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PRODUTOGRUPO

Comercializado por

FICHA TÉCNICA 2015 PESAGEM COMERCIAL

seTORes De aCTiviDaDe

Fabricado na União Europeia

SÉRIE BM1 
Duplo CoRpo Inox
Balança com ImprEssora E comUnIcaçõEs
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PesO BRUTO                                   15,5 kg  | 17 Kg

DiMeNsÕes eMBaLaGeM             60 x 46 x 53cm

vOLUMe eMBaLaGeM             0,15 m³

PesO LÍQUiDO                                      12,5 kg  | 14 Kg
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T +351 253 287 583
F +351 253 287 584
serviço técnico +351 253 309 838

email geral@europesagem.pt

edifício Balanças Marques
Parque industrial de Celeirós (2ª Fase)

apart. 2376 - 4701-905 Braga - PORTUGaL

www.europesagem.com

Comercializado por:

Consulte a tabela de preços

SÉRIE BM1 

CARACTERÍSTICAS VERSÃo REFERÊnCIA

 · Dois visualizadores LCD, um para o cliente e outro para o vendedor 
com retroiluminação LED.

 · Teclado - 60 Teclas.
 · 999 Códigos de artigos.
 · Vendedores – 10.
 · plU’s directos 25+25.
 · Departamentos – 10.
 · publicidade no Visualizador.
 · ligação a Gaveta de Dinheiro.
 · Entrada para bateria externa.
 · Descrição do nome do produto no Visualizador.
 · Taras manuais e programáveis.
 · Desconto p/percentagem na venda.
 · Configurações variáveis para ticket.
 · sistema Três s - acesso directo à programação de artigos (para 
programar e alterar a programação dos artigos só necessita de premir 
a tecla directa durante três segundos).

 · Inserção de logótipos.
 · Nome do produto no Visualizador.
 · Taras directas e programáveis.
 · 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 directas, totais de vendas, 
totais de secção, totais horários, totais de I.V.A., Fiscais.

 · programação da Balança por pc por rs232.
 · ligação directa aos principais programas de pos existentes no 
mercado.

 · programa de rastreabilidade da carne.
 · Interligação até 5 balanças por rede ou rs485.
 · Dimensões do prato 335X245 mm.

BM1 Duplo CoRpo 
Inox

Alcance 15/30 kg, 
Divisão 5/10 g 

20394045700J

BM1 Duplo CoRpo 
Inox CoM BATERIA 

 Alcance 15/30 kg, 
Divisão 5/10 g

20395045700J

opÇÕES

 · software de programação das balanças BMLaBeL 21205000000a

Duplo CoRpo Inox
BAlAnÇA CoM IMpRESSoRA 
E CoMunICAÇÕES


