
Balança eletrônica transpaleteira. Ideal para pesagem de cargas
paletizadas no próprio local de armazenagem ou recebimento.

PL-3000 com carrinho Paletrans



Características   TI400P   9098CT

Terminal de
pesagem

Construção
Gabinete de plástico ABS 
pintado de preto, grau de 

proteção IP-65.

Gabinete de plástico ABS 
pintado de cinza, grau de 

proteção IP-40.

Alimentação
elétrica

Externa, 93,5 a 264 VCA 
de comutação automática, 
50/60 hz, e bateria externa 

recarregável*, com 
autonomia de até 22 horas.

Externa, 93,5 a 264 VCA 
de comutação automática, 
50/60 hz, e bateria externa 

recarregável*, com 
autonomia de até 50 horas.

Indicação
digital

Display gráfico colorido 
(LCD) de 95 x 54 mm com 

resolução de 480 x 272 
pixels e com iluminação 

auxiliar de fundo (backlight).

Display de cristal líquido, 
gigante (26 mm de altura x 

12 mm de largura).

Modos de
operação

Pesagem, contagem de 
peças, comparação

e classificação de pesos.

Pesagem simples, 
contagem de peças e 
verificação de pesos.

Comunicação

Serial RS-232C
para etiquetadores,

impressores e PCs, Wi-Fi e 
Bluetooth.

Fornecimento opcional.

Serial RS-232C
para etiquetadores, 

impressores e PCs e Wi-Fi.
Fornecimento opcional.

Capacidade Sensibilidade de contagem (*) (g)

1.000 kg 50 g

2.000 kg 100 g

PBR Europeu

A = 87 ±2 mm abaixado 
e 200 mm levantado

(*) A recarga da bateria é realizada pelo próprio terminal de pesagem.

(*) Sensibilidade de contagem é o menor peso que uma peça deve ter para ocasionar 
mudança de uma unidade no número de peças no display da balança.
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A Toledo do Brasil apresenta sua solução para pesagem de cargas paletizadas no próprio local de armazenagem ou recebimento. Trata-se da 
Balança Eletrônica Transpaleteira Modelo PL-3000, que possui sensores de peso (células de carga) e indicação eletrônica digital. Veja a seguir 
as características e benefícios que ela oferece.

POR QUE PESAR NO PRÓPRIO LOCAL DE ARMAZENAGEM OU RECEBIMENTO?

Isto possibilita, principalmente:

 ■ Enorme economia de tempo de operação. Imagine ter que levar 50 
paletes de 1.500 kg cada para serem pesados em uma balança de 
piso instalada a 50 metros do local de armazenagem. A PL-3000 
vai até os paletes.

 ■ Redução considerável de doenças profissionais ou acidentes, com 
pessoas ou nos produtos, causados pelo manuseio (transporte) 
de cargas muito pesadas. A PL-3000 praticamente acaba com isto, 
pois este manuseio é drasticamente reduzido.

TRANSPALETEIRAS

Modelos especialmente desenvolvidos para a Toledo do Brasil pela 
Paletrans, a maior fabricante de transpaleteiras do Brasil.

 ■ Possuem dirigibilidade de 180º, com rodízios fabricados de nylon 
revestido de poliuretano.

 ■ Podem ser fornecidos para pesagem de paletes padrão Brasil –
PBR (1 m x 1,20 m) e Europeu (0,80 m x 1,20m).

 ■ Construção: aço carbono pintado de azul.

PL-3000 com carrinho Paletrans - Balança Eletrônica Transpaleteira

SENSORES DE PESO (CÉLULAS DE CARGA)

Fabricados de aço especial, possuem grau de proteção IP-67 
(proteção total contra penetração de pó e imersão em água).

INDICAÇÃO ELETRÔNICA

A PL-3000 Paletrans pode ser fornecida com 2 tipos de indicação 
eletrônica: com os modelos TI400P e 9098CT.

OPCIONAIS

 ■ Recarregador externo de bateria;
 ■ Bateria adicional;
 ■ Impressora de etiquetas à bateria;
 ■ Impressora de recibos à bateria;
 ■ Comunicação com rede de dados Wi-Fi.

Dimensões (mm)

TBR-FLI136 AGO/22Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

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
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toledobrasil.comVendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil


