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APROVADA PELO

Uma solução prática
e econômica para sua

comercial.
automação



CARACTERÍSTICAS

Este produto foi desenvolvido  especialmente para utilização em padarias,   
hortifrútis,   peixarias,  açougues,  restaurantes  self  service,   entre   outros.
O equilíbrio entre qualidade, solução e preço fazem com que esta balança
seja  escolhida  por milhares de comércios anualmente em toda a América
Latina como solução em pesagem para seus negócios.

• Cálculo de peso, preço e total a pagar.
• Compatibilidade   com   os   principais
  softwares do mercado.
• Possui saída serial RS 232, com conector
  DB9.

• Instalação fácil, intuitiva e ágil.
• Relatórios  de   vendas   diárias.
• Permite  vender   produtos  por peso ou por unidade.
• Sistema de Tara.

Pode   ser   conectada  ao  computador,   PDV  e
terminais   inteligentes,   necessitando   apenas
de   um  cabo  serial  (vendido  separadamente)
também pode ser acoplada a uma impressora
de etiqueta ou ticket.

A bateria possibilita operar a balança em casos de corte
de energia, e pode ser substituída sem a necessidade  de
um técnico especializado e sem o risco  de  rompimento
do selo e lacre do equipamento.

PONTO DE VENDA

BATERIA INTEGRADA
com compartimento acessível para trocar

Equipamento 100% aprovado pelo INMETRO, cumprindo todas as
exigências metrológicas vigentes no Brasil.



ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

Armazena     200     produtos 
(PLU) na memória contendo 
código,   descrição,   preço  e
vencimento (alfanuméricos).  

Visor  de   LED  +  Visor
setorizado, facilitando 
a leitura.

Cálculo de valor
a pagar  e  troco.

Display maior (dobro) para 
visualização do peso.

Teclado    resistente
com maior vida útil.

Fonte bivolt de 110/220 v. Acesso   ao    modo    de 
configuração protegido
por senha.

Permite utilização de 
impressores externos
SYSTEL     acoplados
por  cabo. 

2 OPÇÕES DE CORES
BRANCA OU PRETA

AMBAS AS CORES

ESTE PRODUTO POSSUI

GARANTIA
DE FÁBRICA

COMPATÍVEL COM
OS PRINCIPAIS

SOFTWARE
DO MERCADO

COM TORRE
OU SEM TORRE



387mm 380mm

460mm

380mm
387mm

130mm

DIMENSÕES

COM  TORRE

380 x 387 x 460mm 
PRATO INOX

217 x 367mm 
PESO LÍQUIDO

5,0kg

DIMENSÕES

SEM TORRE

380 x 387 x 130mm 
PRATO INOX

217 x 367mm 
PESO LÍQUIDO

4,1kg

CAPACIDADES RESOLUÇÃO  MÍNIMA TARA MÁXIMA

15 kg

30 kg

-5 kg

-10 kg

2 g de 0 - 6 kg  |  5 g de 6 - 15 kg

5 g de 0 - 15 kg  |  10 g de 15 - 30 kg



Quem Somos

Mais de 30 anos no setor
A Systel é uma empresa que se dedica
à   fabricação  de  equipamentos  para
pesagem  comercial fundada em 1992
na cidade de Córdoba, Argentina.

Somos líderes em pesagem e
automação comercial na LATAM

A  qualidade dos nossos produtos e o atendimento personalizado  nos  permitiram
alcançar    novos   mercados,    promovendo   a   internacionalização   da   empresa.

Certificações
internacionais e locais

+700
Distribuidores na LATAM

(América Latina)

+20%
Equipe de P&D em inovação e

transformação digital.

+500.000
Equipamentos já produzidos

+83.000
Equipamentos produzidos só em 2021

Nossa visão
Ser uma empresa global em  transformação  
tecnológica,   líder  nos  mercados   em   que 
oferece  suas   soluções,  fazendo-o de forma
rentável e  sustentável.

Nossa missão
Proporcionar soluções de ponta nas áreas de
pesagem, corte  e etiquetagem,  facilitando a
gestão  dos  negócios  dos    nossos    clientes,
mantendo-os,     juntamente     com    nossos
colaboradores, no centro da nossa  atividade.

no mundo



México
Filial
- Loja Física
- Rede de Distribuidores

Argentina
Matriz
- Loja Física
- Rede de Distribuidores
- Fábrica
- Filial em Buenos Aires

Brasil
Filial
- Loja Física
- Rede de Distribuidores

Distribuidores Matriz e Filiais

são os países da
LATAM onde

estamos presentes
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QUALIDADE Nº 1 RESULTADOS

Produtos que
competem com marcas

Nº 1 no país

Somos a empresa
Nº 1 no Mercado Livre 

Argentina

Gere os resultados 
que você espera em seu 

negócio

(11) 9 9722-9305 
(11) 9 9280-8879

CONTATO

 (11) 5572-1212

 vendas@systeldobrasil.com.br www.systeldobrasil.com.br

 Obs.: As imagens utilizadas neste folder são mermente ilustrativas.

Todas as  informações contidas neste material podem ser modificadas sem prévio aviso.


