
linha comercial
 soluções completas para o varejo de pequeno porte: mercados, padarias, 
lojas de conveniência, quitandas, feiras livres e estabelecimentos fast-food



A novíssima balança digital computadora de 
preços ECONOMIC LINE Black Edition (ELCB) 
foi desenvolvida a partir da ECONOMIC LINE 
NEXT. 

O produto agrega um upgrade no seu design 
com injeção do gabinete em plástico ABS na cor 
preto informática, e apresenta a nova eletrônica 
de terceira geração para as balanças comerciais 
da BALMAK, mais tecnológica, mais rápida e 
mais confiável.

Opcionais

Características 

Buzzer sonoro durante a digitação

Bateria interna recarregável com autonomia 
de uso por até 160h 
(+ fonte carregadora de bateria 6VDC 900mA)

Modelos disponíveis: 

Cap 15kg x Div 5g e Cap 6/15/30kg x Div 2/5/10g 

Display LCD (de baixíssimo consumo) para indicação 

de Peso, Preço/kg, Preço Total e Mostrador Bargraph 

que monitora a carga de pilhas/bateria – lados 

consumidor e operador.

Fonte automática full range externa 90-250VAC, 50/60Hz, 9V/1,5A

Gabinete em plástico ABS injetado, garantindo 

o melhor acabamento, resistência e durabilidade. 

Dimensões 30Lx28Px9,5Acm.

Plataforma/base em aço carbono zincado: resistente e durável

Prato de pesagem em aço inoxidável espelhado, 

que permite fácil higienização. Dimensões: 22,5Lx29,8Pcm.

Teclado: Tipo membrana, vedado e de alta resistência. 

Funções: Liga/Desliga, TARA (até 100% da capacidade), 

números “0”~”9”, Impressão, Fixo, Z e CE

Conexão serial RS-232/DB-9, para interface 
com automação comercial

Compartimento para operação com 6 pilhas AA, 

com autonomia de uso por até 80h

Kit bateria externa, para alimentação da balança através 

de cabo de 5 metros conectado a uma bateria de 12V

Prato tipo bandeja (versão Feira): Injetado em plástico ABS
totalmente atóxico na cor da balança. Amplia a área de 
pesagem da balança em 90%, e oferece canaleta e abas 
que impedem o escoamento de líquidos sobre os displays, 
permitindo ainda fácil higienização. Proporciona simples 
acoplagem sobre o prato da balança, e dispensa o uso 
de velcros, cola, parafusos ou pinos. Dimensões externas: 
42Lx30,5Pcm. Dimensões internas: 3Pcm. 
Dimensões na canaleta: 4,5Pcm.

Diferenciais 

e benefícios:

Exclusivo no Brasil! Nenhuma 
outra balança oferece o prático 
funcionamento através de pilhas

Produto leve, compacto e portátil. Com o uso dos opcionais 
de pilhas, bateria ou kit bateria externa, aliado às dimensões 
da balança, o produto pode ser utilizado em aplicações itinerantes 
como são os casos de feiras livres e comércios de rua.

Garantia: 1 ano



Balança digital computadora de preços (ELCN)

Modelos disponíveis: Cap 5/10kg x Div 1/2g, Cap 15kg x Div 
5g, Cap 10/25kg x Div 2/5g e Cap 6/15/30kg x Div 2/5/10g

Apresenta também a nova eletrônica de terceira geração. Demais características 
idênticas à versão Black Edition, porém, o gabinete é injetado na cor branca e a 
linha oferece mais opções de capacidades/modelos. Garantia: 1 ano

Balança digital pesadora (ELPN)

Modelos disponíveis: Cap 5/10kg x Div 1/2g, Cap 
10/25kg x Div 2/5g e Cap 6/15/30kg x Div 2/5/10g

Apresenta também a nova eletrônica de terceira 
geração. Único display LCD para indicação de Peso e 
Mostrador Bargraph, lados operador e consumidor | 
Funções do teclado: Liga/Desliga, Tara (até 100% 
capacidade), Impressão e Z. Garantia: 1 ano

Balança digital computadora de 
preços (LBC)

