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A BALMAK possui uma completa linha de produtos para os seg-

mentos comercial e industrial. São balanças eletrônicas, híbridas 

e mecânicas desenvolvidas combinando tecnologia de ponta, pre-

cisão, robustez e durabilidade. Tudo isso com design moderno e ar-

rojado. Balanças aprovadas pelo INMETRO que proporcionam leitu-

ras fáceis e confiabilidade nas pesagens, com baixa manutenção. 

A grande versatilidade da linha de balanças da BALMAK permite seu 

uso em qualquer tipo de estabelecimento comercial ou industrial, 

para automação ou uso stand alone, para pré-empacotar, calcular 

preços, contar, imprimir ou apenas pesar. Desde balanças de uso 

simples e tamanho compacto, até plataformas de pesagem robustas 

com duas toneladas de capacidade, a BALMAK oferece produtos que 

garantem eficiência nas operações com o melhor da tecnologia em 

pesagem que há no mundo.

A linha de produtos da BALMAK é o resultado da constante pesquisa 

de nossa equipe no aprimoramento de processos e produtos, para a 

satisfação máxima dos nossos clientes.
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Catálogo de produtos para uso profissional. Todos os modelos possuem portaria de aprovação, em acordo com 
as mais atuais e rigorosas normas do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia)

 LBC FUNÇÕES 
ESPECIAIS

Mais que uma balança 
computadora de preços
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Balança pesadora
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LBP

Balança computadora de preços
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BALANÇA DIGITAL 
COMPUTADORA DE 
PREÇOS 

(FUNÇÕES ESPECIAIS PARA 

AUTOMAÇãO COMERCIAL)

> Linha Comercial
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PRATO TIPO 
SACOLÃO
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mODELOS DISPONÍvEIS

modelo Código
Capa-
cidade 

máxima
Divisão

bateria 
Interna 

Recarregável

Conexão
 interface 

serial RS-232

Dupla Conexão 
interface serial 

RS-232

LbC-5/10E PA0073 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg - -

LbC -5/10Eb PA0074 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg -

LbC -5/10EbS PA0075 10 kg  1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

LbC -15E PA0076 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg - -
LbC -15Eb PA0077 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg -
LbC -15EbS PA0078 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

LbC-10/25E PA0079 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg - -

LbC -10/25Eb PA0080 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg -

LbC -10/25EbS PA0081 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

LbC -6/15/30E PA0082 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

- -

LbC -6/15/30Eb PA0083 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg
-

LbC -6/15/30EbS PA0084 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

LbC -50E PA0085 50 kg 10g de   0,000 kg até   50,000 kg - -
LbC -50Eb PA0086 50 kg 10g de   0,000 kg até   50,000 kg -
LbC -50EbS PA0087 50 kg 10g de   0,000 kg até   50,000 kg

CARACTERÍSTICAS

Alimentação Fonte automática “full range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A.

Display LED vermelho 10mm (de baixo consumo), garantindo perfeição na visibilidade das informações, mesmo quando em exposição a ambientes de 
claridade elevada. Visor duplo (operador e consumidor) para indicação de Peso, Preço/kg e Preço Total.

Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Dimensões: 37L 
x 37P x 12A cm.

Prato Prato de pesagem de aço inoxidável espelhado. Dimensões: 37L x 28P cm.

Teclado 
(painel da balança) Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais.

Tabela de Preços 
Interna (PLU)

Possui função PLU para cadastro de até 200 itens (produtos internos), os quais poderão ser acessados via código especifico (número de 4 dígitos) 
ou teclas de acesso rápido (9). Quando conectada a um impressor DATATERM/BALMAK a balança poderá imprimir o nome por extenso do PLU 
cadastrado (ex: batata).

Cadastro de PLU’s  
versátil

Os PLU’s (produtos internos) poderão ser inseridos na balança de 3 formas diferentes: 1) via teclado da balança, ou 2) via Teclado PC (periférico) 
através de conexão PS/2, ou 3) via conexão interface serial da balança.

Funções do teclado Números de “0” a “9”, LIGA/DESLIGA, TARA (60% da 1ª escala), IMPRESSÃO, FIXO, ZERO, F, LIMPA, PLU, DIVERSOS e QUANTIDADES.

Função “F”
Para acesso simplificado a funções complementares como: Relógio (RTC – Real Time Clock para operações com hora e datas), Datas (Informes 
de DATA DE FABRICAÇÃO e DATA DE VALIDADE ou DIAS DE VALIDADE), Taxa de transmissão, Número da balança, Endereço MODBUS, Impressão 
constante, Verificação de nível da bateria, Salvar dados na memória, Versão do software, Manutenção da tabela de preços.

Função “Diversos” Permite introdução do valor do preço unitário, pelo operador.

Função “Quantidades” Quando a venda ou pré-empacotamento forem realizados com itens não pesados (mas sim, quantificados).

Função “Fixo” para 
pré-empacotamento

Fixa as informações de comercialização do produto, permitindo realizar o pré-empacotamento de lotes de produtos. Se a balança operar com 
impressora, a emissão das etiquetas pode ou não ser automática (dependendo da seleção do operador).

buzzer sonoro Sonorização durante digitação

Conexão saída PS/2 Para conexão com teclado PC (periférico)

Conexão interface 
serial (S)*

Para impressão com impressora DATATERM/BALMAK e/ou conexão com PC (e sistemas), pois, possui até 2 interfaces disponíveis. Protocolos de 
comunicação: Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/ETD) e MODBUS RTU modo 3 (necessita conversor RS232 para RS485 externo). Conector DB-9. 
Protocolo Usual STX...ETX. *(Modelo Standard do produto segue com apenas uma saída serial. Para duas, solicitar o opcional com sufixo “S”).

Peso da balança 6kg (+1kg versão bateria interna)

Peso de embarque da 
balança 7kg (+1kg versão bateria interna)

Consumo 3W ou 9W (Max) durante a recarga da bateria (quando houver)

Garantia 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

OPCIONAIS

bateria interna 
recarregável (b)

Bateria interna com autonomia 
para até 50 horas. Tempo de 
recarga de 10 horas com uso 
contínuo ao ser ligado na rede 
elétrica. Possui função especi-
fica (através da tecla “F”) para 
visualização do nível de carga 
da bateria e indicação (através 
de LED piscante no painel da 
balança) quando a bateria es-
tiver abaixo do nível aceitável 
para o perfeito funcionamento 
da balança.

Kit bateria 
externa 

Alimentação através de cabo 
de 5 metros para conexão da 
balança a uma bateria 12V (de 
carro, caminhão, ou outro).

