
30 kg - TRIPLA ESCALA

CERTIFICAÇÕES       METROLÓGICAS CERTIFICAÇÕES    DE   SEGURANÇA 
INMETRO / DIMEL

Portaria: nº 220
de 14 de setembro de 2021

APROVADA PELO

Balança digital com

impressora
integrada

CAPACIDADE
MÁXIMA

30 kg

RESOLUÇÃO
MÍNIMA

  2 g  de  0  -  6  kg
  5 g  de  6  - 15  kg
10 g  de 15 - 30 kg



CARACTERÍSTICAS

Este modelo permite pesagem, etiquetagem e impressão.

Especialmente projetado para pré-embalagem de
congelados e drenados.

Conta com avançado software gratuíto de
gerenciamento de dados.

Permite   atualizar preços, itens,  etiquetas
nutricionais e ingredientes através de um 
PC  ou  diretamente  pela  balança.

Fácil compatibilidade com softwares do
mercado (PDV, ERP, Retaguarda, outros).

Permite    gerar    relatórios   por  itens,
departamentos e fornecedores, para
o maior controle de sua operação. 

• Comunicação Rede* / USB.
• Facilmente programável por teclado ou PC.

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.

CONECTIVIDADE

BATERIA INTEGRADA*
com compartimento acessível para troca

Para os mais deversos segmentos:  
Supermercados, peixarias, açougues, padarias e hortifrutis.

* Disponível na versão Full



ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

Peso, preço, valor total,
tara e descrição de item

visível no display

Emite etiqueta com tabela
nutricional / ingredientes.

Armazena até
8000 produtos

permanentemente. 

Possibilidade de até 
20 vendedores.

60 teclas de acesso
            rápido. 

Impressão de etiquetas
        de 40mm x 40mm
        a 62mm x 90mm.

Emite comanda
e diverssos relatórios.

Teclado resistente de
alta durabilidade.

Contabiliza produtos
pesáveis e não pesáveis

Fonte bivolt de 110/220 V
e bateria recarregável 

Conta com visor LCD
grande retroiluminado.

(Dígitos grandes, alto contraste)

SERVIÇO DE
PÓS-VENDA

DIRETO

2 OPÇÕES DE CORES
BRANCA OU PRETA

AMBAS AS CORES
COM TORRE

OU SEM TORRE

ESTE PRODUTO POSSUI

GARANTIA
DE FÁBRICA



440mm

390mm

550mm390mm

440mm

165mm

DIMENSÕES

SEM  TORRE

390 x 440 x 165mm 
PRATO INOX

240 x 365mm 
PESO LÍQUIDO

7 kg

COM  TORRE
DIMENSÕES

390 x 440 x 550mm 
PRATO INOX

240 x 365mm 
PESO LÍQUIDO

7.4 kg

CAPACIDADE
MÁXIMA

CUORA MAX 30

RESOLUÇÃO
MÍNIMA

TARA
MÁXIMA

30 kg - 6 kg
2 g    de   0  -    6  kg
5 g    de    6  -   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

10

 

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.


