na posição de enchimento;

 ■ Tolbag suspenso: o big-bag fica 
suspenso nos ganchos, sustentado por 
quatro cilindros pneumáticos. Não existe 
caçamba de pré-pesagem e a dosagem 
e enchimento do produto são feitos 
diretamente no big-bag;

 ■ Capacidade: 30 a 40 big-bag/hora para o 
modelo suspenso e 40 a 50 big-bag/hora 
para o Tolbag pré-pesagem;

 ■ Fabricado conforme as normas 
regulamentadoras NR10 e NR12.

Carregamento e enchimento
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 ■  Capacidades de 20 t/h a 3.300 t/h para 
materiais sólidos e líquidos (sob consulta);

 ■ Estrutura autoportante, não requer 
construções adicionais; 

 ■ Caçamba de pesagem imune ao vento, 
dispensando construções adicionais 
para proteção;

 ■  Unidade microprocessada dotada 
de interface alfanumérica de fácil 
programação e operação;

 ■  Não necessita de instalação de filtros 
para eliminação de pó no ambiente 
externo, reduzindo custos de instalação e 
manutenção;

 ■ Fornecimento de todos os componentes 
eletrônicos (Ex) tanto na parte interna 
como externa do corpo da Tolflux;

 ■ Altura e diâmetro reduzidos, possibilitando 
a instalação em locais com limitações de 
espaço;

 ■ Atende às normas: NR10 e NR12, Portaria 
do Inmetro 179/2010 e IT-27 do corpo de 
bombeiros.

Tolflux

Pesagem de fluxo contínuo

Carregamento e enchimento

 ■  Capacidade: até 500 t/h para materiais 
sólidos;

 ■  Construído em aço carbono SAE-1020 ou 
aço inox AISI-304;

 ■  Unidade microprocessada dotada 
de interface alfanumérica de fácil 
programação e operação;

 ■ Carregamento de carga programada em 
caminhões com carroceria aberta;

 ■ Precisão de até 0,15% do valor carregado;
 ■ Fabricado conforme as normas 

regulamentadoras NR 10 e NR12;
 ■ Projeto especial dedicado para operação 

com fertilizantes.

9416 Granel

Pesagem e carregamento de granéis

Carregamento e enchimento
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Balança de controle - 
checkweighers
Pesagem/verificação em movimento 

 ■ Soluções voltadas a todos os segmentos 
da indústria, principalmente o 
farmacêutico e o alimentício;

 ■  Revolucionária célula de pesagem 
Wipotec com princípio de funcionamento 
por restauração de força eletromagnética 
(EMFR);

 ■ Displays coloridos touchscreen;
 ■ Rendimento de até 600 peças/minuto;
 ■ Equipamentos com divisão a partir de 5 

mg;
 ■ Máquinas com grau de proteção IP-54, 

IP-65 e IP-69K;
 ■ Precisões que superam expectativas com 

ampla gama de modelos e capacidades;
 ■  Tecnologia OCS Checkweighers GmbH.

Pesagem em movimento

Identificação automática

Leitores de código de barras 
automáticos

 ■ Leitores a laser com tecnologia 
omnidirectional;

 ■ Capacidade de reconstrução de códigos;
 ■ Leitores de imagem de alta performance;
 ■ Leituras de códigos 1D e 2D;
 ■ Integração automática com balanças e 

dimensionadores.

Pesagem em movimento
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 ■  Soluções idealizadas para pesagem de 
produtos de até 100 kg e até 160 peças/
minuto;

 ■ Aplicação em praticamente todos 
os setores da  indústria com ênfase 
no logístico, alimentício, químico e 
petroquímico;

 ■  Simplicidade, robustez, conectividade 
e facilidade de integração são as 
características mais marcantes da linha.

Linha ExpressCheck

Pesagem/verificação em movimento 
de volumes

Pesagem em movimento

 ■ Obtém dimensões e volume dos produtos 
de forma estática ou dinâmica;

 ■ Dimensionamento de praticamente 
qualquer objeto;

 ■ Velocidade de até 30.000 itens/hora;
 ■ Disponível também para 

dimensionamento de paletes;
 ■ Leitor automático de código de barras 

(opcional).