Prato tipo bandeja

Com construção esmerada em 
aço inoxidável, permite a ba-
lança novas possibilidades de 
aplicação na pesagem de gê-
neros alimentícios ou outros. 
Dimensões: 47L x 35P x 5A cm

Prato tipo sacolão

Com construção esmerada em 
aço inoxidável, possui grandes 
abas laterais que permitem a 
pesagem de sacolas carrega-
das com frutas ou outros gêne-
ros alimentícios. Dimensões: 
Apoio diagonal traseiro de 
30cm e frontal de 5cm.
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CONEXÃO 
INTERFACE 

SERIAL RS-232

LED’S 
vERmELhOS

PRATO TIPO 
bANDEjA

PRATO TIPO 
SACOLÃO

FONTE 
ALImENTAÇÃO
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mODELOS DISPONÍvEIS

modelo Código Capacidade 
máxima Divisão bateria Interna 

Recarregável
Conexão interface 

serial RS-232

LbC-5/10 PA0088 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

- -

LbC -5/10b PA0089 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg -

LbC -5/10S PA0090 10 kg  1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

LbC -5/10bS PA0091 10 kg  1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

- -
LbC -15 PA0092 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg -
LbC -15b PA0093 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

LbC -15S PA0094 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg - -

LbC -15bS PA0095 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg -
LbC-10/25 PA0096 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg

5g de 10,005 kg até 25,000 kg

LbC -10/25b PA0097 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

- -

LbC -10/25S PA0098 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg -

LbC -10/25bS PA0099 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

LbC -6/15/30 PA0100 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg
-

LbC -6/15/30b PA0101 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg
-

LbC -6/15/30S PA0102 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

LbC -6/15/30bS PA0103 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

LbC -50 PA0104 50 kg 10g de   0,000 kg até   50,000 kg

LbC -50b PA0105 50 kg 10g de   0,000 kg até   50,000 kg

LbC -50S PA0106 50 kg 10g de   0,000 kg até   50,000 kg

LbC -50bS PA0107 50 kg 10g de   0,000 kg até   50,000 kg

CARACTERÍSTICAS

Alimentação Fonte automática “full range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A.

Display LED vermelho 10mm (de baixo consumo), garantindo perfeição na visibilidade das informações, mesmo quando em exposição a ambientes de 
claridade elevada. Visor duplo (operador e consumidor) para indicação de Peso, Preço/kg e Preço Total.

Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Dimensões: 37L 
x 37P x 12A cm.

Prato Prato de pesagem de aço inoxidável espelhado. Dimensões: 37L x 28P cm.

Teclado 
(painel da balança) Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais.

Funções do teclado Números de “0” a “9”, LIGA/DESLIGA, TARA (60% da 1ª escala), IMPRESSÃO, FIXO, ZERO, LIMPA, e DATA.

Função DATA Para registro temporário (até que a balança seja desligada) de RELÓGIO (RTC – Real Time Clock volátil, para operações com datas) e DATA (Infor-
mes de DATA DE FABRICAÇÃO e DATA DE VALIDADE ou DIAS DE VALIDADE).

Função “fixo” para
pré-empacotamento

Fixa as informações de comercialização do produto, permitindo realizar o pré-empacotamento de lotes de produtos. Se a balança operar com 
impressora, a emissão das etiquetas pode ou não ser automática (dependendo da seleção do operador).

buzzer sonoro Sonorização durante digitação

Peso da balança 6kg (+1kg versão bateria interna)

Peso de embarque da 
balança 7kg (+1kg versão bateria interna)

Consumo 3W ou 9W (Max) durante a recarga da bateria (quando houver) 

Garantia 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

OPCIONAIS

bateria interna 
recarregável (b)

Bateria interna com autonomia para até 
50 horas. Tempo de recarga de 10 horas 
com uso contínuo ao ser ligado na rede 
elétrica. Possui função especifica (através 
da tecla DATA) para visualização do nível 
de carga da bateria e indicação (ao ligar a 
balança) quando a bateria está abaixo do 
nível aceitável para o perfeito funciona-
mento da balança.

Conexão 
interface 
serial (S)*

Para impressão com impressora DATA-
TERM/BALMAK e/ou conexão com PC (e 
sistemas), pois, possui até 2 interfaces 
disponíveis. Protocolos de comunicação: 
Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/ETD) e 
MODBUS RTU modo 3 (necessita conver-
sor RS232 para RS485 externo). Conector 
DB-9. Protocolo Usual STX...ETX. (*Padrão 
do opcional de Serial segue com apenas 
uma saída serial. Para duas, solicitas à 
fábrica).

Kit bateria 
externa 

Alimentação através de cabo de 5 metros 
para conexão da balança a uma bateria 
12V (de carro, caminhão, ou outro).

Prato tipo bandeja

Com construção esmerada em aço inoxi-
dável, permite a balança novas possibi-
lidades de aplicação na pesagem de gê-
neros alimentícios ou outros. Dimensões: 
47L x 35P x 5A cm.

Prato tipo sacolão

Com construção esmerada em aço inoxi-
dável, possui grandes abas laterais que 
permitem a pesagem de sacolas carrega-
das com frutas ou outros gêneros alimen-
tícios. Dimensões: Apoio diagonal traseiro 
de 30cm e frontal de 5cm.
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BALANÇA DIGITAL 
PESADORA 

> Linha Comercial
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CONEXÃO 
INTERFACE 

SERIAL RS-232

LED’S 
vERmELhOS

PRATO TIPO 
bANDEjA

PRATO TIPO 
SACOLÃO

FONTE 
ALImENTAÇÃO
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CARACTERÍSTICAS

Alimentação Fonte automática “full range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A.

Display LED vermelho 10mm (de baixo consumo), garantindo perfeição na visibilidade das informações, mesmo quando em exposição a ambientes de 
claridade elevada. Visor duplo (operador e consumidor) para indicação de Peso.

Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Dimensões: 37L 
x 37P x 12A cm.

Prato Prato de pesagem de aço inoxidável espelhado. Dimensões: 37L x 28P cm.

Teclado 
(painel da balança) Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais.

Funções do teclado LIGA/DESLIGA, TARA (60% da 1ª escala), IMPRESSÃO, ZERO.

buzzer sonoro Sonorização durante digitação

Peso da balança 6kg (+1kg versão bateria interna)

Peso de embarque da 
balança 7kg (+1kg versão bateria interna)

Consumo 3W ou 9W (Max) durante a recarga da bateria (quando houver) 

Garantia 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

OPCIONAIS

bateria interna 
recarregável (b)

Bateria interna com autonomia para até 
50 horas. Tempo de recarga de 10 horas 
com uso contínuo ao ser ligado na rede 
elétrica. Possui indicação (ao ligar a balan-
ça) quando a bateria está abaixo do nível 
aceitável para o perfeito funcionamento 
da balança.

