
PESAGEM COMERCIAL

setores de atividade

Fabricado na União Europeia

ProdUtoGrUPo

www.grupojpm.pt www.balancasmarques.pt

SETORES DE ATIVIDADE

FICHA TÉCNICA

PESO BRuTO           14 Kg

DIMENSÕES EMBALAGEM      30 x 46 x 53cm

VOLuME EMBALAGEM        0,073 m³

PESO LÍQuIDO            13 Kg

SÉRIE BM3 
Plana E VISoR ElEVado
Balança c/ Impressora de etIquetas e tIcket
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SEDE
Edifício Balanças Marques
Parque Industrial de Celeirós, 2ª Fase
Apart. 2376 
4701-905 Braga - PORTUGAL

Comercializado por:

T +351 253 287 583
F +351 253 287 584
email geral@europesagem.com

www.europesagem.com
facebook.com/EPSeuropesagem

CENTRO DE APOIO SUL
Rua Actriz Adelina Fernandes 15A Dto.
2795-005 Linda-a-Velha
Lisboa - PORTUGAL

Consulte a tabela de preços

caRactERíStIcaS VERSÃo REFERÊncIa

 · 2 visualizadores gráficos (cliente/vendedor) de alta 
resolução.

 · Teclado - 72 Teclas.
 · Vendedores – 10.
 · Taras manuais e programáveis.
 · Departamentos – 6.
 · PLU’s diretos p/departamento – 30.
 · Até 99 PLU´s por departamento. 
 · 4000 Códigos de artigos.
 · Descrição do nome do produto no display.
 · Desconto em percentagem nas vendas.
 · Preço por segmento de peso.
 · ligação em rede (até 8 balanças através de RS485).
 · Programação da balança por  Pc via RS232.
 · Impressora para Etiquetas e ticket (papel normal e 
autocolante).

 · Impressão de logótipos.
 · Programação das Etiquetas por Pc.
 · Publicidade no display.
 · Impressão até 10 tipos de etiquetas e códigos de barras 
diferentes.

 · configurações variáveis para ticket.
 · ligação a gaveta de dinheiro.
 · ligação a scanner de código de barras.
 · ligação direta aos principais PoS existentes no mercado.
 · Programa de rastreabilidade da carne bovina.
 · Balança Fiscal – memorização e impressão detalhada dos 
dados relativos a todas as vendas (modo de trabalho similar 
ao de uma registadora).

 · listagens: artigos programados, teclas direta, totais de 
vendas, totais de secção, totais horários, totais de I.V.A., 
Fiscais.

 · Memória até 3 níveis de totais.
 · Dimensões do prato 375X275mm.

VERSÃo 
Plana

Alcance 6/15 kg 
Divisão 2/5 g 20361205600E

Alcance 15/30 kg
Divisão 5/10 g 20361205700E

VERSÃo 
VISoR 

ElEVado

Alcance 6/15 kg 
Divisão 2/5 g 20361215600E

Alcance 15/30 kg
Divisão 5/10 g 20361215700E

oPÇÕES

 · Software de programação das balanças BMLABEL 21205000000A

 · Ethernet 36615060100A

SÉRIE BM3 

Plana E VISoR ElEVado
BalanÇa c/ IMPRESSoRa 
dE EtIquEtaS E tIckEt