Linha Cargoscan

Cubagem de volumes 
(dimensionamento)

Pesagem em movimento
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TS4XDYN

Sistema dinâmico de pesagem/
checagem

 ■ Display de fácil leitura e menus de simples 
navegação;

 ■ 100 cadastros de produtos/receitas no 
indicador;

 ■ Cinco faixas de classificação (abaixo, 
OK-, OK, OK+ e acima);

 ■ Saída de dados em RS232 e Ethernet 
TCP/IP, nativas;

 ■ Zero automático;
 ■ Pulso relê para até dois rejeitadores;
 ■ Sensores de entrada/saída (óticos);
 ■ Célula de pesagem Prix de alto 

desempenho;
 ■ Troca de produtos remota (via TCP/IP);
 ■ Modo CheckWeigher e CatchWeigher;
 ■ Armazenagem de dados .CSV em 

memória USB e FTP.

Pesagem em movimento

 ■ Aplicações de pesagem, contagem ou 
verificação de faixa de peso, dinâmica ou 
com parada rápida, nos diversos setores 
da indústria;

 ■ Realiza até 25 pesagens por minuto;
 ■ Compatível com aplicação MWS, PC-Link 

ou do próprio cliente;
 ■ Capacidades:
• 10kg x 2g; 
• 25kg x 5g;
• 50kg x 10g;
• 60kg x 20g.

 ■ Fornecida com o indicador de pesagem 
TI400 e sinaleiro visual (verde/vermelho);

 ■ Disponível nas versões carbono IP54 e inox 
IP65;

 ■ E para melhor controle do processo de 
pesagem permite a interligação de leitor de 
código de barras, impressor, print-apply ou 
inkjet e rejeitador;

 ■ Recurso de CEP (Controle Estatístico de 
Processo) e gráfico estatístico exibido no 
display da balança.

2090M e 2098M

Balança automática inteligente

Pesagem em movimento
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 ■ Capacidades de 300 kg, 400 kg e 1500 kg
 ■ Trilho de 400 mm de comprimento
 ■  Display gráfico colorido de fácil leitura
 ■  Maior durabilidade
 ■  Possibilidade de interligação aos 

sistemas de supervisão dos clientes
 ■  Fácil instalação
 ■  Aumento de produtividade: pesagens 

rápidas e em movimento, sem 
necessidade de parada da linha para 
realizar medições.

Tendal WIM

Pesagem em nórias dinâmicas

Pesagem em movimento

 ■ Largura da correia de 16 a 96 polegadas;
 ■  Capacidade de até 24.000 t/h;
 ■  Concepção modular com até quatro 

pontes de pesagem dispostas em série, 
utilizando uma única unidade de controle;

 ■  Totalmente eletrônica, robusta, de fácil 
instalação e manutenção reduzida.

Balança integradora

Pesagem de granéis em transportador 
de correia

Pesagem em movimento
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Trainweigh

Pesagem de vagões em movimento

 ■  Capacidade nominal de 140 t/vagão  
(outras capacidades mediante consulta);

 ■  Rapidez e baixo custo de instalação;
 ■ Versões especiais para pesagem estática   

e para velocidades superiores a 10 km/h;
 ■ Diversas classes de exatidão, conforme 

OIML R106.

Pesagem em movimento

Pesagem de veículos/WIM

Pesagem de caminhões em 
movimento

 ■  Balanças portáteis ou fixas (baixa 
velocidade);

 ■  Soluções completas para praças de 
pesagem - balanças seletivas, vídeo 
auditoria e outros;

 ■  Plataformas com células de carga em aço 
inoxidável com grau de proteção IP-67;

 ■  Insensível aos efeitos da variação da 
pressão dos pneus dos veículos;

 ■  Pesagem sem variações em condições 
climáticas adversas.

Pesagem em movimento
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GIP

Software para coleta e controle estatístico 
de pesagem e cubagem de volumes

 ■ Monitoramento em real time da operação;
 ■ Estatísticas da produção, histórico de 

falhas e status dos equipamentos;
 ■  Licenciamento via Cloud PRIX;
 ■  Relatórios da produção podem ser 

exportados em Excel, PDF ou CSV.

