
Potente e acessível para 
o pequeno e o grande varejo





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).

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 modelos ÓRION de balança 
computadora de preços com impressor 
integrado, presentes neste catálogo, 
atendem as resoluções RDC 359 e 360 da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) sobre cadastro e impressão de 
Tabelas Nutricionais.



Balança computadora com impressor integrado

A ÓRION é o produto ideal para pesagem e 

rotulagem na venda direta e/ou na pré-embalagem 

de itens comercializados por peso ou quantidade, 

em todos os tipos de estabelecimentos dos 

segmentos atacadista e varejista, seja qual for 

o seu tamanho.

Características tecnológicas e de construção 

marcantes do projeto, além de um design 

arrebatador, tornam a balança imbatível quando 

comparada à concorrência.

tem gente que acha que 
balança com grande memória 
e robustez só pode ser usada pelo grande varejo

#reprograme-se

A Órion é flexível e revolucionária, resultado 

da parceria da BALMAK com a DIBAL, um 

dos fabricantes de maior relevância mundial 

em balanças e equipamentos para pesagem 

e rotulagem. 



Características

tem gente que acha que 
balança compacta para automação 
tem que pesar só até 15kg

#reprograme-se

Capacidade máxima 30kg

Capacidade da memória 4.000 itens com descritivo 
   de 2 linhas com 20 caracteres  
   por linha

Comunicação em rede Ethernet/ ou / Wi-Fi, com saída 
   para cabo Ethernet  integrada

Teclado QWERTY  Sim

Formatos de etiquetas  De 30x30 até 60x100mm

Padrão de código de 
barras disponível EAN 13

98, sendo 49 na primeira   
função e 49 na segunda.

Tecla rápida (atalho), disponível  
acesso até 999 itens por digitação  
de 3 dígitos, código do item 6 dígitos e 
por digitação do NOME DO ITEM

Código Smiley  Sim

Nº de teclas rápidas 
de atalho

Classe de exatidão Classe III

Cabeça térmica  8 pontos por milímetros, com 
   velocidade de impressão 
   de 100mm por segundo

Dimensão da Balança
   Plana: 16cm (A) | 36,5cm (L) | 44cm (P) 

Dimensão do prato 36cm (A) | 26,5cm (L)

Peso do produto  Plana:  8,50kg | Torre: 9,50kg

Consumo  34 a 82W (Durante a impressão)

Porta RS   Sim

Informação Nutricional Até 4000 itens, programáveis 

Opções de funções de 
busca de itens

Venda de glaciados Sim

Formatos disponíveis Plana e Torre

Capacidade de tara 5,998 KG

Alimentação Elétrica Bivolt automático

Torre: 53cm (A) | 36,5cm (L) | 44cm (P)    Base/plataforma: alumínio injetado  
   Gabinete: plástico ABS injetado  
   de alta resistência 
   Prato de pesagem: aço inoxidável  
   AISI-304 (+plástico)

Modo Comanda  Sim

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

Divisão   Tríplice Escala: 
   2g de   0,000 kg até   6,000 kg
   5g de   6,005 kg até 15,000 kg
   10g de 15,010 kg até 30,000 kg 

Imagens/figuras 
para associação 
por item

Até 40 imagens/figuras

Display   SUPERLUX, LCD High Definition, 
   retroiluminado com 3 linhas

Construção do Corpo



tem gente que acha que 
balança compacta para automação 
com função de impressão contínua 
(50% de redução no uso de suprimentos) 
tem que custar caro 

#reprograme-se

A ÓRION é a única balança do mercado a disponibilizar 
a busca de itens cadastrados através da simples 
DIGITAÇÃO DO NOME DO ITEM, facilitando o trabalho 
do operador. Além claro, de também permitir a busca de 
itens através dos meios tradicionais: tecla rápida de atalho, 
código 3 dígitos ou ainda código 6 dígitos.

Código Smiley (de rentabilidade por item), que 
transforma a balança numa ferramenta importante para 
o  negócio do cliente. Classifica o item mostrado no display 
com uma nota de 1 a 9, auxiliando operadores de balanças a 
oferecerem e venderem mais aqueles itens que apresentam 
maior rentabilidade.

Teclado com teclas independentes “tipo switch” 
em vez teclado adesivo “tipo membrana”, diminuindo os 
custos de manutenção dentro e fora do período de garantia, 
e o consequente tempo de conserto (com o equipamento 
fora de uso). 

