PESAGENS EM TANQUES E
PLATAFORMAS ESPECIAIS
AUTOMAÇÃO, CONTROLE E CONECTIVIDADE

Agilidade, Controle e Precisão

Instrumentação de tanques, silos, plataformas especiais e outras estruturas.
Agilidade nas pesagens e controles

Conversão de tanques, silos, plataformas
especiais e outras estruturas em balanças, para
os processos de carga e descarga de materiais,
eliminando a necessidade de movimentação dos
produtos para as pesagens em outros locais e
permitindo melhor agilidade controle.

Os benefícios nos processos
são muito
significativos, com rápido retorno do investimento
e com a alavancagem na produtividade e nos
resultados.
No processo de fornecimento consultivo, os
sistemas de pesagem, para cada aplicação, são
definidos avaliando a situação atual, as
necessidades e expectativas e as melhores
opções de implementação da solução aderente e
adequada.
A Navarro dispõe de uma vasta variedade de
sistemas de pesagem, de indicadores,
transmissores de peso e equipe qualificada para
atuar na definição e instalação da solução ideal,
desenvolvidos para instrumentar:
Tanques
Silos
Reatores e
Misturadores
Caçambas
Moegas

Máquinas para Ensaio
Máquinas
Embaladeiras
Balanças Rodoviárias
e outras plataformas
ou equipamentos

As células de carga e os suportes de montagem estão disponíveis em aço carbono e em aço inoxidável,
cuja opção deve ser compatível com a proteção adequada e requerida para aplicação e com o ambiente
de instalação.

Os diversos modelos de terminais de pesagem e transmissores permitem atender as diferentes
aplicações, desde uma simples indicação de peso em display ao acoplamento em sistemas e aplicativos
de gerenciamento e controle, com conectividade a PC, CLP (Controlador Lógico Programado), SSC
(Sistemas de Supervisão e Controle), entre outros, utilizando redes de comunicação:
ControlNet
DeviceNet
EtherNet/IP

EtherNet TCP/IP
ModBus
PROFIBUS

A EMPRESA
Desde 1957 a Balanças Navarro atua fornecendo produtos e serviços no segmento de
pesagem, com o objetivo de agilizar e dar confiabilidade aos processos, melhorar a
produtividade e os controles, reduzir custos e atender as normas de qualidade.
Somos permissionária autorizada pelo IPEM-SP para reparos em balanças e sistemas de
pesagem, acreditada pela Cgcre conforme a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 e certificada
na ISO9001:2015.
A locação dos equipamentos é realizada pela Navarro ou pela parceira All Renting,
especializada em locação de equipamentos de pesagem
A satisfação de nossos clientes é a razão de nossa existência

A VISÃO

A MISSÃO

A BALANÇAS NAVARRO valoriza a
Qualidade e Confiabilidade em Pesagem,
obtida por desenvolvimento próprio e/ou
de
parceiros,
sempre
focado
em
tecnologia de ultima geração

Desenvolver,
produzir
e
garantir
o
funcionamento, através de equipe própria,
de soluções, equipamentos e componentes
de qualidade que criem valor para o negócio
de seus clientes.

AS SOLUÇÕES
Fornecemos completa linha de soluções de pesagem aplicáveis a todos os segmentos, tais como:
Balanças rodoviárias;
Balanças industriais dos tipos piso e bancada,
versões pesadoras e contadoras, fabricadas
em aço carbono e aço inox;
Balanças para pesagem suspensa e em pontes
rolantes;
Paleteiras balanças;
Sistemas de pesagem para tanques, silos,
reatores e plataformas especiais;
Sistemas especiais para envase e dosagem de
materiais;
Transmissores e Indicadores de peso;
Células de carga.
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