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Classifique seu produto 
com precisão na pesagem e

e obtenha um controle de 
produção com baixo custo

im
a
g

e
m

 i
lu

st
ra

ti
va

Monitore com o seu
Smartphone.

 • Alta robustez em sua construção;
 • Plataformas de pesagem industriais: 6kg, 15kg; 30kg, 60kg, 150kg;
 • Entradas e saídas digitais, Ethernet, Portas seriais, etc.;

 • Módulo de Pesagem industrial com até 120 amostras de peso por segundo, garantido rapidez e precisão.

 • Servidor web para acesso ao terminal via browser.

Balança Classificadora por Faixa de Peso
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Todos os dados gerados pelas estações de classificação 
poderão ser integrados com o sistema corporativo através de 
banco de dados relacional ou arquivos de exportação.

A LENKE atua a mais de 20 anos no mercado e possui um 
time experiente de profissionais para atender a sua empresa 
com qualidade e eficiência.

SUPORTE TÉCNICO

INTEGRAÇÃO DE DADOS
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A balança classificadora conta com a mais alta tecnologia para atender as exigências rigorosas das indústrias 

de alimentos. O produto é pesado manualmente e separado de acordo com a faixa de peso. A balança é 

programada pelo cliente que determina a quantidade de faixas a serem classificadas. O produto pode ser 

congelado ou fresco. Após colocar o produto sobre a plataforma de pesagem, o terminal informará a faixa de 

peso de classificação, podendo enviar um sinal luminoso para indicar a faixa. O sistema pode classificar até 8 

faixas de peso.

Aprimore sua classificação

Com a balança classificadora você tem na palma de 
sua mão o relatório de produção por faixa cadastrada, 
obtendo assim um resumo diário das pesagens com 
controle das quantidades produzidas. Esta opção 
possibilitará o controle de produção, evitando perdas 
desnecessárias e deixando o processo mais seguro.

Ÿ Geração de etiquetas;

Ÿ Apontamento de Produção;
Ÿ Relatórios Gerenciais - Curva de peso do produto;

RECURSOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Ÿ 03 - Portas Seriais RS-232C;

Ÿ 04 - Entradas digitais;
Ÿ 08 - Saídas digitais; Ÿ 01 - Porta USB 2.0.

Ÿ 01 - Porta Ethernet TCP/IP;

Ÿ 01 - Porta Micro SD (disponível para Cartão de Memória);

O SERVIDOR WEB DESTE EQUIPAMENTO FUNCIONA COMO UMA FERRAMENTA IoT DA INDUSTRIA 4.0
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