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 • Plataforma configurável para terminal, impressora e balança;
 • Portaria do Inmetro/Dimel nº 096/2018;
 • Plataformas de pesagem industriais: 6kg, 15kg; 30kg, 60kg, 150kg.

 • Módulo de Pesagem industrial com até 120 amostras de peso por segundo, garantido rapidez e precisão;
 • Compatível com as mais diversas impressoras industriais do mercado ;
 • Alta robustez em sua construção com caixa opcional para proteger a impressora ;

Balança de Pesagem, Apontamento e Geração de Etiqueta
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Monitore com o seu
Smartphone.

Faça o controle do sobrepeso,
com o apontamento de produção

e a impressão de etiqueta

imagem ilustrativa



Acompanhe em tempo real via navegador de internet as pesagens realizadas nas estações de pesagens num 
determinado período de tempo e observe as diferenças entre o peso padrão e o peso registrado pela balança.

Balanças automatizadas tornam-se um instrumento de 

auditoria e aumentam a produtividade do operador. O 

monitoramento garante que os produtos embalados estejam 

dentro das tolerâncias de peso definidas pelo setor de 

qualidade da empresa. Com a impressão de etiquetas multi-

idioma e geração de códigos de barras rastreáveis, utilizando 

o padrão global de identificação – GS1, o código de barras 

dos produtos pode ser lido em qualquer lugar do mundo, com 

confiabilidade e segurança, agregando valor ao seu produto. 

Todas as parametrizações de tolerâncias de peso inferior, 

superior, tara, informações nutricionais, descrições do 

produto em outros idiomas e imagens que devem ser 

impressas na etiqueta, são facilmente configuradas no 

sistema interno do equipamento acessado via plataforma 

web.  

Com a utilização de diversas estações em rede, é possível 
visualizar de forma centralizada, todas as informações de 
apontamentos gerados. Permitindo assim controlar as 
ordens de produção e pedidos em tempo real.

INTEGRAÇÃO DE DADOS
Todos os dados gerados pelas estações de pesagens 
poderão ser integrados com o sistema corporativo através de 
banco de dados relacional ou arquivos de exportação.

FLEXIBILIDADE

RENDIMENTO
Faça o controle efetivo das pesagens e tenha o rendimento 
real de sua fábrica. Evite o sobrepeso em seus produtos.

SUPORTE TÉCNICO
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.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
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Ÿ 04 - Entradas digitais;

Ÿ 03 - Portas Seriais RS-232C;
Ÿ 08 - Saídas digitais; Ÿ 01 - Porta USB 2.0.

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

Ÿ 01 - Porta Ethernet TCP/IP;

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