Conexão 
interface 
serial (S)*

Para impressão com impressora DATA-
TERM/BALMAK e/ou conexão com PC (e 
sistemas), pois, possui até 2 interfaces 
disponíveis. Protocolos de comunicação: 
Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/ETD) e 
MODBUS RTU modo 3 (necessita conver-
sor RS232 para RS485 externo). Conector 
DB-9. Protocolo Usual STX...ETX. (*Padrão 
do opcional de Serial segue com apenas 
uma saída serial. Para duas, solicitas à 
fábrica).

Kit bateria 
externa 

Alimentação através de cabo de 5 metros 
para conexão da balança a uma bateria 
12V (de carro, caminhão, ou outro).

Prato tipo bandeja

Com construção esmerada em aço inoxi-
dável, permite a balança novas possibili-
dades de aplicação na pesagem de gêne-
ros alimentícios ou outros. Dimensões: 
47L x 35P x 5A cm

Prato tipo sacolão

Com construção esmerada em aço inoxi-
dável, possui grandes abas laterais que 
permitem a pesagem de sacolas carrega-
das com frutas ou outros gêneros alimen-
tícios. Dimensões: Apoio diagonal traseiro 
de 30cm e frontal de 5cm.

mODELOS DISPONÍvEIS

modelo Código Capacidade 
máxima Divisão bateria Interna 

Recarregável
Conexão interface 

serial RS-232

LbP-2 PA0108 2,5 kg 0,5g de  0,000kg até 2,5kg - -

LbP -2b PA0109 2,5 kg 0,5g de  0,000kg até 2,5kg -

LbP -2S PA0110 2,5 kg 0,5g de  0,000kg até 2,5kg

LbP -2bS PA0111 2,5 kg 0,5g de  0,000kg até 2,5kg - -
LbP-5/10 PA0112 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg

2g de   5,002 kg até 10,000 kg -

LbP -5/10b PA0113 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

LbP -5/10S PA0114 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

- -

LbP -5/10bS PA0115 10 kg
1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg -

LbP -15 PA0116 1 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

LbP -15b PA0117 15kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg - -
LbP -15S PA0118 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg -
LbP -15bS PA0119 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

LbP-10/25 PA0120 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

- -
LbP -10/25b PA0121 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg

5g de 10,005 kg até 25,000 kg -
LbP -10/25S PA0122 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg

5g de 10,005 kg até 25,000 kg

LbP -10/25bS PA0123 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

LbP -6/15/30 PA0124 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

LbP -6/15/30b PA0125 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

LbP -6/15/30S PA0126 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

LbP -6/15/30bS PA0127 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

LbP -50 PA0128 50 kg 10g de   0,000 kg até   50,000 kg

LbP -50b PA0129 50 kg 10g de   0,000 kg até   50,000 kg

LbP -50S PA0130 50 kg 10g de   0,000 kg até   50,000 kg

LbP -50bS PA0131 50 kg 10g de   0,000 kg até   50,000 kg
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bATERIA
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mODELOS DISPONÍvEIS

modelo Código Capacidade máxima Divisão Compartimento 
de Pilhas

bateria interna 
recarregável

Conexão interface 
serial RS-232

Prato tipo 
bandeja (FEIRA)

ELCN-10 PA0001 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

ELCN-10P PA0002 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

ELCN-10b PA0003 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

ELCN-10PS PA0004 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

ELCN-10bS PA0005 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

ELCN-10F PA0006 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

ELCN-10PF PA0007 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

ELCN-10bF PA0008 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

ELCN-10PSF PA0009 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

ELCN-10bSF PA0010 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg

ELCN-15 PA0011 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

ELCN-15P PA0012 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

ELCN-15b PA0013 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

ELCN-15PS PA0634 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

ELCN-15bS PA0015 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

ELCN-15F PA0016 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

ELCN-15PF PA0017 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

ELCN-15bF PA0018 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

ELCN-15PSF PA0019 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

ELCN-15bSF PA0020 15 kg 5g de   0,000 kg até   15,000 kg

ELCN-25 PA0021 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

ELCN-25P PA0022 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

ELCN-25b PA0023 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

ELCN-25PS PA0024 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

ELCN-25bS PA0025 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

ELCN-25F PA0026 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

ELCN-25PF PA0027 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

ELCN-25bF PA0028 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

ELCN-25PSF PA0029 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

ELCN-25bSF PA0030 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg

ELCN-6/15/30 PA0031 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

ELCN-6/15/30P PA0032 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg



CARACTERÍSTICAS

Alimentação Fonte automática “full range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 
9V/1,5A.

Display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Visor duplo (ope-
rador e consumidor) para indicação de Peso, Preço/kg e Preço Total.

Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de exce-
lente qualidade, com resistência e durabilidade. Dimensões: 30Lx28Px9,5Acm

Prato Prato de pesagem de aço inoxidável espelhado. Dimensões: 22,5L x 29,8P cm.

Teclado 
(painel da balança)

Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policar-
bonato resistente, dispensando proteções adicionais.

Funções do teclado Números de “0” a “9”, Liga/desliga, Tara 100%, Impressão, Fixo, Z e CE.

Pré-empacotamento
Função “Fixo” de pré-empacotamento fixa as informações de comercialização 
do produto, permitindo realizar o pré-empacotamento de lotes de produtos. 
Se a balança operar com impressora, a emissão das etiquetas pode ou não ser 
automática (dependendo da seleção do operador).

buzzer sonoro Sonorização durante digitação

Peso da balança 4kg (+0,5kg versão FEIRA +1kg versão bateria interna)

Peso de embarque da 
balança 5kg (+0,5kg versão FEIRA +1kg versão bateria interna)

Consumo 0,2W ou 12W(Max) durante a recarga da bateria (quando houver) 

Garantia 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

OPCIONAIS

EXCLUSIvO! Com-
partimento de pi-
lha (P)*

 A balança opera opcionalmente através de 6 pi-
lhas pequenas do tipo AA, por até 40 horas com 
pilhas comuns e até 80 horas com pilhas alcali-
nas. (*) 1. Pilhas não inclusas 2. A balança não recarrega 
pilhas 3. Para pilhas recarregáveis, a autonomia é variável 
conforme a marca.

bateria interna 
recarregável (b)

Bateria interna com autonomia para até 160 
horas. Tempo de recarga de 8 horas com uso 
contínuo ao ser ligado na rede elétrica. Possui 
indicador “bargraph” que aponta o nível de car-
ga durante o uso.

Kit bateria 
externa

Alimentação através de cabo de 5 metros para 
conexão da balança a uma bateria 12V (de carro, 
caminhão, ou outro).

Conexão interface 
serial (S)

Para impressão com etiquetador BALMAK ou 
conexão com PC (e sistemas). Protocolo de 
comunicação: Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/
ETD). Conector DB-9. Protocolo Usual STX...ETX.

