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BALANÇAS DE USO GERAL

Completa linha de balanças de piso e bancada para utilização em áreas industriais (Recebimento, Expedição, Controle de
processos e Laboratórios). Equipamentos robustos para utilização intensa. Soluções adequadas para os segmentos
alimentício, farmacêutico, químico, agronegócio etc. Soluções especiais de acordo com as necessidades específicas, dos
nossos clientes. Indicadores digitais para aplicação desde simples pesagem até processos de dosagem, automação, integração
com ERPs e áreas classificadas.

SISTEMAS DE PESAGEM ESPECIAIS
INDICADORES E TRANSMISSORES

CÉLULAS DE CARGA, SUPORTES
E CAIXAS DE JUNÇÃO

Soluções adequadas para pesagem ou dosagem em tanques, silos, reatores e estruturas especiais desenvolvidas de acordo com
as necessidades dos cliente. Completa linha de Indicadores e Transmissores para utilização desde simples pesagem até
processos complexos de dosagem, envase, automação, integração com CLPs e Sistemas de controles. Células de carga
analógicas e digitais de todos os tipos e capacidades que atendem todas as necessidades e aplicações, com suportes específicos.

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

BALANÇAS SUSPENSAS E DE PONTE ROLANTE

Balanças de gancho que atendem as mais variadas necessidades e aplicações, para pesagens suspensa e em ponte rolante.
Capacidades de 60 kg até 50.000 kg. Opcionais para proteção contra impacto, altas temperaturas e conectividade.
.
Baterias recarregaveis (autonomia de até 80 horas). As balanças suspensas garantem pesagens rápidas, precisas e com baixa
incidência de manutenção.

BALANÇAS RODOVIÁRIAS
TIPOS DE INSTALAÇÃO
SOBRE O PISO

SEMI EMBUTIDA

EMBUTIDA

Estrutura projetada e construída sob os mais rigorosos conceitos de boas práticas de Engenharia e Manufatura. Conjunto
eletrônico classe mundial, utilizando-se células de carga de alta performance e Terminais de peso que permitem integração
amigável com ERPs. Software de gerenciamento que possibilita o controle total das operações de pesagem, registrando todas
as transações ocorridas. Permite formatação de 'tickets” de pesagem, relatórios e integração com ERPs.
.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
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.

PEÇAS

ORIGINAIS

LOCAÇÃO DE BALANÇAS
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
ociosidade de equipamentos.
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