
LINHA COMERCIAL

Soluções completas para o 
varejo de pequeno porte: 
mercados, padarias, lojas de
conveniência, hortifrútis, feiras
livres e estabelecimentos fast-food.



A BALMAK é o fabricante nacional PREMIUM que oferece 

a melhor e mais completa linha de balanças para uso 

comercial. São balanças eletrônicas que foram 

especialmente desenvolvidas combinando tecnologia 

de ponta, precisão, robustez, durabilidade e um 

incrível design. Balanças aprovadas pelo 

INMETRO que proporcionam leituras fáceis e 

confiabilidade nas pesagens, com baixíssimo 

índice de manutenção.

A Linha Comercial apresenta produtos que 

garantem eficiência nas operações com o melhor da 

tecnologia em pesagem que há no mundo. O portfólio de 

soluções oferecido é o resultado da constante pesquisa de 

nossa equipe no aprimoramento de processos e produtos, 

para a satisfação máxima dos nossos clientes.

**** Catálogo de uso profissional 

**** CUIDADO! Balanças ilegais, sem 
aprovação do INMETRO:

Atenção às balanças que estão sendo vendidas no Brasil sem aprovação de modelo pelo 
Inmetro. Elas calculam preço e são destinadas ao uso comercial. A maioria não possui 

impressora. Estas balanças são fabricadas na China e tem chegado aos comerciantes e 
consumidores brasileiros através de sites de comércio eletrônico (Mercado Livre, OLX, 

Magazines, etc) e também pessoas físicas operando no mercado paralelo (sem nota fiscal, 
ou com nota fiscal falsa). As balanças irregulares podem apresentar erros de pesagem 

maiores do que os permitidos, pois não foram objeto de aprovação de modelo sob 
Regulamento Técnico Metrológico do INMETRO, nem de verificação inicial ou verificação 
periódica. Se a balança indicar um peso menor que o real, o comerciante é prejudicado. 

Se ocorrer o contrário, quem perde é o consumidor. Os comerciantes que as utilizam podem 
ter os equipamentos apreendidos e receber multas.

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 do processo de Verificação Metrológica 
Inicial, realizado na fábrica diariamente pelo IPEM/SP (Instituto de Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo).
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Única! A ONE é o resultado do encontro dos 
melhores desejos dos clientes, do design e 
da tecnologia. 

Produto PREMIUM com construção leve e
moderna, que apresenta design marcante 
valorizando o estabelecimento do comerciante 
e o atendimento aos seus clientes. Oferece 
painéis inclinados, display LCD de alta 
resolução com backlight, uma das maiores 
áreas de pesagem do mercado brasileiro e 
ainda, opcionalmente, o exclusivo 
PRATO GLASS.

A nova linha de balanças 
comerciais ONE traz um projeto 
eletrônico inovador que tem 
como elemento central a 
placa CPU “All”, mais moderna 
e segura, que proporciona baixo 
custo de manutenção e agrega 
avanços significativos em 
qualidade e durabilidade à 
família de balanças.

O projeto ONE e todos os seus 
elementos foram integralmente 
desenvolvidos pelos 
engenheiros da Balmak no 
Brasil, dentro do CDE 
(Centro de Desenvolvimento 
e Engenharia).

Bem vindo 
a uma nova era. 

Conheça o maior 
lançamento dos 
próximos 10 anos!

L A N Ç A M E N T O
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ELCO computadora de preços
(com 3 funções de display: peso, 
preço/unitário e preço/total) 

São duas as opções de modelos:

Computadora de Preços (ELCO): 
Cap 5/10kg x Div 1/2g, Cap 15kg x Div 5g e 
Cap 6/15/30kg x Div 2/5/10g 
Pesadora (ELPO): 
Cap 5/10kg x Div 1/2g e 
Cap 6/15/30kg x Div 2/5/10g

Buzzer sonoro durante a digitação

Display LCD extra grande de ALTA RESOLUÇÃO 
(de baixíssimo consumo) com BACKLIGHT, com 
mostrador Bargraph que monitora a carga de 
bateria – lados consumidor e operador.

Prato de pesagem soma em sua construção 
plástico ABS injetado e aço inoxidável espe-
lhado, oferecendo abas de proteção contra 
escoamento de líquidos e fácil higienização. 
Dimensões: 33,5Lx23,5Pcm.

Teclado: Tipo membrana, vedado e de alta 
resistência. Funções: Liga/Desliga, TARA 
(até 100% da capacidade), números “0”~”9”, 
Impressão, Fixo, Z e CE

Proteção contra interferências: sejam 
eletromagnéticas ou de radiofrequência, 
obedecendo ao RTM do INMETRO

Proteção contra sobrecarga mecânica: protege contra 
cargas excessivas depositadas sobre o prato de 
pesagem, o que garante a continuidade da qualidade 
para operações mais precisas.

Fonte automática full range externa 90-250VAC, 
50/60Hz, 5,5V/0,5A

Gabinete em plástico ABS injetado, garantindo o 
melhor acabamento, resistência e durabilidade. 
Dimensões 33,5Lx33,5Px11,5Acm.

Garantia: 1 ano

Características: 

ELPO pesadora 
(com uma função de display: peso).



.

Diferenciais e benefícios:

Produto premium, com 
construção leve e moderna, 
apresenta design marcante 
que valoriza o estabelecimen-
to do cliente.

Painéis, tanto lado 
operador (com teclado e 
displays), quanto lado 
consumidor (displays), 
ficam inclinados - permitindo 
conforto e ergonomia no uso 
da balança.

Uma das maiores áreas de 
pesagem do mercado brasileiro 
(787cm2).

Menor custo* de manutenção 
do mercado nacional 
(*considerando preços 
de peças de reposição).

Exclusivo no Brasil: 
nenhuma outra balança 
oferece como opção o 
inovador PRATO GLASS.

Opcionais

 

Bateria interna recarregável com autonomia de 
uso por até 100h (+ fonte carregadora de bateria 
6,8V/1A)

Exclusivo PRATO GLASS > prato de vidro na cor preta, com 
acabamento luxuoso, que torna a balança um artigo de decoração 
sobre o balcão – valorizando o estabelecimento. O vidro tem 5mm de 
espessura, é temperado, e por apresentar dureza elevada garante a 
vida útil do opcional. Dimensões: 32,5 x 22 cm.

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

Kit bateria externa, para alimentação da balança 
através de cabo de 5 metros conectado a uma 
bateria de 12V

Opcional
Exclusivo 
PRATO GLASS



A E-LINE é uma balança compacta e robusta, com custo benefício imbatível, desenvolvida para 
operações comerciais com ou sem energia elétrica. Apresenta, opcionalmente, o PRATO FEIRA 
(tipo bandeja) que amplia a área de pesagem em até 90%. É a única linha de balanças disponível 
no mercado nacional, que pode operar através de pilhas.

A linha de balanças comerciais E-LINE traz um projeto eletrônico inovador que tem como elemento 
central a placa CPU “All”, mais moderna e segura, que proporciona baixo custo de manutenção e 
agrega avanços significativos em qualidade e durabilidade à família de balanças.

O projeto E-LINE e todos os seus elementos foram integralmente desenvolvidos pelos 
engenheiros da Balmak no Brasil, dentro do CDE (Centro de Desenvolvimento e 
Engenharia).

São duas as opções 
de modelos: 

ELC computadora de preços
(com 3 funções de display: peso, 
preço/unitário e preço/total) 

ELP pesadora 
(com uma função de display: peso).
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Diferenciais e benefícios:

Acessório opcional: 
prato tipo bandeja (feira), 
que amplia a área de 
pesagem da balança em 
90%

Exclusivo acessório opcional: 
funcionamento através de 
pilhas por até 80h!

Display LCD de alta 
resolução, com 
BACKLIGHT branco

Fonte automática 
full range externa 

90-250VAC

Computadora de Preços (ELC): 
Cap 5/10kg x Div 1/2g, Cap 15kg x Div 5g e 
Cap 6/15/30kg x Div 2/5/10g 
Pesadora (ELP): 
Cap 5/10kg x Div 1/2g e Cap 6/15/30kg x Div 2/5/10g

Capacidades Disponíveis

Buzzer sonoro durante a digitação

Display LCD (de baixíssimo consumo) com BACKLIGHT, 
com mostrador Bargraph que monitora a carga de pilhas/
ou/bateria – lados consumidor e operador.

Prato de pesagem em aço 
inoxidável espelhado, que 
permite fácil higienização. 
Dimensões: 22,5Lx29,8Pcm.

Tipo membrana, vedado e de alta 
resistência. Funções:
ELC: Liga/Desliga, TARA (até 100% 
da capacidade), números “0”~”9”, 
Impressão, Fixo, Z e CE
ELP: Liga/Desliga, TARA (até 100% 
da capacidade), Impressão e Z.

Proteção contra interferências: 
sejam eletromagnéticas ou de 
radiofrequência, obedecendo ao 
RTM do INMETRO

Proteção contra sobrecarga 
mecânica: protege contra 
cargas excessivas depositadas 
sobre o prato de pesagem, o 
que garante a continuidade da 
qualidade para operações mais 
precisas.

Fonte automática full range externa 90-250VAC, 
50/60Hz, 5,5V/0,5A

Gabinete em plástico ABS injetado, garantindo o 
melhor acabamento, resistência e durabilidade. 
Dimensões 30Lx28Px9,5Acm.

