
Somos Líderes no desenvolvimento de equipamentos 
de pesagem industrial, incluindo de veículos. 

WEIGHING A NEW WORLD

Robustas, 
poderosas,
duráveis e 
eficientes.

PCM M1500

50 anos a 
conhecer o 
mercado.
Temos presença 
direta em 5 mercados 
e exportamos para 
mais de 20 países

Equipa de Software com mais de 
10 pessoas, há mais de 20 anos. 

Equipa de Hardware e Mecânica 
que se dedica a desenvolver 
novos produtos e projetos à 
medida dos nossos clientes.

A inovação 
está no 
nosso ADN.

6 Horas
=

1 Báscula
2000 

unidades
Melhor do 

Mundo!
Líder 

Nacional

Temos mais de 2000 unidades 
de Básculas de Pesar Camiões 
operacionais em todo o mundo. 

PCM M1500 considerada a Melhor 
Báscula Pesa-Camiões do Mundo 

4 anos consecutivos.

Somos o maior fabricante nacional de 
Básculas de Pesar Camiões, a cada 

6 horas produzimos uma báscula. 

Balanças Marques é líder nacional no setor 
da pesagem, eleita em 2018 a 2ª melhor 
empresa do mundo no mesmo setor.

BALANÇAS MARQUES

basculas@balancasmarques.pt 
facebook.com/balancasmarques

www.balancasmarques.pt



Porquê escolher
Básculas Pesa Camiões
da Balanças Marques?

MARGEM 
DE ERRO MÍNIMA
As células de carga 
das nossas básculas 
são niveladas e 
montadas previamente 
de forma mecânica, 
garantindo a máxima 
precisão e eliminando 
os erros no momento 
da sua montagem. 

RAPIDEZ DE 
MONTAGEM
Em apenas um dia de 
trabalho, os nossos 
técnicos finalizam a 
instalação da sua báscula 
de pesar camiões 
garantindo que no próprio 
dia fica pronta a pesar. 

EXCELÊNCIA 
NA PINTURA
As nossas básculas 
de pesar camiões são 
pintadas em Cabine de 
Pintura com temperatura 
controlada, tal como 
acontece com a pintura 
dos automóveis, 
garantindo a sua 
durabilidade e excelência.

PROCESSO DE 
BETONAGEM INTERNO 
para garantir a 
máxima qualidade e 
acabamentos.

RESISTÊNCIA 
DA ESTRUTURA

WWW.BALANCASMARQUES.PT

Controlo do Peso dos 
Veículos, sem sair do veículo 
e onde quer que esteja, através do 
seu Smartphone com a  APP Quilo.

Até 18 metros de comprimento, 
largura útil de 3 metros e 
altura, após montagem, de 
300 mm até ao solo

Versões sobre o solo ou embutida.

Alta resistência e robustez.

Pesagens até 80 toneladas.

Construção modular em 
metal ou metalo-betão.

Acabamento em pintura epoxi ou 
galvanização a quente por imersão.

Performance superior em 
capacidade de carga e durabilidade

PROJETOS À MEDIDA DO SEU NEGÓCIO
Equipa de desenvolvimento ao seu dispor para 
garantir que as nossas básculas se adaptam às 
especificidades do seu negócio.

MODULAR E MÓVEL
A estrutura modular e móvel das nossas básculas 
de pesar camiões permite que as leve consigo se 
mudar de instalações, de forma simples. 

SOLUÇÃO PARA QUALQUER AMBIENTE
Podemos montar uma báscula em qualquer local.

DETEÇÃO DA MATRÍCULA
Maior controlo de registos através de deteção 
automática de matriculas.

ALIMENTAÇÃO POR PAINÉIS SOLARES
Autossuficiência energética do sistema.

+
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Montagem

+
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PCM M1500

A PCM M1500 PODE SER EQUIPADA COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS:

• Chassis
• Limitadores
• Rampas metálicas
• Cantoneiras para rebordo dos fossos

• Railes laterais
• Grande variedade de células de carga
• Grande variedade de visores
• Software para aplicações específicas


