
Você precisa ter um 
controle do peso durante 
o carregamento?
Impeça sobrecargas e receba informações 
do carregamento: pesos, datas, horas, 
clientes, operadores. Com uma tela 
colorida Touch-Screen de 7”, permite 
agilidade e ótima visualização para o 
operador.

Poupe
Dinheiro

Evite o fornecimento de 
materiais acima da 
quantidade comprada pelo 
cliente, poupando muito 
dinheiro. 

Sem
Retrabalho

Evita peso errado na 
balança da expedição, 
evitando que volte para o 
ponto de carregamento para 
remover ou carregar mais 
produto.

Sem
Constrangimento

Evita situação 
constrangedora com o 
cliente, de fornecer menos 
material do que o cliente 
comprou.

“ ”
Robustez, praticidade e tecnologia 
avançada foram os princípios 
pensados para o BRPESA

www.brpesa.com.brSaiba mais
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Onde posso instalar o BRPESA?

O Sistema pode ser instalado em máquinas 
hidráulicas, como por exemplo: 
Pá-carregadeira, Retroescavadeira, 
Auto-concreteira, Mini-carregadeira e 
Empilhadeiras.

A rede autorizada funciona da seguinte 
maneira: Ela é autorizada para vender e 
instalar os produtos e também fazer a sua 
assistência técnica.

E como funciona a Assistência Técnica?

Satistação 
ou dinheiro 
de volta

O BRPESA foi projetado para 
deixar você 100% seguro e 
satisfeito, por isso o cliente 
tem 30 dias para devolver o 
equipamento após a 
compra, se o produto não 
atender as expectativas. 

Nós devolvemos o valor 
pago pelo produto, retendo 
somente o valor da 
instalação.

Quer mais informações? Opcionais

Composição
do sistema

2 Transdutores de Pressão    A
Sensor zona de pesagem    B

Módulo de Pesagem e Impressora    C

Especificações
 Tipo de pesagem
Dinâmica (em movimento)

 Unidade de leitura
KG ou M3 (conversor no display)

 Sensores de pressão
02 transdutores 500bar, IP-66

 Sensor Zona de Pesagem
01 sensor, com 2 zonas de ativação, 
IP-66

 Memória de produtos
20 unidades

 Memória de operador
5 unidades

 Relatórios
acumulados de produtos, diária, 
semanal ou mensal

 Display
LCD 7” colorido

 Teclado
Touch Screen resistivo

 Conectores elétricos
tecnologia alemã - Phoenix Contact

 Gabinetes do módulo de 
pesagem e sensores
Aço Inox

 Comunicação de dados
serial RS232 (impressora), USB, 
Bluetooth e Wi-Fi

Impressora

Serial
Comunicação

WI-FI
Impressora

Bluetooth


