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Fabricado na União Europeia

PRODUTOGRUPO

www.grupojpm.pt www.balancasmarques.pt www.sdilab.pt

SOFTWARE

BÁSCULA COMPLETA 
METQ
PLATAFORMA MONOCÉLULA C/ ESTRUTURA SUPORTE + 
VISOR BM500 ARM



 v
.1

 - 
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

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

VISOR BM500 ARM

• Ecrã LCD Tátil de tecnologia Capacitiva Projetada de 12” ou 15”.
• Interface gráfico intuitivo e de fácil utilização.
• Processador Freescale i.MX6 1GHz (Cortex™-A9 MPCore™).
• Armazenamento Flash 4GB eMMC.
• Memória RAM 512MB DDR3.
• 3 Portas USB.
• Porta RS232.
• Proteção IP65
• Construção totalmente em aço inoxidável.

SOFTWARE ETPOS C/ MÓDULO ETIQUETAGEM

• Permite interligação a 2 plataformas check-out ou industriais com diferentes capacidades.
• Botões de acesso rápido de seleção de etiqueta, pesagem automática/manual, balança 1/balança 2, teclado numérico, 
lote, rastreabilidade e campos fixos.
• Impressão de etiquetas manual ou automático.
• Ligação até 4 Etiquetadoras ou Impressora de papel contínuo para listagens de impressões.
• Software compatível com etiquetadoras Zebra, Eltron, Godex, Citizen, Datamax, Cab mach e
Intermec.
• Largura e comprimento da etiqueta ilimitada (apenas limitada pela seleção da etiquetadora).
• Formatos de etiqueta programável até 9999 com 70 campos cada.
• Base de dados de clientes até 999999.
• Base de dados de artigos ilimitada.
• Ingredientes até 9999 com 800 caracteres.
• Rastreabilidade adaptável a todo o tipo de produtos alimentares e não alimentares.
• Emissão de etiquetas com vários campos, totalmente configuráveis.
• Edição gráfica e tátil de etiquetas de artigos, caixas e paletes (sem necessidade de outro software de programação).
• Impressão de vários códigos de barras na etiqueta (ilimitado).
• Exportação de todas as etiquetas impressas para uma PEN (ficheiro CSV) ou impressora externa.
• Cópia de segurança através de PEN Drive.
• Importação e exportação das etiquetas através de PEN.
• Emissão de todo o tipo de documentos (fatura, venda a dinheiro, guia de transporte, etc.).

PLATAFORMA M50

• Plataforma obtida pela montagem da célula de carga entre duas estruturas tubulares rígidas.
• Totalmente em Aço Inoxidável AISI 304 com tampa esmerilada, garantindo uma proteção eficaz contra a corrosão em 
ambientes adversos.
• Limitador de sobrecarga estática na célula de carga.
• 4 Limitadores, nos cantos da plataforma, que permitem suportar sobrecargas superiores à capacidade máxima.
• Célula de carga tipo com proteção IP 67 e certificado de aprovação CE.
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