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myFit

LANÇAMENTO

Balança inteligente de análise corporal, com bluetooth 
e APP para smartphone

Tamanho da caixa/embalgem: 28 x 28 x 3 cm
Código de barras EAN13: 789853073837-0

Funções

Características

Bluetooth 
4.0

Memória: medição 
individualizada para 

até 8 usuários (no APP)

Alimentação:
3 x pilhas de

1,5 volts, tipo AAA

Para pesagem, 
basta subir na balança 
e aguardar o resultado

Dimensões: 
260mm x 260mm

x 6mm

Sistema de pesagem
através de 4 sensores

(células de carga)

  Display branco 
de alta de�nição

Desligamento
automático

Design
ultra slim

Peso
(cap 180kg)

kg

Consumo
Calorias 

kcal

IMC

BMI

Índice de
gordura

Água
Corporal

Massa
Muscular

Modo 
Bebê

Massa
Óssea

Índice
Proteico

Índice de
Gordura visceral

Idade
Corporal

Gordura
Corporal



Cadastro de usuário Peso e análise em 
tempo real
por bluetooth

Apresenta dados 
precisos e de 
forma instantânea

Comparativo dos seus 
resultados com gráfico de 
padrão, acompanhado de 
avaliação

Histórico contendo dados e 
gráficos, para comparativo no 
tempo: dia, mês e ano.

APP AiFit
GRATUITO

O APP AiFit, além de apresentar em tempo real as informações das funções de peso e análise 
corporal, armazena automaticamente os dados que podem ser visualizados e comparados por dia, 
semana, mês e ano em forma de relatório com gráfico. Também é possível compartilhar dados em 
redes sociais, ou ainda sincronizar o AiFit com o APP Saúde. Mais uma importante função é o Modo 
Bebê, que permite pesar o bebê sendo carregado, tendo descontado o peso do adulto.



SLIMBASIC-200
Balança digital pessoal

Tamanho da caixa/embalgem: 28 x 28 x 4 cm
Código de barras EAN13: 789853073713-7

Plataforma: vidro temperado 6mm 
(cor transparente)

Indicador de bateria fraca e sobrecarga

Mais informações:

Peso
(cap. 200kg)

kg

Sistema de pesagem
através de 4 sensores

(células de carga)

Divisão
100g

Unidade de 
medida disponível

KG/LB/ST

Dimensões
28cm x 28cm

Altura
2,4cm

Dimensões
do LCD

6,2cm x2,6cm

Para pesagem, 
basta subir na balança 
e aguardar o resultado

Desligamento
automático

Bateria 
CR2032



SLIMTOP-180
Balança digital de análise corporal, para pesagem e medição do percentual de 
Gordura, Massa Muscular, Massa Óssea, Água Corporal, Calorias e IMC 
(Índice de Massa Corporal)

Tamanho da caixa/embalgem: 32 x 32 x 4 cm
Código de barras EAN13: 789853073375-7

Exclusivo 
backlight display: 
fundo azul 
e dígitos pretos

Reconhecimento 
automático de 
usuários 
cadastrados 
para análise 
corporal.

Água
Corporal

Peso
(cap. 180kg)

kg

Índice de
gordura

Massa
Muscular

Massa
Óssea

Divisão
100g

Unidade de 
medida disponível

KG

Dimensões
30cm x 30cm

Altura
2,2cm

Touch screen Dimensões
do LCD

7,3cm x 3,7cm

Para pesagem, 
basta subir na balança 
e aguardar o resultado

Até 10
usuários

Desligamento
automático

2 Baterias
CR2032

Sistema de pesagem
através de 4 sensores

(células de carga)

Plataforma: vidro temperado 6mm (cor preto)

Análise da composição corporal por 
BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA

Indicador de bateria fraca e sobrecarga

Produto muito completo: apresenta automaticamente 
média de consumo de calorias por dia, e também IMC 
(Índice de massa corporal), quando realiza a análise 
corporal

Mais informações:



MULTI-50
Balança digital multiuso, com alça para pesagem 
e travamento na estabilização de peso.

Tamanho da caixa/embalgem: 9 x 18 x 4 cm
Código de barras EAN-13: 789853073385-6

Função TARA sucessiva para 
até 100% da capacidade

Indicador de bateria fraca e sobrecarga

Mais informações:
Peso

(cap. 50kg)

kg

Divisão
10g

Dimensões
15,3cm x 3cm

Altura
3,5cm

Dimensões
do LCD

2,8cm x1,6cm

Desligamento
automático

Bateria 
CR2032

Unidade de 
medida disponível

KG/LB/ST

Fácil de usar: todas as operações são 

concentradas em apenas 1 botão. Para 

indicação do peso, a balança realiza 

automaticamente o travamento da carga 

pesada, durante a pesagem.

Exclusivo acabamento 

em aço inoxidável: 

qualidade, higiene e 

durabilidade

Leve e versátil: pode ser 

usada para pesar bagagens, 

mercadorias e até bebês e 

crianças (sempre, com 

finalidade de uso 

exclusivamente doméstico. 