Pesagem em movimento

 ■  Assessoria de engenheiros para escolher 
as melhores soluções de acordo com a 
relação custo/benefício;

 ■  Engenharia com ampla experiência em 
manuseio de materiais e automação;

 ■  Projetos integrados com painéis elétricos, 
CCMs, software de CLP, interface homem-
máquina e sistemas supervisórios;

 ■  Manufatura de equipamentos mecânicos 
e elétricos;

 ■  Equipes de montagem, start-up e suporte 
técnico aptos a vivenciar aplicações 
“turn-key”;

 ■ Desenvolvimento de softwares especiais 
para indicadores de pesagem e também 
para sistemas de supervisórios de 
controle, além de construções mecânicas 
que supram todas as necessidades da 
pesagem.

Serviços de engenharia

Manuseio de materiais e automação 
de processos

Engenharia
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MWS-EASY

Software otimizado de gestão da 
eficiência

 ■  Controle dos processos de pesagem, 
contagem, verificação, fracionamento, 
conferência, separação, etiquetagem e 
estocagem desde o recebimento até a 
expedição;

 ■  Conectividade com indicadores e 
balanças Prix, PC, leitores e impressores 
de código de barras;

 ■  Integração de dados via arquivo de texto, 
banco tanque SQL ou Web Service;

 ■  Controle de verificação para balanças 
interligadas ao sistema.  

Informática industrial

 ■ MCA (Módulo de Controle da Automação) 
com protocolo Modbus Ethernet, TCP-IP, 
ou PC-Link7 para que o cliente desenvolva 
seu aplicativo de automação;

 ■  Para interligar dispositivos seriais (leitor 
tag ou QR Code, display e balança) à 
rede Ethernet e controlar os sinais de 
campo (sensores, semáforos, cancelas, 
etc.);

 ■ Interligação de leitores tag RFID, código 
barras ou QR Code para identificar itens 
ou veículos;

 ■  Cancelas para controle de acesso dos 
veículos e semáforos;

 ■  Sensores para garantir o correto 
posicionamento do veículo.

Equipamentos Ethernet

Automação balança rodoviária e 
ferroviária

Informática industrial
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 ■ Sistema modular de gerenciamento de 
produção, aplicável à coleta de dados, 
pesagens e controle de movimentação 
de materiais na fábrica;

 ■ Controle de endereçamento, inventário, 
FIFO, FEFO e shel-life;

 ■ Recurso de CEP (Controle Estatístico de 
Processo) e gráfico estatístico exibido no 
display da balança;

 ■  Integração dos dados de embarque 
e desembarque de materiais com o 
software Guardian;

 ■  Conectividade com terminais e balanças 
wireless Prix, PC, leitores e impressores 
de código de barras, coletores de dados, 
aplicadores de etiquetas, sinalizadores, 
válvulas, rejeitadores e sensores;

 ■ Aplicável em indústrias alimentícias, 
principalmente frigoríficos e centros 
logísticos, indústrias farmacêuticas, 
de cosméticos, químicas, têxteis, 
borracha, plásticos, eletrônica, elétrica, 
metalúrgicas, siderúrgicas etc.;

 ■ Integração de dados via arquivo de texto, 
banco tanque SQL ou Web Service.

MWS-PRO

Software configurável de gestão da 
eficiência 

Informática industrial

Guardian (Sistema de 
Segurança na Pesagem)
Software de gerenciamento e 
automação 

 ■  Aplicável a balanças rodoviárias e 
ferroviárias para pesagem no recebimento 
e expedição de materiais;

 ■  Pesagem automática sem operador com 
uso de sensores, cancelas, display, tag 
RFID, OCR ou QR Code;

 ■ Dificulta fraudes e reduz perdas;
 ■  Captura imagens de veículos ou da carga 

para impressão no tíquete de pesagem;
 ■  Banco de dados Microsoft SQL;
 ■ Integração de dados via arquivo de texto, 

banco tanque SQL ou Web Services;
 ■ Controle de fluxo (rota) dos veículos;
 ■ Monitoramento remoto, indústria 4.0, 

reduzindo custo de SLA e manutenção;
 ■  Sistema de mensageria para alerta de 

erros ou suspeita de fraudes via e-mail, 
SMS, WhatsApp e Push Notification;

 ■  Recurso de protocolo de pré-cadastro 
com geração de QR Code para check-in; 

 ■ Guardian Fácil (APP celular motorista) 
para envio de mensagens orientativas e 
QR Code para check-in automático.