Vantagens e exclusividades da ÓRION:



Impressão mais rápida e personalizada: a ÓRION 
imprime a 100m/s, oferecendo a maior velocidade dentre 
todas as opções de balanças com impressor integrado 
disponíveis no mercado. Além disso, através de seu 
poderoso software, proporciona liberdade criativa e 
infinita em etiquetas: com interface simples e objetiva, 
o cliente pode desenhar de forma personalizada sua 
etiqueta incluindo - além dos dados básicos - diversos 
logos, inclusive do seu próprio estabelecimento. Não há 
necessidade de se comprar rolo de etiqueta com padrão 
customizado (mais caro), pois a balança imprimirá o 
logotipo do estabelecimento.

Função de impressão contínua: inteligência e redução 
de custos!

Quando em uso com rolo de etiqueta contínua, a balança 
imprime automaticamente conforme a necessidade.

A altura da etiqueta impressa varia conforme a quantidade 
de informações cadastradas no produto. 

Como resultado: etiqueta impressa no tamanho ideal, 
sem espaços em branco e com até 50% de redução de uso 
de suprimentos.

Destaque para o DFS (software gerenciador de cadastros e 
redes de balanças ÓRION) que é 100% amigável, pois 
apresenta configuração compatível com qualquer software 
de retaguarda, de forma simples, rápida e segura.

IMPORTANTE: VERSÃO DFS GLOBAL > Ideal para 
redes do varejo ou atacado, permite a (1) possibilidade de 
comunicação local ou remota (com servidor na própria loja, 
ou em qualquer outro lugar) e (2) possibilidade de 
comunicação com várias lojas a partir de um mesmo 
servidor, aonde esteja instalado a versão DFS GLOBAL.

ETIQUETA

ALTURA VARIÁVEL



tem gente que acha que 
balança tem que imprimir 
em formatos fixos, 
sem liberdade para a criação 
de desenhos personalizados.

#reprograme-se

Layouts de etiquetas ilustrativos:

Destaque para as infinitas possibilidades de montagem com logos, diferentes 
posicionamentos das informações, além da perfeita qualidade de impressão 
com fontes arredondadas e que oferecem boa sensação de leitura.

60x60mm

60x30mm40x40mm



Troca do rolo 
de etiquetas 

rápida e fácil!

60x80mm 60x100mm



Etiquetas térmicas
A linha de balanças ÓRION demanda um suprimento fundamental para sua operação: etiquetas 
térmicas. Preocupada com a satisfação do seu cliente, a BALMAK oferece o suprimento ideal que 
corresponde ao alto padrão de qualidade das balanças ÓRION. As etiquetas térmicas originais 
fornecidas pela BALMAK garantem nitidez e qualidade de impressão, segurança, economia e 
aumento da vida útil do sistema de impressão da balança – preservando a cabeça térmica.

Material utilizado:
Produzidas em papel adesivo termossensível, brancas ou personalizadas, com 
camada de proteção/revestimento, essas etiquetas são altamente resistentes a 
rasgos, umidade, ambientes de altas e baixas temperaturas e obedecem às 
especificações das marcas de balanças do mercado.

Aplicação
Impressas através das balanças da linha ÓRION, as etiquetas podem ser aplicadas 
em produtos de peso variável como bandejas de frios, carnes, congelados e resfriados, 
hortifruti, açougue e padaria, para receber a impressão de código de barras, 
identificação do produto, preço por quilo e a pagar, peso, validade, receita, 
conteúdo nutricional e imagens (SISP, SIS e outras), e logotipo do estabelecimento.

As etiquetas térmicas são utilizadas pelos mais variados setores do varejo como casas 
de carnes, padarias, sacolões, atacados, supermercados e atacarejos. 

Vantagens de se utilizar o suprimento original Balmak:
Garantia de uso das melhores matérias-primas |Qualidade de impressão | Colagem eficiente 
Preservação do tempo de vida útil da cabeça térmica de impressão

Opções disponíveis, e dados técnicos:

Balanças 
com impressora 
integrada

Serviços

Etiquetas
Térmicas

Suporte 
técnico

Dimensões

Tolerância

Tolerância

Código do 
Produto

48

32

30

Rolos

Rolos

Caixa de Papelão
 c/

Embalagem

Largura
(mm)

40

60

60

+- 0,5mm

+- 0,5mm

1

40

40

contínua

+- 0,5mm

-

Altura
(mm)

2

83,4

83,4

83,4

1%

1%

0 Máximo
bobina (mm)

5

39 (1,5 pol)

39 (1,5 pol)

39 (1,5 pol)

+- 0,5mm

+- 0,5mm

0 Interno
tubete (mm)

6

30

30

30

1%

1%

Comprimento
(metros)

3

698

698

1

1%

-

Etiquetas 
por rolo

4

PA1555

PA1556

PA 1731



SOLUÇÃO COMPLETA, EM 
TODOS OS PONTOS DE 
ATENDIMENTO



Catálogo Órion 1 Plus Dezembro/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