Prato tipo bandeja  
versão Feira (F)

Em plástico ABS injetado de alta qualidade, na 
cor extra-branco, com brilho e dureza elevados. 
Proporciona fácil “acoplagem” sobre o prato 
em aço inoxidável que já acompanha a balança. 
Encaixa-se perfeitamente e dispensa o uso de 
velcros, cola, parafusos ou pinos. Além disso, 
possui uma canaleta especial para líquidos que 
torna a operação com produtos molhados mais 
eficiente. Dimensões externas: 42Lx30,5Pcm. 
Dimensões internas: Profundidade geral 3cm / 
Profundidade na canaleta para líquidos: 4,5cm.

ELCN-6/15/30b PA0033 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

ELCN-6/15/30PS PA0034 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

ELCN-6/15/30bS PA0035 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

ELCN-6/15/30F PA0036 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

ELCN-6/15/30PF PA0037 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

ELCN-6/15/30bF PA0038 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

ELCN-6/15/30PSF PA0039 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

ELCN-6/15/30bSF PA0040 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg

12
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CARACTERÍSTICAS

Alimentação Fonte automática “full range” externa. Entrada: 90-250VAC, 
50/60Hz e Saída 9V/1,5A.

Display
LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Vi-
sor duplo (operador e consumidor) para indicação de Peso, Preço/
kg e Preço Total.

Gabinete
Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acaba-
mento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. 
Dimensões: 30Lx28Px9,5Acm

Prato Prato de pesagem de aço inoxidável espelhado. Dimensões: 22,5L 
x 29,8P cm.

Teclado 
(painel da balança)

Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel 
em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais.

Funções do teclado Liga/Desliga, Tara 100%, Impressão e ZERO

buzzer sonoro Sonorização durante digitação

Peso da balança 4kg (+0,5kg versão FEIRA +1kg versão bateria interna)

Peso de embarque da 
balança 5kg (+0,5kg versão FEIRA +1kg versão bateria interna)

Consumo 0,2W ou 12W(Max) durante a recarga da bateria (quando houver) 

Garantia 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

OPCIONAIS

EXCLUSIvO! 
Compartimento 
de pilha (P)*

A balança opera opcionalmente através de 6 pilhas pequenas do 
tipo AA, por até 40 horas com pilhas comuns e até 80 horas com 
pilhas alcalinas. (*) 1. Pilhas não inclusas 2. A balança não recarrega 
pilhas 3. Para pilhas recarregáveis, a autonomia é variável conforme 
a marca..

bateria interna 
recarregável (b)

Bateria interna com autonomia para até 160 horas. Tempo de recar-
ga de 8 horas com uso contínuo ao ser ligado na rede elétrica. Pos-
sui indicador “bargraph” que aponta o nível de carga durante o uso.

Kit bateria 
externa

Alimentação através de cabo de 5 metros para conexão da balança 
a uma bateria 12V (de carro, caminhão, ou outro).

Conexão 
interface 
serial (S)

Para impressão com etiquetador BALMAK ou conexão com PC (e sis-
temas). Protocolo de comunicação: Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/
ETD). Conector DB-9. Protocolo Usual STX...ETX.

Prato tipo 
bandeja  
versão Feira (F)

Em plástico ABS injetado de alta qualidade, na cor extra-branco, 
com brilho e dureza elevados. Proporciona fácil “acoplagem” sobre 
o prato em aço inoxidável que já acompanha a balança. Encaixa-se 
perfeitamente e dispensa o uso de velcros, cola, parafusos ou pinos. 
Além disso, possui uma canaleta especial para líquidos que torna a 
operação com produtos molhados mais eficiente. Dimensões exter-
nas: 42Lx30,5Pcm. Dimensões internas: Profundidade geral 3cm / 
Profundidade na canaleta para líquidos: 4,5cm.
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BALANÇA DIGITAL 
COMPUTADORA DE 
PREÇOS                                                     

CONEXÃO 
INTERFACE 
SERIAL RS-232

COmPARTImENTO 
DE PILhAS

mOSTRADOR 
bARGRAPh DE 
CARGA DE PILhAS/
bATERIA

FONTE 
ALImENTAÇÃO

PRATO TIPO 
bANDEjA
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modelo Código Capacidade máxima Divisão Compartimento 
de Pilhas

bateria interna 
recarregável

Conexão interface 
serial RS-232

Prato tipo 
bandeja (FEIRA)

ELPN-10 PA0041 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg - - -

ELPN-10P PA0042 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg - - -

ELPN-10b PA0043 10 kg  1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg X - -

ELPN-10PS PA0044 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg - X -

ELPN-10bS PA0045 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg X X -

ELPN-10F PA0046 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg - - X

ELPN-10PF PA0047 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg Sim - - X

ELPN-10bF PA0048 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg X - X

ELPN-10PSF PA0049 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg - X X

ELPN-10bSF PA0050 10 kg 1g de   0,000 kg até   5,000 kg
2g de   5,002 kg até 10,000 kg Não X X X

ELPN-25 PA0051 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg - - -

ELPN-25P PA0052 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg Sim - - -

ELPN-25b PA0053 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg X - -

ELPN-25PS PA0054 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg - X -

ELPN-25bS PA0055 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg X X -

ELPN-25F PA0056 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg - - X

ELPN-25PF PA0057 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg - - X

ELPN-25bF PA0058 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg X - X

ELPN-25PSF PA0059 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg - X X

ELPN-25bSF PA0060 25 kg 2g de   0,000 kg até 10,000 kg
5g de 10,005 kg até 25,000 kg X X X

ELPN-6/15/30 PA0061 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg
- - -

ELPN-6/15/30P PA0062 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg
- - -

ELPN-6/15/30b PA0063 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg
X - -

ELPN-6/15/30PS PA0064 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg
- X -

ELPN-6/15/30bS PA0065 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg
X X -

ELPN-6/15/30F PA0066 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg
- - X

ELPN-6/15/30PF PA0067 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg
- - X

ELPN-6/15/30bF PA0068 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg
X - X

ELPN-6/15/30PSF PA0069 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg
- X X

ELPN-6/15/30bSF PA0070 30 kg
2g de   0,000 kg até   6,000 kg
5g de   6,005 kg até 15,000 kg

10g de 15,010 kg até 30,000 kg
X X X

mODELOS DISPONÍvEIS
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O impressor térmico DATATERm 
(DTm-01) foi especialmente desenvolvido a 

partir da mais avançada tecnologia. É rápido e pode 
imprimir caracteres alfanuméricos e códigos de barras 

em diversos formatos de etiqueta termo sensível. O 
impressor tem a mais resistente engenharia de 

construção do mercado brasileiro, e permite a 
impressão de pesos, códigos, datas, nomes, peças, etc. 

Além de ágil e versátil, o DATATERm (DTm-01) 
apresenta baixíssimo índice de manutenção e 

reposição com excelente custo benefício de peças. 

Por tudo isso o DATATERm (DTm-01) é a solução ideal 
em impressão de etiquetas térmicas para os segmentos 

comercial e industrial.

CARACTERÍSTICAS

mODELOS DE ImPRESSÃO DE ETIQUETAS
(possíveis a partir da conexão com balanças de marca BALMAK)

Conectividade Interligação com balanças eletrônicas ou PC

Impressão

• Velocidade:  máxima 75 milímetros/segundo.
• Padrão de código de barras: EAN.UPC - EAN-13 (uso interno)
• Cabeça térmica de 72mm de largura.
• Resolução de 576 dots (pontos de resulção de impressão). 
• Alta durabilidade (100km de papel).

Etiqueta

• Sistema de substituição de rolo de etiquetas mais simples e 
fácil de utilizar do mercado.

• Destacamento automático da etiqueta na impressão.
• Tampa se abre totalmente, agilizando o processo de manu-

tenção, limpeza e substituição do rolo de etiquetas.
• Rebobinamento automático do liner.
• Versatilidade: Permite o uso de etiquetas de diferentes di-

mensões, variando de 40mm até 80mm de altura, e 40mm 
até 65mm de largura.

Especificações técnicas

• Fonte externa, full range 90~240VAC.
• Botão de “Avanço” de etiqueta. LED de Power e LED de erro.
• Entrada: padrão serial RS-232C (full connection)
• Taxa de transmissão: 2400 bauds  (selecionável até 115200, 

via comando externo )
• Temperatura de operação: 5ºC a 45ºC
• Dimensões: 155 mm (L) 130 mm (A) 300 mm (P)
• Peso 3,80kg ou 4,63kg (embalado)

15
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63 - BALANÇA 
MECÂNICA 
COMERCIAL 
SEMI-ROBERVAL

ACAbAmENTO
SUPERIOR

RÉGUA 
mAIOR/DEbAIXO 
Em LATÃO

CARACTERÍSTICAS

mODELO DISPONÍvEL

Corpo Estrutura em chapa de aço carbono 1020. (Espessura da chapa: 
Corpo 2mm. Base 1/8”.)

Cursores Aço inoxidável polido. Material imune a oxidação.

Sistema de réguas

Menor/de cima: Régua lisa para as menores divisões, construída 
em perfil de alumínio com escalas de alumínio embutidas em am-
bos os lados, para visualização nítida do peso por parte do ope-
rador. Maior/de baixo: Régua dentada para as maiores divisões, 
construída em latão polido, com dureza e durabilidade elevada.

Pintura Esmalte martelado na cor cinza médio

Segurança Trava de impacto evitando sobrecarga mecânica quando a balança 
não estiver em uso.

Prato Em alumínio Ø 28,5 x 4 cm

Peso da balança 8,200 kg | Peso de embarque da balança | 9,500 kg

Garantia 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

modelo Código Capacidade máxima Divisão

63 PA0071 15 kg 10g de 0,000 kg até 
15,000 kg

16
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BK-INOX

BK-500

BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA, 
EM AÇO INOXIDÁVEL

A Linha Industrial digital (monocélula) BK INOX da BALMAK pos-
sui grandes diferenciais, como por exemplo a exclusiva garan-
tia total de 1,5 anos e a construção diferenciada e robusta, com 
acabamento em aço inoxidável. Desenvolvidos para surpreender 
com qualidade superior e vida longa, os produtos da linha garan-
tem alta tecnologia com baixo custo de manutenção. São balan-
ças para uso em bancada ou piso, com ampla faixa de capacidade 
e diversas opções de dimensões de plataforma. 

BK-300

BK-50

17
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módulo Indicador
bK-10000

• Com até 10.000 divisões de resolução de pesagem;
• Gabinete em ABS injetado e proteção IP-65 (a prova de umidade e pó);
• Display em LED’s vermelhos;
• Funções do teclado: Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, 

Impressão e Setas para cima e para baixo para Tara Programável;
• Super filtro digital controla a estabilização de pesagem em ambientes 

sujeitos a vibrações;
• Fonte automática “full range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e 

Saída 9V/1,5A.

Indicador na coluna 
ou remoto

As balanças podem ser fornecidas com módulo indicador fixado na coluna, ou, 
para uso remoto com cabo de 3 metros de ligação indicador/plataforma.

Única célula de carga
A linha BK-INOX utiliza célula de carga insensível a momento, que dispensa 

totalmente o uso de alavanca, liras ou redução mecânica, proporcionando alta 
precisão e velocidade na leitura do peso.

Proteção contra 
sobre-carga

Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis 
impactos acidentais.

Segurança no uso Pés reguláveis e antiderrapantes mantêm a balança nivelada, 
firme e segura.

Construção do corpo Base da plataforma em aço carbono SAE-1020 pintado.
 Coluna e tampa da plataforma em aço inoxidável AISI-304

Opcionais

• Conexão RS-232: Protocolo padrão de comunicação tipo serial RS-232 
(ERD/ETD), conector DB-9, protocolo usual STX...ETX. Permite a comunica-
ção também por protocolo MODBUS, sendo necessário o uso de conversor 
RS-232/485 (que não acompanha o produto).

• Relê de corte: placa adicional que permite a realização de até dois cortes 
durante a pesagem (ideal para linha de produção e/ou empacotamento).

• Kit bateria externa: Alimentação através de cabo de 5 metros, com conec-
tor P2Mono102 em uma das extremidades para ser ligado à balança, e 
conectores do tipo “garra jacaré” na outra extremidade para ser ligado a 
uma bateria 12V (bateria de carro, ou outro.)

18

CARACTERÍSTICAS

mODELOS DISPONÍvEIS

Dimensões da 
plataforma Capacidade Divisão modelo Código Coluna 85cm*

40 x 40 cm
50kg 20g BK - 40I1 PA0186

50kg 20g BK - 40IC1 PA0187

50 x 50 cm

50kg 20g BK-40I2 PA0188

50kg 20g BK-40IC2 PA0189

100kg 50g BK-100I1 PA0190

100kg 50g BK-100IC1 PA0191

150kg 50g BK-50I1 PA0192

150kg 50g BK-50IC1 PA0193

46 x 60 cm

150kg 50g BK-50I2 PA0194

150kg 50g BK-50IC2 PA0195

300kg 100g BK-300I1 PA0196

300kg 100g BK-300IC1 PA0197

80 x 80 cm

150kg 50g BK-50I3 PA0198

150kg 50g BK-50IC3 PA0199

300kg 100g BK-300I2 PA0200

300kg 100g BK-300IC2 PA0201

500kg 100g BK-500I1 PA0202

500kg 100g BK-500IC1 PA0203

BK-50 plataforma

• Principais diferenciais e              
benefícios

• Fácil instalação! Não é neces-
sário técnico especializado

• Compacta e leve, a balan-
ça oferece prático e fácil                                            
deslocamento

• A plataforma é composta 
por estrutura soldada super-
dimensionada, que admite 
sobrecarga de até 150% de 
sua capacidade nominal!

• EXCLUSIVA GARANTIA de 
1,5 anos contra quaisquer 
defeitos de materiais e/ou 
fabricação!

• Rede autorizada de assistên-
cia técnica em todo o Brasil!

Principais diferenciais 
e benefícios

INDICADOR

*a partir do piso/bancada até o topo do equipamento
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BK-CARBONO

BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA, 
EM AÇO CARBONO

19
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módulo Indicador
bK-10000

• Com até 10.000 divisões de resolução de pesagem;
• Gabinete em ABS injetado e proteção IP-65 (a prova de 

umidade e pó);
• Display em LED’s vermelhos;
• Funções do teclado: Tara manual para até 100% da 

capacidade, Zero, Impressão e Setas para cima e para 
baixo para Tara Programável;

• Super filtro digital controla a estabilização de pesagem 
em ambientes sujeitos a vibrações;

• Fonte automática “full range” externa. Entrada: 90-
250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A.

Indicador remoto As balanças são  fornecidas com módulo indicador de uso re-
moto com cabo de 3 metros de ligação indicador/plataforma.

Única célula de carga
A linha BK-CARBONO utiliza célula de carga insensível a 

momento, que dispensa totalmente o uso de alavanca, liras 
ou redução mecânica, proporcionando alta precisão e veloci-

dade na leitura do peso.

Proteção contra 
sobre-carga

Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga 
de possíveis 

impactos acidentais.

Segurança no uso Pés reguláveis e antiderrapantes mantêm a balança nivelada, 
firme e segura.

Construção do corpo Base e tampa da plataforma em aço carbono SAE-1020 
pintado. 

Opcionais

• Conexão RS-232: Protocolo padrão de comunicação 
tipo serial RS-232 (ERD/ETD), conector DB-9, protocolo 
usual STX...ETX. Permite a comunicação também por 
protocolo MODBUS, sendo necessário o uso de conver-
sor RS-232/485 (que não acompanha o produto).

• Relê de corte: placa adicional que permite a realização 
de até dois cortes durante a pesagem (ideal para linha 
de produção e/ou empacotamento).

• Kit bateria externa: Alimentação através de cabo de 5 
metros, com conector P2Mono102 em uma das extre-
midades para ser ligado à balança, e conectores do tipo 
“garra jacaré” na outra extremidade para ser ligado a 
uma bateria 12V (bateria de carro, ou outro.)

CARACTERÍSTICAS

mODELOS DISPONÍvEIS

Dimensões da 
plataforma Capacidade Divisão modelo Código

40 x 40 cm 50kg 20g BK - 40 PA0204

50 x 50 cm
100kg 50g BK - 100 PA0205

150kg 50g BK - 50 PA0206

40 x 55 cm
150kg 50g BK - 50G PA0207

300kg 100g BK - 300 PA0208

49 x 71 cm
300kg 100g BK - 300G PA0209

500kg 100g BK - 500 PA0210

Fácil instalação! Não é necessário técnico espe-
cializado;

Compacta e leve, a balança oferece prático e 
fácil deslocamento;

A plataforma é composta por estrutura soldada 
superdimensionada, que admite sobrecarga de 
até 150% de sua capacidade nominal!

EXCLUSIVA GARANTIA de 1,5 anos contra quais-
quer defeitos de materiais e/ou fabricação!

Rede autorizada de assistência técnica em todo 
o Brasil!

Principais diferenciais 
e benefícios

INDICADOR
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BK-H
BALANÇA HÍBRIDA 

ELETRO-MECÂNICA DE PLATAFORMA

BKH-1000 BKH-300

BKH-250
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módulo Indicador
bK-10000

• Com até 10.000 divisões de resolução de pesagem;
• Gabinete em ABS injetado e proteção IP-65 (a prova de umidade e pó);
• Display em LED’s vermelhos;
• Funções do teclado: Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impres-

são e Setas para cima e para baixo para Tara Programável;
• Super filtro digital controla a estabilização de pesagem em ambientes sujeitos 

a vibrações;
• Fonte automática “full range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 

9V/1,5A.

Indicador na coluna As balanças são fornecidas com módulo indicador fixado na coluna.

Única célula de carga

AS BK-H são balanças eletrônicas com redução mecânica através de liras na 
plataforma de pesagem. A célula de carga é montada estrategicamente na coluna 

da balança, proporcionando proteção adicional contra umidade excessiva de 
alguns ambientes, o que garante operações confiáveis com exatidão e agilidade, 

além de reduzir as despesas com manutenção e aumentar o tempo de vida útil do 
equipamento. Por ter a célula de carga estrategicamente instalada na coluna e não 
na plataforma - que utiliza sistema de liras, as BK-H possuem elevada resistência a 

impactos, podendo ser aplicadas a situações de uso agressivo.

Grade de encosto
Permite a pesagem de sacarias ou outros tipos de carga que exijam a necessidade 
de apoio na plataforma (*) Verificar disponibilidade de grade na tabela de Mode-

los Disponíveis

Rodízios de 
movimentação

Com alta resistência e durabilidade, proporcionam o uso portátil e a facilitada 
locomoção da balança. (*) Verificar disponibilidade de rodízios na tabela de 

Modelos Disponíveis

Segurança no uso Pés reguláveis e antiderrapantes mantêm a balança nivelada, firme e segura.

Construção do corpo Coluna, base e tampa da plataforma em aço carbono SAE-1020 pintado. 

Garantia 1,5 anos contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

CARACTERÍSTICAS

mODELOS DISPONÍvEIS

modelo Código Capacidade 
máxima Divisão Plataforma 

(cm)
Altura da coluna* 

(cm) Grade Rodízios Pés fixos bateria 
interna

Peso 
embarque

bKh-250 PA0211 250 kg   50g de 0 kg até 250 kg 30 x 38 58 - - X -
15 kg

bKh-300 PA0212 300 kg 100g de 0 kg até 300 kg 56 x 38 114 X X - - 27,5 kg

bKh - 500 PA0213 500 kg 100g de 0 kg até 500 kg 75 x 75 134 X X - - 89 kg

bKh - 500b PA0214 500 kg 100g de 0 kg até 500 kg 75 x 75 134 X X - X 89,5 kg

bKh - 1000 PA0215 1000 kg 200g de 0 kg até 1000 kg 100 x 100 134 X X - - 112 kg

bKh - 1000b PA0216 1000 kg 200g de 0 kg até 1000 kg 100 x 100 134 X X - X 112,5 kg

*a partir do piso/bancada até o topo do equipamento

INDICADOR

OPCIONAIS

Conexão RS-232

Protocolo padrão de comunicação tipo serial 
RS-232 (ERD/ETD), conector DB-9, protocolo 
usual STX...ETX. Permite a comunicação tam-
bém por protocolo MODBUS, sendo necessá-
rio o uso de conversor RS-232/485 (que não 
acompanha o produto).