Informática industrial
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PC-Link7PC-Link Cloud

DLL – Biblioteca para desenvolvedoresGerenciamento em Nuvem do 
Software de Pesagem

O PCLink é uma solução composta por 
DLL e programas auxiliares, que tem como 
objetivo facilitar o interfaceamento com as 
balanças seriais ou ethernet, estejam elas 
ligadas diretamente ao computador, em 
uma rede ethernet ou conectadas a um 
conversor ethernet.
Utilizando as suas funções será possível 
realizar a leitura do peso e os estados das 
balanças.
Quando utilizado com painel MCA, o PC-
Link7 controla o acionamento e leitura dos 
I/Os (entradas e saídas) e os dispositivos 
seriais.

 ■ PC-Link Cloud permite a leitura de 
peso, proveniente dos terminais de 
pesagem, balança ou indicadores de 
peso da Toledo do Brasil, remotamente 
pelo software de gerenciamento do 
cliente através da interface Web Service 
utilizando chamadas REST APIs;

 ■ Equipamentos que possuam 
comunicação Ethernet TCP/IP e protocolo 
de comunicação P03.

Informática industrialInformática industrial
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Módulos de pesagem

Células de carga

Pesagem a tração

 ■ Células analógicas manufaturadas em 
alumínio anodizado, aço-liga niquelado 
ou aço inoxidável;

 ■  Indicadores de rótulo de aço galvanizado, 
grau de proteção IP-67;

 ■  Sistema de montagem através de garfos, 
pinos e barra roscada (opcional);

 ■ Capacidade de até 5 t;
 ■ Sistema de montagem através de 

terminais de rótula, (garfos, pinos e barra 
roscada - opcional).

Módulos de pesagem

Pesagem a compressão e alta capacidade 
para silos, tanques e plataformas

 ■ Células analógicas manufaturadas em 
aço inoxidável e aço ferramenta; grau de 
proteção IP-68;

 ■  Placas de montagem em aço carbono e 
aço inoxidável;

 ■ Capacidades de 110 kg a 470 t;
 ■ Módulos de pesagem completos com 

placas de montagem e célula de carga, 
transformando estruturas em balanças.

Módulos de pesagem
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Pesagem suspensa

BS20

Balança suspensa

 ■ Estrutura de alumínio anodizado com 
grau de proteção IP-65;

 ■ Capacidades:
• 250 kg x 0,1 kg a 5.000 kg x 2 kg.

 ■ Aprovada pelo Inmetro;
 ■ Display de LED com cinco dígitos de 38 

mm de altura;
 ■ Tempo de operação: de 50 a 100 horas, 

dependendo do modo de operação;
 ■ Sobrecargas: admissíveis a até 200% e 

ruptura a 500% da capacidade.

 ■  Células digitais manufaturadas em aço 
inoxidável; grau de proteção IP-68;

 ■  Placas de montagem em aço carbono ou 
aço inoxidável;

 ■  Imune a interferências eletromagnéticas;
 ■ Conector blindado de aço inox;
 ■ Hermeticamente selada, IP68 e IP69k, à 

prova de imersão e jatos d’água de alta 
pressão;

 ■ Compensa variações de temperatura 
e erros de não linearidade, histerese, 
carregamento fora de centro e fluência.

Células de carga

Pesagem de alta capacidade para 
silos, tanques e plataformas

Módulos de pesagem
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Pesagem suspensa

Pesagem com comunicação RF

Soluções de pesagem diversas com 
comunicação RF

 ■ Mobilidade, fácil instalação, 
configurações múltiplas, arquitetura 
configurável para redes;

 ■ Aplicação: pontes rolantes com vários 
pontos de içamento, sistemas de 
pesagem móveis (carro balança), controle 
de pesagem (silos, tanques, moegas).