Suporte tipo SUSPENSÓRIO, 

para pesar crianças de 

2~5 anos.

Suporte tipo CEGONHA, 

para pesar bebês de 

0~2 anos.



Tigela removível e lavável, 

com capacidade de 1,8L. 

Ideal para preparo de

receitas e fórmulas.

EASY-5
Balança digital pesadora com tigela, para uso em cozinha.

Tamanho da caixa/embalgem: 19,7 x 19,7 x 12,8 cm
Código de barras EAN-13: 789853073384-9

Corpo, plataforma e tigela em ABS injetado de alta 
resistência

Função TARA sucessiva para até 100% da capacidade

Indicador de bateria fraca e sobrecarga

Mais informações:

Peso
(cap. 5kg)

kg

Divisão
1g

Dimensões
17,5cm x 14cm

Altura
2,5cm

Dimensões
do LCD

4,2cm x 1,8cm

Desligamento
automático

2 Pilhas 
AAA

Sistema de pesagem
através de 1 sensor
(células de carga)

Unidade de 
medida disponível

G/LB/ST
OZ/ML



SUPERINOX-5
Balança digital pesadora com plataforma
ultra-slim em aço inoxidável

Tamanho da caixa/embalgem: 14 x 22 x 3 cm
Código de barras EAN13: 789853073380-1

Função TARA sucessiva para até 100% da capacidade

Indicador de bateria fraca e sobrecarga

Mais informações:

Exclusiva plataforma 

em aço inoxidável: 

qualidade, higiene e 

durabilidade.

Portátil e interativa!
com design pequeno, ultra-slim e seu 
formato retangular, a balança 
pode ser levada para qualquer lugar.

Peso
(cap. 5kg)

kg

Divisão
1g

Dimensões
20,4cm x 13,4cm

Altura
1,07cm

Dimensões
do LCD

4,9cm x 1,9cm

Desligamento
automático

2 Baterias 
CR2032

Sistema de pesagem
através de 4 sensores

(células de carga)

Unidade de 
medida disponível

KG/LB/ST



NUTRI-5
Balança digital nutricional. Fornece peso, calorias, car-
boidratos, colesterol, proteínas, gorduras, fibras e sal de 
alimentos e bebidas.

Tamanho da caixa/embalgem: 23 x 18 x 4 cm
Código de barras EAN-13: 789853073382-5

Função TARA sucessiva para até 100% 
da capacidade

Indicador de bateria fraca e sobrecarga

Mais informações:

LCD extra grande multifuncional! 

De forma interativa e versátil, todas as 

informações ficam disponíveis na mesma tela, 

ao mesmo tempo. Existe ainda 

a função SOMA, que totaliza os 

valores nutricionais de uma refeição, dieta 

específica ou alimentação diária através de uma 

só tecla.

Plataforma de vidro 

temperado: fácil de limpar. 

Mais higiene e praticidade!

Peso
(cap. 5kg)

kg

Divisão
1g

Dimensões
22cm x 17cm

Altura
1,3cm

Dimensões
do LCD

6cm x4,5cm

Desligamento
automático

4 pilhas AAA

Sistema de pesagem
através de 4 sensores

(células de carga)

Unidade de 
medida disponível

KG/LB/ST

Touch screen



ACESSÓRIOS

Bolsa para balança
a venda nos modelos, 

myFit,
SLIMTOP-180, e
SLIMBASIC-200



A BALMAK é a indústria de pesagem, 
rotulagem e medidas 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.

1. Conforme Portaria INMETRO 236/94:
 a.Instrumentos para exclusivo uso doméstico, não submetidos a aprovação/verificação metrológica.
 b.Não legais para uso profissional em quaisquer ambientes: comercial (venda por peso), farmacêutico 
 (formulação), médico (diagnóstico) ou fitness (para avaliação física)

2. As balanças poderão apresentar variação aproximada de 1~5% para mais ou para menos na pesagem
 (e nas análises corporais). 

3. Balanças de análise corporal:
 a.Não devem ter seus dados comparados com exames laboratoriais, para fins de diagnóstico.
 b. Não devem ter seus dados comparados com outros modelos ou marcas para verificação de resultados e preci 
 são. Diferentes modelos e marcas utilizam processos distintos para apresentação de resultados.
 c. O hábito de realizar medições em um mesmo horário do dia conduz a resultados mais precisos para a melhor  
 comparação ao longo do tempo. Prefira logo pela manhã.

4. Produtos fabricados na RPC. Importados e distribuidos com a qualidade e garantia BALMAK.

5. Todos os produtos possuem garantia de 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade relativos 
a fabricação e/ou materiais.
6. Certificados de qualidade:



Catálogo balanças de uso doméstico ACTLIFE Fevereiro/2018 (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

UNIDADE DE NEGÓCIOS 1
Segmento 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 2
Segmento 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

0800 771 79 81
vendas@balmak.com.br


