
FICHA TÉCNICA PESAGEM COMERCIAL

Fabricado na União Europeia

GRUPO

www.grupojpm.pt

BMX0

BMX0 Check-OutBMX0 Suspensão BMX0 Check-Out Tower

SETORES DE ACTIVIDADE



 v
. 2

 - 
Re

pr
od

uç
ão

 P
ro

ib
id

a 
/ *

Es
pe

ci
fic

aç
õe

s 
su

je
ita

s 
a 

tr
oc

a 
se

m
 a

vi
so

 p
ré

vi
o

Groupe: Comercializado por:

SEDE
Edifício Balanças Marques
Parque Industrial de Celeirós, 2ª Fase
Apart. 2376 
4701-905 Braga - PORTUGAL

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

www.europesagem.com
facebook.com/EPSeuropesagem
email geral@europesagem.com

Comercializado por:

BMX0

Consulte a tabela de preços

CARACTERÍSTICAS

 · Visualizador de peso LCD com 6 dígitos de sete segmentos (visor LED na versão Check-Out Tower).
 · Opção de 2º Visualizador do lado do cliente.
 · Teclado multifunções de 7 teclas: Ligar / Desligar, Shift / Cancelar, Zero, Tara, Fixar Tara, Envio de dados / imprimir e 
Grande Total.

 · Função Peso-Tara e Conta peças.
 · Fixação da tara.
 · Destareamento automático.
 · 2 Portas RS 232 bidirecional, para ligação a computador, impressora ou etiquetadora (exceto nas versões Check-Out Tower 
e Suspensão, que têm uma porta).

 · Opção de ligação a repetidor de peso (BM1000).
 · Múltiplos protocolos de comunicação.
 · 2 formatos pré-configurados de ticket e 4 de etiquetas.
 · Construção em Inox.
 · Prato em Inox.

VERSÕES

 · BMX0 

 · BMX0 Check-Out

 · BMX0 Check-Out Tower

 · BMX0 Suspensão

* Versões disponíveis com ou sem bateria (com exceção da versão Check-Out Tower que não possui opção com bateria).

* Todas as versões estão disponíveis com a opção de display cliente. Na versão BMX0 Check-Out o display do cliente pode 
estar colocado no lado oposto ao visor do utilizador ou no lado esquerdo da balança.

* Com exceção da BMX0 Suspensão (alcance de 15 kgs), todas as versões estão disponíveis em várias capacidades e com 
ou sem multi-alcance.