 ■ Estrutura de alumínio anodizado com 
grau de proteção IP-65;

 ■ Capacidades:
• 250 kg x 0,1 kg a 5.000 kg x 2 kg;

 ■ Aprovada pelo Inmetro;
 ■ Display de LED com cinco dígitos de 38 

mm de altura;
 ■ Tempo de operação: de 50 a 100 horas, 

dependendo do modo de operação;
 ■ Sobrecargas: admissíveis a até 200% e 

ruptura a 500% da capacidade.

Challenger (MSI-3460)

Balança digital para ponte rolante

Pesagem suspensa
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Pesagem suspensa

Transweigh (MSI-6260CS)

Dinamômetro com indicação remota 
via RF

 ■ Estrutura de alumínio anodizado com 
grau de proteção IP-66;

 ■  Capacidades:
• 250 kgf x 0,1 kgf a 50.000 kgf x 10 kgf.

 ■  Modem RF 2.4 GHz Spread Spectrum 
(opcional) para comunicação com até 
64 terminais em um indicador a uma 
distância mínima de 150m (indoor) e 
300m (outdoor)*;

 ■ Display de LED com seis dígitos de 30 
mm de altura;

 ■ Tempo de operação: 20/30 horas (com 
RF) ou 40/60 horas (sem RF)

 ■ Sobrecargas: até 200% e ruptura a 500% 
da capacidade;

 ■ Opera com cargas quentes de até 
1.700ºC (opcional).

 ■ Estrutura de alumínio anodizado com 
grau de proteção IP-66;

 ■ Capacidades:
• 250 kgf x 0,1 kgf a 50.000 kgf x 10 kgf. 

 ■ Modem RF 2.4 GHz Spread Spectrum 
(opcional) para comunicação com até 
64 indicadores por um indicador a uma 
distância mínima de 150 m (indoor) e 300 
m (outdoor)*;

 ■ Display de LED com seis dígitos de 30 
mm de altura;

 ■ Tempo de operação: 20/30 horas (com 
RF) ou 40/60 horas (sem RF);

 ■ Sobrecargas: até 200% e ruptura a 500% 
da capacidade;

 ■ Opera com cargas quentes até 1.700ºC 
(opcional);

 ■ Indicação remota via RF, opcional.

Port-a-Weigh Plus 
(MSI-9300CS)
Dinamômetro com indicação local

*Distâncias maiores sob consulta.

Pesagem suspensa
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Serviços

 ■ Assistência técnica própria, presente em 
todo o território nacional, capacitada e 
continuamente treinada;

 ■ Mais de 400 técnicos próprios 
localizados em 20 filiais nas principais 
capitais e residentes em regiões com 
desenvolvimento nas áreas industrial, 
agrícola e de serviços;

 ■  40.000 h/ano em treinamento visando a 
capacitação contínua de toda a equipe 
para realizar serviços de instalação, 
manutenção e calibração;

 ■  Mais de 1.000.000 kg de pesos-padrão 
dispostos estrategicamente próximos 
aos clientes e nas Unidades Móveis de 
Calibração.

Serviços

Assistência técnica com profissionais 
treinados e especializados

 ■ Proporcionam confiabilidade operacional 
das pesagens, redução de ocorrências de 
paradas não programadas, preservação 
do patrimônio e aumento da vida útil dos 
equipamentos;

 ■  Fornecem os requisitos necessários 
para a documentação dos processos de 
pesagem.

Manutenção e conformidade

Programas de manutenção e 
conformidade

Er
ro

Tempo

Sem programa

Com programa

Serviços
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 ■ Adaptável aos vários tipos de balanças 
rodoviárias dos mais diversos fabricantes;

 ■ Exclusivas células de carga com 
saída digital e blindagem contra rádio 
interferência, descargas elétricas, 
corrosão, fluência, carregamento fora de 
centro, temperatura e umidade;

 ■ Garantia de cinco anos, inclusive         
contra raios.

