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A BALMAK preocupa-se em oferecer a melhor solução para a saúde. A grande versatilidade da BKF-Móbile
 permite seu uso em qualquer tipo de aplicação para pesar pessoas: hospitais, clínicas, consultórios, maternidades, 
farmácias & drogarias, academias, centros de dieta, centros esportivos, hotéis, lojas de departamento, condomínios, 

escolas, creches, clubes e principalmente: atuação médica em campo, onde não há energia elétrica disponível!

A BALMAK apresenta a novíssima linha 
BKF-Móbile de Balança digital portátil 

para pesar pessoas, de uso profissional. 
Produto especialmente desenvolvido combinando 

tecnologia de ponta, precisão, robustez, 
durabilidade e um incrível design.
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A BALMAK segue uma política de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, reservando-se ao direito de alterar especificações e equipamentos a qualquer 
momento, sem prévio aviso, declinando toda responsabilidade por eventuais erros ou omissões que se verifiquem neste catálogo.

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

Alimentação
Bateria interna de 6 Volts que oferece autonomia 
de funcionamento por até 50 horas e fonte carregadora 
externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6V/1,5A.
Display
LCD com 6 dígitos, com backlight, instalado diretamente na 
plataforma da balança – solução moderna que oferece 
praticidade, leveza e economia de espaço.
Corpo
Plataforma e tampa da plataforma em chapa de alumínio. 
Funções do display
Pesagem, com travamento do peso na estabilização. 
Zero automático. Auto on/off backlight que se acende ao sair do zero, 
e se apaga ao retornar a zero.
Pintura
Eletrostática a pó (Padrão de fábrica = branco)
Alça para transporte
Alça resistente em plástico ABS injetado na cor preta, que oferece 
conforto e conveniência tornando a balança totalmente portátil.
Piso antiderrapante
Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando 
maior segurança e conforto aos usuários.
Pés antiderrapantes em borracha sintética 
Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência 
ao piso e segurança para as pesagens.
Sistema de pesagem
Célula de carga insensível a momento, no centro da plataforma, que dispensa 
totalmente o uso de alavanca, liras ou redução mecânica, proporcionando alta 
precisão e velocidade na leitura de peso.
Proteção contra sobrecarga
Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis 
impactos acidentais.
Dimensões
Plataforma: 32 x 28 cm. Altura do piso até o topo do equipamento: 10 cm
Peso da balança
Apenas 5,200 kg
Consumo
0,5W
Garantia
1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

Modelo
BK-180FM
BK-200FM

detalhe da 
bateria, 
localizada 
na base

detalhe da 
chave liga/desliga, 
de fácil acesso

alça para 
transporte

Código
PA1228
PA1229

Capacidade Max.
180 kg
200 kg

Divisão
50g de 0,000 kg até 180,000 kg
100g de 0,000 kg até 200,000 kg

Características

Modelos disponíveis

Compacta, leve e totalmente portátil: com bateria que oferece autonomia de 
até 50 horas, apenas 5,200 kg de peso do produto e a prática alça para a 
transporte, a BKF-Móbile é a melhor opção em balança de uso profissional 
aprovada pelo INMETRO, para o uso em campo.

Fácil instalação! Não é necessário técnico especializado.

Fácil leitura, sem erros de interpretação. Dígitos de ótima visualização 
com backlight!

Rede de suporte técnico autorizado em todo o Brasil!

Diferenciais


