
Pesagens precisas para o 
ambiente de laboratório e produção

LINHA BALANÇAS

Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio

ANALÍTICAS E SEMIANALÍTICASANALÍTICAS E SEMIANALÍTICAS



Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

Não acompanha cabos de 
comunicação USB e Serial.

Não acompanha cabos de 
comunicação USB e Serial.

Capac.      Divisão

Capac.       Divisão

  220g    0,0001g

 420g    0,001g

LINHA URANO LAB

Balança analítica UA 220

Balança semianalítica UA 420

Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das 
informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do 
ambiente externo.
Funções TARA e Saída de Dados, que transmite valores de leitura 
para a Interface Serial ou USB.
Realiza a contagem de peças.
Fonte multivoltagem automática (110-250V).

Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das 
informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do 
ambiente externo.
Funções TARA e Saída de Dados, que transmite valores de leitura 
para a Interface Serial ou USB.
Realiza a contagem de peças.
Fonte multivoltagem automática (110-250V).

PRECISÃO
TOTAL NA PESAGEM BACKLIGHT

DISPLAY LCD COM

PRECISÃO
TOTAL NA PESAGEM BACKLIGHT

DISPLAY LCD COM

Dimensões da balança: 210 x 350 x 280mm

Dimensões da balança: 210 x 350 x 280mm

Dimensões do prato: 

Dimensões do prato: 

90mm 

110mm 

Oferece alta precisão e confiabilidade na pesagem.

Oferece bom desempenho e confiabilidade na pesagem.
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Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.
Não acompanha cabos de 
comunicação USB e Serial.

Não acompanha cabos de 
comunicação USB e Serial.

Capacidade   Divisão

 5200g    0,01g

Balança semianalítica UA 5200

Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das 
informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
Funções TARA e Saída de Dados, que transmite valores de leitura 
para a Interface Serial ou USB.
Realiza a contagem de peças.
Fonte multivoltagem automática (110-250V).

PRECISÃO
TOTAL NA PESAGEM BACKLIGHT

DISPLAY LCD COM

Dimensões da balança: 210 x 80 x 280mm
Dimensões do prato: 180 x 180mm

Oferece bom desempenho, mobilidade e 
confiabilidade na pesagem.

PRECISÃO
TOTAL NA PESAGEM BACKLIGHT

DISPLAY LCD COM

Capacidade   Divisão

1,5kg      0,1g

BALANÇA SEMIANALÍTICA

Balança Semianalítica UD Mini

Para quem necessita de divisão na primeira casa decimal  
com bom custo-benefício.

Display LCD com backlight.
Pés reguláveis.
Funções Tara* e Envia.
Saídas USB e Serial RS 232C para impressora USE-CB II. 
Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).

Faixas de pesagem: até 300g = 0,1g.
                              de 300 a 600g = 0,2g.
                              de 600 a 1500g = 0,5g.

Dimensões do prato:  ø 120 mm
Dimensões da balança LxAxC: 210x230x100 mm

* A Tara não é mantida se passar por valor de zero.

BATERIA
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SAC 0800 51 4276
Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio
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MATRIZ

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550

Fone: (51) 3462.8700
vendas@urano.com.br

Regionais

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

Paraná
urano.pr@urano.com.br

automacao.pr@urano.com.br

Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br

Filial

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (81) 3521-1131
vendas.pe@urano.com.br

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

Fundada em 1983, a URANO é uma das maiores fabricantes de 
balanças eletrônicas do Brasil com o mais variado mix de produtos 
para clientes usuários de pesagem. Além disso, é pioneira e um 
dos principais players do mercado de Automação Comercial.

Visite nosso site, www.urano.com.br, ou fale conosco pelo e-mail: 
vendas@urano.com.br.  Impulsione seu negócio com as soluções 
completas da Urano!

Fachada da MATRIZ em Canoas (RS)

SOBRE A URANO
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