Relê de corte
 Placa adicional que permite a realização de 
até dois cortes durante a pesagem (ideal para 
linha de produção e/ou empacotamento).

bateria 
interna 
recarregável

Com autonomia para uso portátil por até 
10 horas. Tempo de recarga de 8 horas. (*) 
Disponível apenas nos modelos BKH-500 

e BKH-1000

Kit bateria 
externa

Alimentação através de cabo de 5 metros, 
com conector P2Mono102 em uma das 
extremidades para ser ligado à balança, e 
conectores do tipo “garra jacaré” na outra ex-
tremidade para ser ligado a uma bateria 12V 
(bateria de carro, ou outro.)
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CAIXA DE jUNÇãO EM ABS INjETADO 
com proteção Ip-67

OLHAIS PARA 
TRANSPORTE 

FACILITADO DA 
PLATAFORMA

pés auto-nIveladores

BK-P
PLATAFORMA DE PESAGEM DE BAIXO 

PERFIL COM 4 CÉLULAS



2424

módulo Indicador
bK-10000

• Com até 10.000 divisões de resolução de pesagem;
• Gabinete em ABS injetado e proteção IP-65 (a prova de umidade e pó);
• Display em LED’s vermelhos;
• Funções do teclado: Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impressão e Setas para cima e para baixo para Tara Programável;
• Super filtro digital controla a estabilização de pesagem em ambientes sujeitos a vibrações;
• Fonte automática “full range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A.

Indicador remoto As balanças são  fornecidas com módulo indicador de uso remoto com cabo de 5 metros de ligação indicador/plataforma.

4 células de carga Tipo “I”, em aço-liga niquelado, hermeticamente seladas, com grau de proteção IP-67. Totalmente a prova d´água. Esta escolha de células de 
carga proporciona precisão, velocidade, confiabilidade nas pesagens além de reduzir o custo de manutenção.

Área de pesagem Chapa xadrez anti-derrapante

Segurança no uso Pés reguláveis e antiderrapantes mantêm a balança nivelada, firme e segura.

Construção do corpo Aço carbono SAE-1020 pintado em esmalte martelado na cor cinza médio.

Baixo perfil Altura aproximada da plataforma de apenas 11,5cm

Opcionais

• Conexão RS-232: Protocolo padrão de comunicação tipo serial RS-232 (ERD/ETD), conector DB-9, protocolo usual STX...ETX. Permite a 
comunicação também por protocolo MODBUS, sendo necessário o uso de conversor RS-232/485 (que não acompanha o produto).

• Relê de corte: placa adicional que permite a realização de até dois cortes durante a pesagem (ideal para linha de produção e/ou empa-
cotamento).

• Rampa lateral de acesso: Viabiliza o acesso de carrinhos, empilhadeiras e transpaleteiras, facilitando e reduzindo os esforços do opera-
dor nos processos de carga e descarga na plataforma, quando a instalação é feita sobre o piso. Inclinação média de 7º.

• Kit bateria externa: Alimentação através de cabo de 5 metros, com conector P2Mono102 em uma das extremidades para ser ligado à 
balança, e conectores do tipo “garra jacaré” na outra extremidade para ser ligado a uma bateria 12V (bateria de carro, ou outro.)

Garantia 1,5 anos contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

Resistência máxima 

Quadro estrutural em perfil “U” dobrado 
e soldado a uma chapa xadrez de aço 
carbono de grande resistência, provendo 
excepcional rigidez mesmo sob as mais 
severas condições de carregamento (típi-
cas de empilhadeira e transpaleteira). As 
características de robustez do projeto não 
são encontradas em outras plataformas de 
piso tipo baixo perfil.

Nivelamento dos pés 
feito pela parte 
 superior

Este recurso permite que os pés de aço 
inoxidável sejam nivelados através de 

parafusos especiais localizados na parte 
superior, nos quatro cantos da plataforma. 

Dessa forma, fica descartada a possibili-
dade de se levantar plataforma diversas 

vezes para realizar o nivelamento.

Olhais para 
manuseio

Segue juntamente da plataforma BK-P um 
par de olhais rosqueáveis que facilitam a 
locomoção. Sua instalação e retirada na 
parte superior da plataforma é bastante 

simples, agilizando o processo de mudan-
ça de local do equipamento (quando se 

fizer necessário).

Sistema de pés es-
peciais com auto-
-correção

A BK-P é montada acima de pés combi-
nados de aço inoxidável e um perfil de 

plastprene com dureza variável, gerando 
excelente precisão, linearidade e retorno 

a zero.

Caixa de junção

Em material ABS injetado com grau de 
proteção IP-67. Fica instalada sob a pla-

taforma garantindo eficiência máxima na 
proteção contra água e umidade elevada 

do ambiente.

CARACTERÍSTICAS

DIFERENCIAISmODELOS DISPONÍvEIS

modelo Código Capacidade 
máxima Divisão Plataforma 

(cm)
Peso 

embarque

bKP - 500A PA0217 500 kg 100g de 0 kg até 500 kg 75 x 75 55,4 kg

bKP - 500b PA0218 500 kg 100g de 0 kg até 500 kg 100 x 100 84,2 kg

bKP - 1000A PA0219 1000 kg 200g de 0 kg até 
1000 kg 75 x 75 55,4 kg

bKP - 1000b PA0220 1000 kg 200g de 0 kg até 
1000 kg 100 x 100 84,2 kg

bKP - 1000C PA0221 1000 kg 200g de 0 kg até 
1000 kg 120 x 120 120,5 kg

bKP - 1000D PA0222 1000 kg 200g de 0 kg até 
1000 kg 150 x 150 180 kg

bKP - 1500A PA0223 1500 kg 500g de 0 kg até 
1500 kg 100 x 100 84,2 kg

bKP - 1500b PA0224 1500 kg 500g de 0 kg até 
1500 kg 120 x 120 120,5 kg

bKP - 1500C PA0225 1500 kg 500g de 0 kg até 
1500 kg 150 x 150 180 kg

bKP - 2000A PA0226 2000 kg 500g de 0 kg até 
2000 kg 120 x 120 120,5 kg

bKP - 2000b PA0227 2000 kg 500g de 0 kg até 
2000 kg 150 x 150 180 kg



2525

BALANÇA DIGITAL PESADORA E 
CONTADORA DE BANCADA

CARACTERÍSTICAS

Alimentação Fonte automática “full range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e 
Saída 9V/1,5A.

