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

Linha MGR Campo



MGR Campo - PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

 ■ Mostra no display as seguintes informações:
• quantidade de animais pesados;
• peso médio;
• peso total;
• apartação permitindo programação.

 ■  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.
 ■ 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.
 ■  Display em cristal líquido backlight.
 ■  Barras de aço carbono ou inox.
 ■ Impressora Fujitsu opcional.

 ■ Disponível para Android e iOS
 ■ Disponível nas lojas Google Play e 

App Store
 ■ Realiza pesagem
 ■ Armazena
 ■ Relatórios das pesagens
 ■ Compartilhamentos
 ■ Comunicação e pesagens com 

leitores

CARACTERÍSTICAS

• Memória interna;
• Transferência das pesagens   
   para pen drive;
• Comunicação com leitores;
• Comunicação com celulares;
• APP.

Aplicativo MGR

MGR-4000 Campo - PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Linha MGR Campo – Praticidade e tecnologia
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Vendas 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

toledobrasil.com.br

Barras e cabos

CABOS REFORÇADOS

PROTEÇÃO ANTITRAÇÃO

Líder nacional em tecnologia de pesagem, a Toledo do Brasil 
disponibiliza a linha MGR Campo. A série foi projetada e desenvolvida 
de acordo com alterações sugeridas pelos próprios clientes.

São equipamentos que contribuem para a melhora da rastreabilidade 
e do gerenciamento dos rebanhos no momento em que a pecuária 
brasileira registra aumentos de produtividade. 


