
Praticidade e tecnologia. A solução definitiva
para pesagem e gerenciamento de rebanho.

MGR-4000 Júnior



A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. é líder na área de 
pesagem no pais. A empresa participa ativamente da evolução da 
pecuária nacional com equipamentos que facilitam o controle de 
peso dos animais na cria, recria, engorda e comercialização. 

Desde 1992 no mercado de pesagem animal, a Toledo do Brasil 
investe em pesquisa e desenvolvimento em busca de soluções 

avançadas para o pecuarista.

A balança MGR-4000 Junior foi desenvolvida para contribuir no 
manejo racional e comercialização do rebanho. Permite através 
de software integrado, melhorar a produtividade com segurança 
e rastreabilidade, de forma prática, disponibiliza informações 
necessárias para tomadas de decisões seguras.
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

 ■ Número do lote
 ■ Peso Gigante
 ■ Apartação
 ■ Resumo do lote, contendo:

   • Quantidade de animais pesados
   • Peso Médio
   • Peso Total

 ■ Botões de fácil identificação como:
   • F2 - Lote
   • F3 - Excluir
   • F4 ou F5 - Resumo de Lote

 ■  Leitores/chips e transponders 
homologados pela Toledo do Brasil

 ■ Comunicação com Computador   
(através do MGR-LINK)

 ■ Teclas de atalho:
   • Lote
   • Apartação
   • Total
   • Programação
   • Funções
   • Pesa

IMPRESSORA OPCIONAL 

A MGR-4000 Junior oferece 2 famílias de relatórios, 
possibilitando ao todo 5 relatórios diferentes. Seguem as 
variantes:

 ■ Relatório de pesagem 
   a) Detalhado do lote;
   b) Total e média do lote;
   c) Total e média de todos os lotes.

 ■ Relatório de apartação por peso
  a) Detalhado do lote;
  b) Total e média dos lotes.



Os cabos das barras também foram reprojetados. A malha foi reforçada, a fim de garantir maior durabilidade e evitar rompimentos durante 
a operação. As células de carga continuam analógicas.
Sistema antitração: oferece maior resistência e proteção aos cabos.

BARRAS DE PESAGEM:

Por que demos o nome 
de MGR-4000 Junior para esta 

solução de pesagem?

Mantivemos a sigla MGR 
- que representa Módulo 
Gerenciador de Rebanho 
e denotamos a evolução, 

saindo de 3000 para 
agora 4000.

O que foi incorporado a 
MGR-4000 Junior?

Novo design, bateria interna 
e resumo do lote na tela de 

pesagem. 
Barras em aço inox: Cabos 

reforçados e proteção contra 
tração.

SISTEMA  ANTITRAÇÃO

CABOS REFORÇADOS

MGR 4000 Júnior

Traz inúmeros benefícios em relação à MGR-3000 Junior, vendida 
com sucesso desde 2002. A MGR-4000 Junior foi projetada 
e desenvolvida pela Toledo do Brasil, incorporando melhorias 
sugeridas por pecuaristas nos últimos dez anos. 
Esse informativo traz informações específicas da MGR-4000 Junior.
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MGR-LINK
(Software de comunicação entre Balança e Computador)

O MGR-Link é um pacote (opcional) que fornece ao pecuarista 
diversas opções de rastreabilidade e gerenciamento do rebanho.
 
Com ele, é possível verificar o lote atual e/ou restaurar um antigo, 
armazenar dados como o peso e suas variações além de ser possível 
exportá-los em diversas extensões, facilitando o uso desses dados 
em outros terminais.

Essa comunicação pode ser feita através de cabos ligados 
diretamente no computador. O MGR-Link ainda possui comunicação 
com diversos softwares do mercado.

   TIPO INSTALAÇÃO

Temos dois tipos de instalação das barras de pesagem:

     1 - Embaixo de uma gaiola de madeira ou tronco de contenção de madeira ou metal;
     2 - Por cima de uma gaiola ou tronco de contenção, fazendo um “sanduíche” com as barras.

Visualização simples para agilizar o processo de gerenciamento de dados.

KIT DE CONVERSÃO ELETRÔNICO

■ Permite transformar uma balança mecânica em eletrônica, desde 
que esteja em bom estado.

■ O terminal reconhece automaticamente qual balança está sendo 
usada.

■ As capacidades possíveis vão de 300 kg x 100 g até 10.000 kg x 5 kg.
■ Pode ser instalado em praticamente todas as balanças do 

mercado.

Exemplo de aplicação do Kit de Conversão Eletrônico em balança mecânica.

A instalação das barras de pesagem poderá ser por cima ou em baixo da gaiola de madeira ou tronco, deve ser definida a condição mais ade-
quada conforme a disponibilidade no curral e portabilidade da balança. Para definir o tipo de instalação mais adequado para a sua fazenda, entre 
em contato com a Toledo do Brasil ou com o seu fornecedor de troncos.