Kit de conversão rodoviária

Atualização de balanças rodoviárias, 
ferroviárias e rodoferroviárias

ServiçosServiços

Calibração de balanças - 
RBC
Rede Brasileira de Calibração

 ■ O Laboratório localizado em São 
Bernardo do Campo – SP, acreditado 
sob o número CAL 0222, está habilitado 
a realizar calibrações de balanças até 
200.000 kg nas instalações do cliente, 
calibração de pesos-padrão e medição 
de massas diversas de 1 mg até 2000 kg 
nas dependências do Laboratório.

 ■ O Laboratório localizado em Lauro de 
Freitas – BA, acreditado sob o número 
CAL 0658, está habilitado a realizar 
calibração de pesos-padrão e medição 
de massas diversas de 1g até 500 kg nas 
dependências do Laboratório. Consulte 
nosso escopo no site do Inmetro.

 ■ A Toledo do Brasil conta com 20 filiais 
distribuídas estrategicamente em todo 
o território nacional. Isso proporciona 
a nossos clientes a facilidade de contar 
com os serviços RBC em todos os locais 
do Brasil.
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 ■  Adaptável aos vários tipos de balanças 
rodoviárias, de piso e de bancada, dos 
mais diversos fabricantes, convertendo-
as em balanças eletrônicas, garantindo 
mais confiabilidade nas pesagens;

 ■ Possibilita a conexão da balança 
(a indicadores digitais, micros e 
impressoras) aos mais variados tipos 
de periféricos para permitir controlar e 
gerenciar as informações das pesagens.

Possuímos uma equipe remota para 
atendimento a distância prevendo ANS - 
Acordos de Nível de Serviços (SLA - Service 
Level Agreement) para as mais diversas 
situações, contemplando inclusive as mais 
críticas, ofertando suporte 24horas x 7dias.
O atendimento remoto oferece os seguintes 
serviços:

 ■ Reinstalação de sistemas;
 ■ Atualização de sistemas;
 ■ Diagnóstico de falhas gerais;
 ■ Migração de ambientes;
 ■ Customização de layouts de relatórios, 

tíquetes e etiquetas;
 ■ Ativação de novas funcionalidades;
 ■ Manutenções gerais em bases de dados;
 ■ Mitigar falhas técnicas e operacionais;
 ■ Criar fluxos e processos para 

contingências;
 ■ Suporte a operadores, infraestrutura e 

manutenções gerais.

Kit de conversão 
eletromecânica

Suporte Remoto

Conversão de balanças mecânicas em 
eletromecânicas

Suporte técnico remoto

Serviços Serviços
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Serviços

Calibração de pesos
e massas - RBC
Laboratórios de Calibração próprios e 
acreditados

A empresa investiu anos de experiência e 
construiu seus próprios Laboratórios de 
Calibração, sendo um na matriz de São 
Bernardo do Campo - SP e outro na filial 
de Lauro de Freitas - BA, acreditados pela 
Coordenação Geral de Acreditação do 
Inmetro, na grandeza massa. Ambos estão 
integrados à RBC e atendem à norma ABNT 
NBR ISO/IEC 17025.
As calibrações rastreáveis (ISO) fornecem 
evidências para cadeia de rastreabilidade 
até a RBC.
São realizados testes e medições de acordo 
com as portarias vigentes.

Serviços

Peças originais Toledo do 
Brasil
Peças certificadas pela líder em 
pesagem no país

A utilização de peças originais Toledo do 
Brasil garante que o equipamento mantenha 
seu bom desempenho por mais tempo.

Com garantia e qualidade asseguradas 
pela empresa líder em pesagem no país, as 
peças da Toledo do Brasil conferem mais 
segurança e confiabilidade para a pesagem.
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Extensão de plataforma Locação

Extensão de plataforma com aumento 
de capacidade

Locação de balanças, pesos e 
massas-padrão

 ■ Adequação de balanças rodoviárias 
já existentes a mudanças de projetos 
por meio da extensão da plataforma e 
aumento da capacidade de pesagem;

 ■ Custos reduzidos em relação à aquisição 
de um novo equipamento;

 ■  Inspeção e revisão detalhada dos 
principais pontos sujeitos a desgaste e 
deterioração, causados pelo uso e pelas 
condições ambientais;

 ■  Aumento da vida útil e garantia de 
pesagens precisas ao longo dos anos.