Display
LED vermelho, garantindo perfeição na visibilidade das informações, mes-
mo quando em exposição a ambientes de claridade elevada. Visor duplo 
(operador e consumidor) para indicação de Peso ou Qtde. de Peças

Gabinete
Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de 
excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Dimensões: 37L x 
37P x 12A cm.

Prato Prato de pesagem de aço inoxidável espelhado. Dimensões: 37L x 28P cm.

Teclado 
(painel da balança)

Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em poli-
carbonato resistente, dispensando proteções adicionais.

Funções do teclado Números de “0” a “9”, Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade Máxi-
ma), Impressão, Data, Limpa, Código e Prog.

Funções de contagem

Por amostragem, com a seguinte operação: O display indicará “A - - - - 0”. 
Colocar sobre o prato um lote. (Ex.: 100 peças) das peças a serem conta-
das. Digite a quantidade respectiva no teclado numérico (neste caso 100 
peças) + “IMP”. A programação já está armazenada.
Por contagem ou PmP (Peso médio por peça) sem a necessidade de se co-
locar peças sobre o prato da balança, com a seguinte operação: ”. O display 
indicará “P – 0.000” ou “P_ _ _ 0.0”, dependendo da capacidade máxima 
do equipamento. Digite o valor do PMP através do teclado numérico + 
“IMP”. A programação já está armazenada.

Restrição de contagem O limite mínimo de peso por peça (amostra) a ser contada deverá ser igual 
ou maior que ¼ da menor divisão do equipamento.

Peso da balança 8 kg + 1 kg versão bateria interna

Peso de embarque da 
balança 8,5 kg + 1 kg versão bateria interna

Consumo 10W

Garantia 1,5 anos contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

MC

CONEXÃO 
INTERFACE 

SERIAL RS-232
LED’S 

vERmELhOS

PRATO TIPO 
bANDEjA

PRATO TIPO 
SACOLÃO

FONTE 
ALImENTAÇÃO
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mODELOS DISPONÍvEIS

modelo Código Capacidade 
máxima Divisão

bateria 
Interna 

mC - 2 PA0228 2,5 kg 0,5g de 0 kg até 2,5 kg -

mC - 2b PA0229 2,5 kg 0,5g de 0 kg até 2,5 kg X
mC - 5 PA0230 5 kg 1g de 0 kg até 5 kg -
mC - 5b PA0231 5 kg 1g de 0 kg até 5 kg X

mC - 10 PA0232 10 kg 2g de 0 kg até 10 kg -
mC - 10b PA0233 10 kg 2g de 0 kg até 10 kg X
mC - 25 PA0234 25 kg 5g de 0 kg até 25 kg

-

mC - 25b PA0235 25 kg 5g de 0 kg até 25 kg X
mC - 50 PA0236 50 kg 10g de 0 kg até 50 kg -
mC - 50b PA0237 50 kg 10g de 0 kg até 50 kg X

OPCIONAIS

Prato tipo bandeja
Com construção esmerada em aço inoxidável, permite a ba-
lança novas possibilidades de aplicação na pesagem de gê-
neros alimentícios ou outros. Dimensões: 47L x 35P x 5A cm

Prato tipo sacolão

Com construção esmerada em aço inoxidável, possui grandes 
abas laterais que permitem a pesagem de sacolas carregadas 
com frutas ou outros gêneros alimentícios. Dimensões: Apoio 
diagonal traseiro de 30cm e frontal de 5cm.

bateria 
interna tipo 
“no-break” (b)

Bateria interna com autonomia para até 4 horas. Tempo de 
recarga de 8 horas com uso contínuo ao ser ligada na energia 
elétrica. O uso deste tipo de bateria reserva-se apenas a situ-
ação de “no-break” para quedas repentinas de energia, não 
sendo indicado para aplicações de uso itinerante.

Kit bateria 
externa

Alimentação através de cabo de 5 metros, com conector 
P2Mono102 em uma das extremidades para ser ligado à 
balança, e conectores do tipo “garra jacaré” na outra extre-
midade para ser ligado a uma bateria 12V (bateria de carro, 
ou outro.)

Conexão interface 
serial (S)

Para impressão com etiquetador BALMAK ou conexão com PC 
(e sistemas). Protocolo de comunicação: Tipo Serial padrão 
RS-232 (ERD/ETD). Conector DB-9. Protocolo Usual STX...ETX.

BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA

104 | 104 | 112 | 115

104

101
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CARACTERÍSTICAS

mODELOS DISPONÍvEIS

Corpo Estrutura em chapa de aço carbono 1020.

Cursores Aço inoxidável polido. Material imune a oxidação.

Sistema de réguas
Menor/de cima: Régua lisa para as menores divisões, construída em perfil de alumínio com escalas de alumínio embutidas em ambos os 
lados, para visualização nítida do peso por parte do operador e do paciente. Maior/de baixo: Régua dentada para as maiores divisões, 
construída em latão polido e cromada, com dureza e durabilidade elevada

Pintura Esmalte martelado na cor cinza médio

Pés antiderrapantes Produzidos em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferece maior aderência ao piso e segurança para as 
pesagens. (*) Somente para o modelo “101”.

Rodízios de movimentação* Com alta resistência e durabilidade, proporcionam o uso portátil e a facilitada e suave locomoção do da balança. (*) Somente para os 
modelos “104, “112” e “115”

Segurança Trava de impacto evitando sobrecarga mecânica quando a balança não estiver em uso.

Garantia 1,5 anos contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação

modelo Código Capacidade Divisão Plataforma (cm) Altura da coluna* 
(cm) Grade Rodízios Pés fixos Peso embarque

101 PA0238 150 kg 50g de 0 kg até 150 kg 28,5 x 37 58 16 kg

104 PA0239 300 kg 100g de 0 kg até 300 kg 56 x 38 114 31,8 kg

112 PA0240 500 kg 200g de 0 kg até 500 kg 75 x 75 134 92 kg

115 PA0241 1000 kg 200g de 0 kg até 1000 kg 100 x 100 134 114 kg
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“Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua 
misericórdia dura para sempre.” (Salmos 106:1)

Tecnologia, qualidade e segurança insuperáveis em pesagem!
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Tel/Fax: 19 3026.1229

www.twitter.com/balmakbalancas

www.balmak.com.br

COMERCIAL & INDUSTRIAL
L I N H A S