Modelos disponíveis: Cap 5/10kg x Div 1/2g, 
Cap 15kg x Div 5g, Cap 10/25kg x Div 2/5g, Cap 
6/15/30kg x Div 2/5/10g e Cap 50kg x Div 10g

Características: Buzzer sonoro durante a 
digitação | Display em LED vermelhos para 
indicação de Peso, Preço/kg e Preço Total | Fonte 
automática full range externa | Gabinete em ABS 
injetado – dimensões 37Lx37Px12Acm | Prato em 

aço inoxidável – dimensões 37Lx28P | Teclado em membrana com 
funções: números “0”~”9”, Liga/Desliga, Tara (60% da 1ª escala), 
Impressão, Fixo, Zero, Limpa e Data (Fabricação e Validade) | Opcion-
ais: Bateria interna recarregável com autonomia de até 50h, Conexão 
serial RS-232/DB-9, Kit bateria externa, Prato tipo bandeja em aço 
inoxidável, Prato tipo sacolão em aço inoxidável Garantia: 1 ano

Balança digital pesadora (LBP

Modelos disponíveis: Cap 2kg x Div 0,5g, Cap 5/10kg x Div 1/2g, Cap 
15kg x Div 5g, Cap 10/25kg x Div 2/5g, Cap 6/15/30kg x Div 2/5/10g e 
Cap 50kg x Div 10g

Características: Buzzer sonoro durante a digitação | Display em LED 
vermelhos para indicação de Peso | Fonte automática full range externa 
| Gabinete em ABS injetado – dimensões 37Lx37Px12Acm | Prato em 
aço inoxidável – dimensões 37Lx28P | Teclado em membrana com 
funções: números “0”~”9”, Liga/Desliga, Tara (60% da 1ª escala), 
Impressão, Fixo, Zero, Limpa e Data (Fabricação e Validade) | Opcionais: 
Bateria interna recarregável com autonomia de até 50h, Conexão serial 
RS-232/DB-9, Kit bateria externa, Prato tipo bandeja em aço inoxidável, 
Prato tipo sacolão em aço inoxidável | Garantia: 1 ano



0800 771 79 81
vendas@balmak.com.br balmak.com.br /BalmakBalancas

Impressor Térmico Dataterm (DTM-1)

Características: Botão de “Avanço” de etiqueta LED de Power e LED de erro | Destaca-
mento automático da etiqueta na impressão | Dimensões: 15,5Lx13Ax30Pcm | Interli-
gação com balanças eletrônicas ou PC | Padrão de código de barras: EAN.UPC EAN-13 | 
Permite etiquetas de dimensões 40mm~80mm de largura e 20mm~65mm de altura | 
Reconhecimento automático das dimensões da etiqueta | Troca do rolo de etiquetas 
mais simples de utilizar do mercado | Velocidade: 75 mm/seg | Garantia: 1 ano

Catálogo Linha Comercial Fevereiro/2015 (RV1) | A BALMAK segue uma política de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, reservando-se ao direito de alterar especificações e equipamen-
tos a qualquer momento, sem prévio aviso, declinando toda responsabilidade por eventuais erros ou omissões que se verifiquem neste catálogo.

Balança mecânica comercial 
Semi-Roberval (63)

Modelos disponíveis: Cap 15kg x Div 10g

Características: Cursores em aço inoxidável polido | 
Estrutura em chapa de aço carbono | Pintura em esmalte 
martelado na cor cinza | Prato em alumínio � 28,5x4cm | 
Régua lisa/de cima em perfil de alumínio, e régua 
dentada/de baixo em ferro chato zincado | Segurança: 
trava de impacto evitando sobrecarga mecânica quando a 
balança não estiver em uso | Garantia: 1 ano

A Balmak é uma das mais premiadas empresas do 
segmento de pesagem brasileiro

outros produtos
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PRÊMIO NEIHOTELARIA VIP
2010

PRÊMIOS MARCAS 
DE DESTAQUE 2011

Todos os produtos são homologados e possuem portaria 
de aprovação de modelo, em acordo com o mais atual RTM 
(Regulamento Técnico Metrológico) do INMETRO (Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial)

Todos os produtos são aferidos e selados através 

realizado na fábrica diariamente pelo IPEM/SP (Ins-
tituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo).


