
LOCAÇÃO DE BALANÇAS E
SISTEMAS DE PESAGEM

C O N T E  C O N O S C O

Locação de balanças de diversos
modelos e capacidades, por curtos e

longos períodos.



A balança correta disponível no momento da sua necessidade;

Apropriação do custo de locação sem a necessidade de imobilização de capital;

Ausência de custos de manutenção;

Garantia de utilização de equipamentos revisados e calibrados;

Custo proporcional ao tempo de utilização, evitando a ociosidade de equipamentos;

Agilidade e confiabilidade em seus processos de inventários.

Disponibilizamos suporte técnico especializado e capacitado para
esclarecer duvidas, da equipe técnica e dos clientes, sobre os
equipamentos, componentes e soluções especiais.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS DA LOCAÇÃO

SUPORTE TÉCNICO



A BALANÇA CORRETA NO MOMENTO DA SUA
NECESSIDADE



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

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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A VISÃO
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

A MISSÃO
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:


