
BCK-30 CHECKOUT
Robustez, ergonomia, e alta tecnologia em pesagem e 

leitura de código de barras no checkout



O objetivo da BALMAK é ser a melhor indústria brasileira 
de pesagem, medidas e rotulagem, levando até pessoas 
e empresas produtos que fazem a diferença e agregam 
valor ao seu cotidiano.

A BCK-30 Checkout é a balança ideal para uso na frente 
de caixa, embutida em balcões de checkout. O produto é 
compacto, ergonômico, flexível, fácil de instalar e permite 
o uso (opcional) de scanner de código de barras embutido.
A BCK-30 Checkout está em conformidade com a portaria 
nº 8, de 30 de Março de 2007, que regulamenta a ergonomia 
dos operadores de checkout, evitando doenças do trabalho 
(lesões do tipo LER) e acidentes.

É o produto ideal para o atendimento no varejo de qualquer 
porte, por permitir realizar a pesagem de produtos como 
FLV (Frutas-Legumes-Verduras) e pães no caixa, reduzindo 
custos de mão de obra e rotulagem com etiquetas no 
interior da loja, evitando filas e agilizando o atendimento ao 
cliente, além de proporcionar a leitura do código de barras 
em um único ponto para todos os outros produtos vendidos 
no estabelecimento.

A velocidade no atendimento está diretamente 
ligada ao nível de satisfação do cliente! 

Seja bem-vindo a BCK-30 Checkout!

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)

Inicial, realizado na fábrica diariamente pelo IPEM/SP (Instituto de Pesos e Medidas do 
Todos os produtos são aferidos e selados através do processo de Verificação Metrológica

Estado de São Paulo).



MODELO ALTURA PRATO

BCK-30PB perfil baixo standard

BCK-30PA perfil alto standard

BCK-30PAN perfil alto com nicho para uso de scanner Magellan® 2300HS

BCK-30PAM perfil alto com scanner Magellan® 2300HS embutido, já montado e acompanhando o produto



Capacidade 30kg 
x Divisão 5g

Duas saídas para 
comunicação serial 
disponíveis, uma 
RS-232 e outra USB.

Prato de pesagem em aço 
inoxidável AISI-304, com 
4 rampas para facilitar o 
deslizamento de produtos 
sobre a balança.

Indicador de peso: 
gabinete em plástico ABS injetado na cor preta, remoto, e em torre, deve ser fixado com 
dois parafusos na base do balcão, e como é flexível, pode ser posicionado com inclinação 
horizontal e vertical, facilitando a leitura tanto para o consumidor quanto para o operador. 

Zero automático: 
ao ser ligada, a balança 
sempre estará pronta 
para operação.

Display LCD extra 
grande de alta resolução 
(de baixíssimo consumo) 
com BACKLIGHT.

Teclado com painel em 
policarbonato e teclas tact 
switch. Funções: Liga/Desliga, 
Menu, Liga/Desliga Backlight, 
Tara e Zero.

Montagem:
estrutura para embutir, 
garantindo que a balança não 
se desloque dentro do balcão 
de checkout, e ao mesmo 
tempo, que o prato não toque 
nas laterais. Conta com quatro
pés para nivelamento fino
no momento da instalação.

Proteção contra 
interferências: 
sejam eletromagnéticas ou 
de radiofrequencia, 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.

Versão BCK-30 
Checkout com Scanner 
Magellan® 2300HS



A balança BCK-30 Checkout quando 
utilizada em conjunto com o Scanner 
Magellan® 2300HS simplifica o 
trabalho dos operadores de caixa 
integrando em um único 
equipamento pesagem e leitura de 
código de barras. É velocidade de 
atendimento aliada a redução de 
gastos em mão de obra e rotulagem 
de etiquetas.

O Magellan® 2300HS é eficaz, e projetado especificamente para varejistas que exigem alto 
desempenho em um compacto leitor de forma horizontal. A unidade é adaptada para aplicações de 
ponto de venda de médio a alto volume, exatamente como a acoplagem a balança BCK-30 Checkout. 
Algoritmos avançados de decodificação de software proporcionam a melhor velocidade de varredura 
e, simultaneamente, melhoram as taxas de leitura da primeira passagem de códigos de barras 
danificados, enrugados ou mal impressos. 

Capacidade máxima 30 kg

Carga mínima (20e) 100 g

Divisão (e=d) 5 g

Classe de exatidão
Tara máxima Até 17,995 kg

Prato de pesagem
Material Aço inoxidável AISI 304

Dimensão (LxP) 270 mm x 334 mm

Rampas laterais 4

Teclado Painel em policarbonato com teclas do tipo tact switch

Indicador de peso Gabinete em plástico ABS injetado na cor preta

Temperatura de operação De -5 a 40 ºC, com umidade máxima a 85% (condensação)

Display remoto
Tipo LCD (Cristal líquido), com backlight

Área de visualização 63 mm (L) x 18 mm (A)

Dimensões dos dígitos 7 mm (L) x 15 mm (A)

Alimentação elétrica

Tipo de alimentação
Adaptador de parede full range automático, e opção de 
alimentação através de uma porta USB, não sendo necessária 
(neste caso) a utilização do adaptador full range automático.

Tensão e frequência de entrada Vca / 50 – 60 Hz

Tensão e corrente de saída 5,5 Vcc / 500 mA

Consumo 0,3W

Garantia 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

Especificações
Versões

BCK-30 Standard (sem scanner) BCK

290 mm x 73 mm x 335 mm

292 mm  x 337 mm

70 mm

Rasgo no balcão de checkout

Profundidade do Suporte da Balança

290 mm x 115 mm x 335 mm

112 mm

-30 com nicho para uso de Scanner Magellan® 2300HS

Dimensões (

Dados para embutir

LxAxP



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

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



O melhor pós-venda do Brasil com peças de
reposição a pronta entrega, e a presença de
mais de 500 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.



Catálogo  Junho/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.

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

www.balmak.com.br
0800 771 79 81

vendas@balmak.com.br

Segmentos de atuação: 
revenda food-service, varejo, 

atacado, automação comercial & 
industrial, e balanceiros.

E-mail:
comercial1@balmak.com.br

Skype:
comercial1.balmak

WhatsApp:
19 98163.0824

UNIDADE DE NEGÓCIOS 1 UNIDADE DE NEGÓCIOS 2
Segmentos de atuação: 
saúde, revenda farma, revenda 
médico-hospitalar, pet-veterinário, 
fitness, e bem estar.

E-mail:
comercial2@balmak.com.br

Skype:
comercial2.balmak

WhatsApp:
19 98936.0302