Plataforma/base em aço carbono zincado: 
resistente e durável

Opcionais

 

Bateria interna recarregável com autonomia de 
uso por até 100h (+ fonte carregadora de bateria 
6,8V/1A)

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.

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

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

Garantia: 1 ano

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.



A Linha Brasil NEXT é a melhor opção em área de pesagem do mercado. Não há outra linha de 
balanças comerciais com tamanho espaço no prato de pesagem. Além disso, conta com LEDs 
vermelhos e resoluções de pesagem (capacidade x divisão) exclusivas para o segmento.
 
São duas as opções de modelos: 

LBC
computadora de preços
(com 3 funções de display: peso, 
preço/unitário e preço/total) 

LBP
pesadora 
(com uma função de display: peso).

nada se compara!
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Capacidades disponíveis: 
Computadora de Preços (LBC): 
Cap 50kg x Div 10g
Pesadora (LBP): ): Cap 2,5kg x 0,5g

Buzzer sonoro durante a digitação

Prato de pesagem em aço inoxidável espelhado, 
que permite fácil higienização. Dimensões: 
37Lx28Pcm.

Tipo membrana, vedado e de alta resistência. 
Funções:
LBC: Liga/Desliga, TARA (até 60% da capacidade), 
números “0”~”9”, Impressão, Fixo, Zero, Limpa e 
Data (fabricação e validade)
LBP: Liga/Desliga, TARA (até 60% da capacidade), 
Impressão e Z.

Proteção contra interferências: sejam 
eletromagnéticas ou de radiofrequência, 
obedecendo ao RTM do INMETRO

Display em LED vermelho– 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 
37Lx37Px12Acm

Proteção contra sobrecarga mecânica: 
protege contra cargas excessivas depositadas 
sobre o prato de pesagem, o que garante a 
continuidade da qualidade para operações 
mais precisas.

Plataforma/base em aço carbono 
zincado: resistente e durável

Opcionais

Bateria interna recarregável com autonomia de 
uso por até 160h (+ fonte carregadora de bateria 
6,8V/1A)

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.

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

Diferenciais e benefícios:
Área de pesagem com 1036cm2
(37Lx28Pcm) > nenhum outro modelo de 
balança, de qualquer marca no mercado 
nacional, supera a Linha Brasil NEXT.

Garantia: 1 ano Exclusivo no Brasil: balança computadora de preços 
com capacidade máxima até 50kg!



A BALMAK é a indústria de balanças que mais evoluiu e cresceu no Brasil na última déca-
da. Está localizada em Santa Bárbara d´Oeste a apenas uma hora da cidade de 
São Paulo, e apresenta:

Um dos mais completos e modernos 
portfólios de produtos de pesagem do 
mundo, atuando nos segmentos de 
automação, comercial, industrial, 
farmacêutico, médico-hospitalar e 
de uso doméstico

CDE (Centro de Desenvolvimento e 
Engenharia) que garante a qualidade 
total dos produtos, e o CTT 
(Centro de Treinamento e Tecnologia) 
que garante o treinamento constante 
da Rede Técnica Autorizada
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O melhor pós-venda do Brasil com peças de 
reposição a pronta entrega, e a presença de 
mais de 400 ATABs e ATABs AVANÇADOS 
em todo o território nacional, comandados 
pelo DPV (Divisão Pós-Venda) localizado na 
sede da fábrica

Atendimento comercial pessoal, com 
presença de equipe de vendas em todo 
o Brasil e América Latina, garantindo a 
preservação e o respeito do canal de 
distribuição

Garantia ao cliente de crescimento 
sustentado, ética profissional e as 
melhores políticas de gestão
 
O objetivo da Balmak é garantir a plena 
satisfação do cliente através de uma 
experiência superior, lucrativa e segura 
em produtos e serviços relacionados a 
automação, pesagem e medidas.

Faça parte desta revolução.



Catálogo COMERCIAL Janeiro/2017 (RV1) -  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.
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A Balmak é uma das mais premiadas empresas do segmento de pesagem brasileiro

MAIORES & MELHORES
2010/2011/2012/2013
2014/2015/2016

PRÊMIOS MARCAS 
DE DESTAQUE 2011

HOTELARIA VIP
2010

PRÊMIO HOSPITAL BEST
 2009/2010/2012/2013

PRÊMIO HOSP VIP
 2010/2011

PRÊMIO NEI
2013

Precisa de atendimento técnico, treinamento ou orientação 
sobre o uso e operação do produto? Fale GRATUITAMENTE 

com nosso DPV (Divisão Pós-Venda) pelo telefone
0800 771 79 81 (seg - sexta das 8h às 11h30 e das 13h às 

17h30, exceto feriados) ou ainda através do
email: dpv@balmak.com.br