 ■  Disponibilização da balança certa 
para cada aplicação, garantindo maior 
velocidade das operações de pesagem 
ou de contagem;

 ■  Mantém o capital da empresa livre para 
outros investimentos;

 ■ Elimina despesas com estocagem, 
manutenção e depreciação de 
equipamentos;

 ■  Locações temporárias e permanentes.

Serviços Serviços
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Controla e gerencia a entrada e saída de 
veículos através da instalação de sensores 
de posicionamento, cancelas, semáforos e 
display remoto em balanças já existentes.

Automação de balanças 
rodoviárias
Automação para controle e segurança

Serviços Serviços

Células de cargas

Pesagem a tração e compressão para 
silos, tanques e plataformas

 ■ Transforma silos, tanques e plataformas 
em balanças;

 ■  Células de carga manufaturadas em 
alumínio anodizado, aço-liga niquelado, 
aço inoxidável e aço ferramenta; grau de 
proteção IP-68;

 ■ Sistemas de pesagem montados com 
terminais de rótulo em aço galvanizado 
com garfos, pinos e barra roscada;

 ■ Módulos de pesagem a compressão 
completos com placas de montagem e 
célula de carga em um só conjunto.
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 ■ Gerenciamento de controle das 
operações dos postos de pesagem;

 ■ Emissão de autos de infração;
 ■ Controle estatístico e relatórios dos 

veículos autuados;
 ■ Atende às exigências dos órgãos 

fiscalizadores e agências reguladoras.

SPAR

Software de pesagem e autuação 
rodoviária

Fiscalização
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Araçatuba, SP  Araçatuba, SP  (18)(18) 3303-7000  3303-7000 
Belém, PA  Belém, PA  (91)(91) 3182-8900 3182-8900
Belo Horizonte, MG Belo Horizonte, MG (31)(31) 3326-9700 3326-9700
Campinas Campinas (Valinhos)(Valinhos), SP , SP (19)(19) 3829-5800 3829-5800
Campo Grande, MS Campo Grande, MS (67)(67) 3303-9600 3303-9600
Cuiabá, MT  Cuiabá, MT  (65)(65) 3928-9400 3928-9400
Curitiba Curitiba (Pinhais)(Pinhais), PR , PR (41)(41) 3521-8500 3521-8500
Fortaleza, CE  Fortaleza, CE  (85)(85) 3391-8100 3391-8100
Goiânia, GO  Goiânia, GO  (62)(62) 3612-8200 3612-8200
Manaus, AM  Manaus, AM  (92)(92) 3212-8600 3212-8600
Maringá, PR  Maringá, PR  (44)(44) 3306-8400 3306-8400
Porto Alegre Porto Alegre (Canoas)(Canoas), RS , RS (51)(51) 3406-7500 3406-7500
Recife, PE  Recife, PE  (81)(81) 3878-8300 3878-8300
Ribeirão Preto, SP Ribeirão Preto, SP (16)(16) 3968-4800 3968-4800
Rio de Janeiro, RJ  Rio de Janeiro, RJ  (21)(21) 3544-7700 3544-7700
SalvadorSalvador (Lauro de Freitas) (Lauro de Freitas), BA , BA (71)(71) 3505-9800 3505-9800
S. J. dos Campos, SP S. J. dos Campos, SP (12)(12) 3203-8700 3203-8700
São Paulo São Paulo (S. B. Campo)(S. B. Campo), SP , SP (11)(11) 4356-9000 4356-9000
Uberlândia, MG  Uberlândia, MG  (34)(34) 3303-9500 3303-9500
Vitória Vitória (Serra)(Serra), ES  , ES  (27)(27) 3182-9900 3182-9900

toledobrasil.com
0800 545 41 22
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Prix® é uma marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. Prix® é uma marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. 



|   A
 m

arca d
e p

rod
utos e serviços d

a Toled
o d

o B
rasil.

|   A
 m

arca d
e p

rod
utos e serviços d

a Toled
o d

o B
rasil.


