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BALANÇAS DE BANCADA

MODELO 520 - PESADORA / CONTADORA

(11) 3053-1790  -  (11) 2901-1895
(11) 3053-1790  -  (11) 2901-1895

BGB

BGB - Mini

Ideal para pesagens em talhas, ganchos em geral e outros
dispositivos para elevação de cargas. .
Indicada para pesagens em lavanderias hospitalares e clínicas
v e t e r i n á r i a s . E q u i p a m e n t o a u t o c o n t i d o , c o m
ba te r i a reca r regáve l , sem fios , cabos e ou t ros
componentes e, conseqüentemente, baixa necessidade de
manutenção. .
Robustez e agilidade que proporcionam pesagens rápidas
e exatas.

60 100 200 300 500Capacidades (kg)

20 50 100 100 200Divisão/Leitura (g)

Alcance até 10m de distância

LCD com Altura de 30 mm.Display

Bateria recarregável 6V/5AhAlimentação

Carregador de bateria em 110/240V

Gancho

Função acumuladora de pesos e autodesligamento programávelFunções especiais

Giratório, facilitando a movimentação de cargas e leitura

Carregador

Controle Remoto

1.000 2.000 3.000 5.000 10.000Capacidades (kg)

0,5 1 1 2 5Divisão/Leitura (kg)

Alcance até 10m de distância

LCD com Altura de 30 mm.Display

Bateria recarregável 6V/5AhAlimentação

Carregador de bateria em 94/240V

Conectividade

Função acumuladora de pesos e autodesligamento programávelFunções especiais

Comunicação Wireless (Wi-Fi) com impressoras ou microcomputador

Carregador

Controle Remoto

Balança indicada para utilização nos segmentos
siderúrgico, metalúrgico, agronegócio e indústrias
em geral. Equipamento robusto para uso intensivo
nas pesagens em pontes rolantes e ganchos em geral.
Equipamento autocontido, com bateria recarregável,

fios, cabos, , baixa  necessidadesem conseqüentemente
de manutenção.

Proteção contra impactos e carrinho para transporteOpcionais



MODELO 520 - PESADORA / CONTADORA

(11) 3053-1790  -  (11) 2901-1895

BGE

BGB-F - FUNDIÇÃO

Equipamento robusto, indicado para operar em ambientes
agressivos com utilização intensiva tais como siderurgia e
fundição. Célula de carga e conjunto eletrônico apropriados
para operação em ambientes hostis. Possibilita pesagens
ágeis e exatas, eliminando o deslocamento do material para
pesagem em balanças fixas, reduzindo-se o tempo da operação.
Equipamento autocontido, com bateria recarregável, sem
fios, cabos e outros componentes e, conseqüentemente, baixa
necessidade de manutenção, garantindo uso contínuo e
confiável do equipamento.

500 1.000 2.000 3.000 5.000Capacidades (kg)

0,1 0,2 0,5 0,5 1Divisão/Leitura (kg)

Alcance até 10m de distância

LCD com Altura de 30 mm.Display

Bateria recarregável com autonomia de 80 horasAlimentação

Carregador de bateria em 94/240V

Conectividade

Função acumuladora de pesos e autodesligamento programávelFunções especiais

Wireless, via RF ou rede Wi-Fi do cliente. Comunicação com impressoras e ERPs

Carregador

Controle Remoto

Proteção contra impactos e altas temperaturas. Carrinho para transporte.Opcionais

Outras capacidades, sob consultalNotas

1.000 2.000 3.000 5.000 10.000Capacidades (kg)

0,5 1 1 2 5Divisão/Leitura (kg)

Alcance até 10m de distância

LCD com Altura de 30 mm.Display

Bateria recarregável 6V/5AhAlimentação

Carregador de bateria em 94/240V

Conectividade

Função acumuladora de pesos e autodesligamento programávelFunções especiais

Comunicação Wireless (Wi-Fi) com impressoras ou microcomputador
r

Carregador

Controle Remoto

Proteção contra impactos e carrinho para transporteOpcionais

Outras capacidades, sob consultalNotas

A balança Navarro modelo BGE foi projetada, desenvolvida e é
produzida no Brasil, utilizando os mais avançados conceitos
tecnológicos de pesagem. Utiliza tecnologia classe mundial de
digitalização de células de carga. Equipamento robusto para
utilização de forma intensa em ambientes severos. Indicada
para operação nos segmentos siderúrgicos, metalúrgicos,
fundição e indústrias gerais..
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A BALANÇA CORRETA NO MOMENTO DA SUA NECESSIDADE

Locação por pequenos e grandes períodos;
Garantia de utilização de equipamentos revisados e
calibrados;
Custo proporcional ao tempo de utilização, evitando

PEÇAS

ORIGINAIS

Com mais de 60 anos de experiência
conquistada na prática, fabricamos,

instalamos, modernizamos e prestamos serviços
de manutenção e calibração em balanças,

instrumentos de pesagem especiais e acessórios

A equipe da Assistência Técnica Navarro é
responsável por manter o bom funcionamento
das balanças, sistemas de pesagens,
automações e acessórios dos nossos clientes.


