
As melhores balanças à bateria 
e rede elétrica para o seu negócio

LINHA
COMERCIAL

Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio



baNDEJA DE FRUTAS
(OPCIONAL)

Balança computadora US POP-S
COM SAÍDA SERIAL

Balança computadora US POP-Z
COM SAÍDA SERIAL

Capacidade    Divisão

31kg       2g

• Excelente visibilidade das informações em display de LCD com backlight.
• Displays com indicação de peso líquido, preço por quilo e total a pagar.
• Indicação da carga de bateria disponível no display.
• Armazena 99 preços na memória.
• Funções Tara, Preço Fixo e modo Empacotadora.
• Capa plástica protetora e teclado seguro contra infiltrações.
• Sistema de proteção contra insetos - arruelas de vedação.
• A substituição da bateria pode ser feita pelo próprio usuário.
• Saída Serial RS232.
• Prato de frutas para um melhor aproveitamento (acessório opcional Urano).
• Possibilidade de conexão a computador via cabo adaptador (acessório opcional).
• Possibilidade de comunicação com a impressora USE-CBIII através de cabo serial 
   específico – código 11.10.031.0499 (acessório Urano). 

• Excelente visibilidade das informações em display de LCD com backlight.
• Displays com indicação de peso líquido, preço por quilo e total a pagar.
• Indicação da carga de bateria disponível no display.
• Armazena 99 preços na memória.
• Funções Tara, Preço Fixo e modo Empacotadora.
• Capa plástica protetora e teclado seguro contra infiltrações.
• A substituição da bateria pode ser feita pelo próprio usuário.
• Saída serial RS232.
• Possibilidade de conexão a computador via cabo adaptador (acessório opcional).
• Possibilidade de comunicação com a impressora USE-CBIII através de cabo serial 
   específico – código 11.10.031.0499 (acessório Urano)  

Compacta, fácil de transportar e versátil! Indicada para o varejo em geral. 
Muito utilizada em feiras livres e eventos.

Dimensões do prato: 268 x 218mm
Dimensões da balança (LxAxC): 270 x 110 x 340mm

VISUAL

SAÍDA SERIAL

MODERNO
MUITO MAIS

COMPACTA

TODAS AS FUNÇÕES

Rápida na pesagem, estável e versátil! Indicada para o varejo em geral, especialmente 
buffets a quilo, sorveterias e padarias. 

Dimensões do prato: 310 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 120 x 420mm

DE QUE VOCÊ PRECISA

BALANÇAS COMPUTADORAS

Faixas de pesagem: 

VISÃO DO CLIENTE

VISÃO DO CLIENTE

Imprime com código de barras.
Etiqueta autoadesiva. 
Destaque fácil.
Impressão térmica.

PARA IMPRIMIR: 
IMPRESSORA URANO USE-CB III*

PARA IMPRIMIR: 
IMPRESSORA URANO USE-CB III*

Imprime com código de barras.
Etiqueta autoadesiva. 
Destaque fácil.
Impressão térmica.

ACESSÓRIOS urano - OPCIONAIS

ACESSÓRIOS Urano - OPCIONAIS

BATERIA

* acessório opcional.

* acessório opcional.

BATERIA
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até 6kg = 2g
de 6,005 a 20kg = 5g
de 20,010 a 31kg = 10g.

Capacidade    Divisão

Faixas de pesagem: até 6kg = 2g
de 6,005 a 20kg = 5g
de 20,010 a 31kg = 10g.

SAÍDA SERIAL

Cabo serial padrão 
(DB9 macho -DB9 fêmea) 

Cabo Adaptador DB9-RJ45 
Serial p/ Impressora USE-CBIII 

Módulo conversor 
de RS232 p/USB

Cabo serial padrão 
(DB9 macho -DB9 fêmea) 

Cabo Adaptador DB9-RJ45 
Serial p/ Impressora USE-CBIII 

Módulo conversor 
de RS232 p/USB

31kg       2g



Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência 
de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria. 

BALANÇAS PESADORAS

Balança pesadora UDC POP

• Display frontal e traseiro em LCD com backlight.
• Saída para a impressora Urano USE-CB II.
• Possibilidade de conexão com computador via cabo adaptador (opcional). 
• Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).

Maior autonomia, baixo consumo e estabilidade
são as principais características da balança UDC POP!

Faixas de pesagem: modelo 20/2 - até 6kg = 2g
                                                 de 6 a 20kg = 5g

                          modelo 15/5 - de 0 a 15kg = 5g

COM AS FUNÇÕES

TARA E ENVIABACKLIGHT
DISPLAY LCD COM

Capacidade    Divisão

20kg      2g

15kg      5g

Modelos

Adaptador serial RS232
Adaptador
Bluetooth

Adaptador serial 
TTL/USB

ACESSÓRIOS URANO - OPCIONAIS

Imprime com código de barras.
Etiqueta autoadesiva. 
Destaque fácil.
Impressão térmica.

PARA IMPRIMIR: 
IMPRESSORA URANO USE-CB II*

* acessório opcional.

Dimensões do prato: 310 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 120 x 420mm

VISÃO DO CLIENTE

BATERIA

Impressora Térmica USE-CB II 

  • Compatível com os seguintes modelos: POP-S e POP-Z 6V, 
     CP POP, Multi, UDC POP (somente os modelos com
     capacidade de 15 e 20kg), UD Mini, UR 10.000 e 
     UR 10.000 Light.
  • Imprime código de barras.
  • Cabeça térmica de alta durabilidade: vida útil de até 
    100km de papel impresso.
  • Destacamento automático da etiqueta autoadesiva.

ECONÔMICA
MUITO+ IMPRESSÃO

TÉRMICA
IMPRESSÃO COM

CÓDIGO DE 
BARRAS

IMPRESSORAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Velocidade de impressão: 62mm/s.
• Interface: serial TTL 9.600bps.
• Impressão: papel térmico de 20 x 60 a 110 x 72mm.
• Temperatura de operação: 5 a 40ºC.
• Dimensões (LxAxC): 150 x 130 x 260mm.
• Peso: 1.350kg.
• Fonte: multivoltagem automática (90 a 240VAC).
• Consumo máximo estimado: 50W.

EXEMPLOS DE IMPRESSÔES DE ETIQUETAS NA USE-CBII E USE CB-III

Balança CP POP - modo PesadoraBalança CP POP - modo Contadora

Impressora Térmica USE-CB III 

IMPRESSÃO COM
CÓDIGO DE 
BARRAS

IMPRESSÃO

TÉRMICA

  • Imprime código de barras.
  • Cabeça térmica de alta durabilidade: vida útil 
    de até 100km de papel impresso.
  • Destacamento automático da etiqueta autoadesiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Velocidade de impressão: 62mm/s.
• Interface: serial TTL 9.600bps.
• Impressão: papel térmico de 20 x 60 a 110 x 72mm.
• Temperatura de operação: 5 a 40ºC.
• Dimensões (LxAxC): 150 x 130 x 260mm.
• Peso: 1.350kg.
• Fonte: multivoltagem automática (90 a 240VAC).
• Consumo máximo estimado: 50W.

Balança US POP-Z / POP-S Balança com comando UR 10.000 Light
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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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SAC 0800 51 4276

Regionais

Filial

MATRIZ

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

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

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

Uberlândia
urano.uber@urano.com.br

Fábrica Pernambuco

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

/ UranoBalanÇas / URANOTECNOLOGIA

/ COMPANY/ UranoBalanÇas www.urano.com.br

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio
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