SOFTWARE

CARACTERÍSTICAS GERAIS

HARDWARE

Características MGR-4000 Júnior

Capacidade de Memória Permite armazenar até 1 milhão de animais

Teclado numérico Permite inserir o número do animal e armazenar com o peso

Números de lote 98 Flexibilidade em separar os dados de pesagem

Apartação 3 classificações Leve, médio e gordo

Resumo do lote Usuário pode habilitar ou desabilitar Todas as informações do lote na tela de pesagem

Comunicação com leitores de chips e 
transponders

Agilidade na leitura do brinco e armazenamento das informações

Captura do zero automático Configurável
Desconsidera urina, terra ou outros dejetos que se 

acumulam durante a pesagem

Faixa de pesagem

3.000 kg
0 kg - 500 kg x 500 g

500 kg - 2.000 kg x 1.000 g
2.000 kg - 3.000 kg x 2.000 g

Variantes aceitáveis pelo Inmetro

Características MGR-4000 Júnior

Terminal de Pesagem Indicador plástico ABS Leve, resistente e portátil 

Display colorido Peso Gigante Melhor vizualização

Barras de pesagem Aço inox Maior resistência e robustez.

Comprimento das barras 90 cm
Tamanho padrão – fácil

utilização em diferentes instalações

Cabos robustos Mais resistência à tração e acidentes durante a pesagem

Impressora opcional Térmica Relatórios impressos na hora da pesagem

Balança e impressora com bateria interna 
recarregável

Facilita o uso em locais sem energia elétrica

Conexão com bateria externa Facilita o uso em locais sem energia elétrica

Alimentação elétrica Seleção automática de 93 a 240 VCA Fácil utilização: apenas plugar na rede

Portas de comunicação
USB tipo B

RS 232
Tipo B – cabo de comunição  de dados entre balança

e computador através do MGR-LINK
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A empresa
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A Toledo do Brasil Indústria de Balanças 
Ltda. é líder na área de pesagem no país.

Localizada em São Bernardo do Campo 
(SP), a empresa possui 20 filiais e 
representantes em todo o país visando  
construir relacionamentos de longo prazo 
tendo, como base, a ética profissional. Ela 
está comprometida com o sucesso de cada 
um de seus clientes, pois acredita que o 
crescimento deles também será o seu e o de 
seus colaboradores. 

A Toledo do Brasil investe continuamente 
em pesquisa, desenvolvimento, projeto, 
fabricação, atendimento, suporte técnico 

e serviços para atender às mais variadas 
necessidades de pesagem de cada um dos 
seus clientes.

Soluções

A Toledo do Brasil tem como objetivo 
principal a criação de valor para seus 
clientes por meio da redução de custos e 
aumento da eficiência de seus processos 
operacionais. Isso é possível com a 
utilização das mais variadas Soluções 
Prix, compostas de hardware, software 
e serviços que estão em conformidade 
com rígidos padrões internacionais de 
qualidade. 

Mercados

■  Pesagem rodoviária estática e dinâmica;
■  Pesagem ferroviária estática e dinâmica;
■  Gerenciamento de recebimento 
   e expedição;
■  Automação industrial;
■  Pesagem de tanques e silos;
■  Pesagem em fluxo;
■  Ensacamento e carregamento;
■  Pesagem e gerenciamento de animais;
■  Pesagem em piso e bancada;
■  Verificação e contagem;
■  Pesagem laboratorial;
■  Automação comercial;
■  Serviços de instalação, manutenção 
   e atualização.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.
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Assistência técnica

Serviços

A Toledo do Brasil executa serviços de 
instalação, calibração, manutenção 
preventiva e corretiva e atualização 
tecnológica nas mais variadas balanças, 
com o máximo de qualidade no menor 
tempo possível, reduzindo os períodos 
de parada e otimizando o processo 
operacional de seus clientes.

Cobertura
 
Os serviços são realizados por cerca 
de 400 técnicos espalhados por todas 
as regiões do país. Cerca de 30.000 
itens disponíveis em estoque viabilizam 
o atendimento imediato, minimizando 

A maior assistência técnica de pesagem do Brasil

o tempo de execução dos serviços de 
manutenção e atualização. 

A Toledo do Brasil conta ainda com mais 
de 300 distribuidores credenciados, como 
Oficinas Técnicas Autorizadas (OTAs), que 
são treinados para realizar serviços em 
balanças comerciais.

Manutenção e conformidade

Para assegurar a qualidade dos processos 
de pesagem, a Toledo do Brasil realiza 
manutenções e verificações periódicas dos 
equipamentos.

Os programas de manutenção e 
conformidade permitem que os clientes 

de vários segmentos atendam aos 
requisitos de legislações específicas e 
metrológicas, bem como das normas 
de Gestão da Qualidade, como NBR 
ISO 9001, NBR ISO 14001, NBR ISO IEC, 
NBR ISO/TS 16949 e Boas Práticas de 
Fabricação (BPF).

Calibração

Acreditado pela Coordenação Geral de 
Acreditação do Inmetro, o Laboratório 
de Calibração da Toledo do Brasil 
está integrado à Rede Brasileira de 
Calibração (RBC) e atende à norma 
NBR ISO/IEC 17025:2005. 

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


