LINHA
INDUSTRIAL

Eficiência, solidez e durabilidade
à prova de rotinas industriais

Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio

BALANÇAS DE PLATAFORMA
COMANDO UR 10.000 LIGHT
• Display de LCD com backlight e indicador de carga de bateria.
• Gabinete com alta resistência à corrosão.
• Saída para impressora Urano USE-CB II ou para conectar cabos
adaptadores serial, USB ou bluetooth (acessórios opcionais
exclusivos da Urano).
• Funções Tara e Envia.
• Fonte de alimentação multivoltagem automática: de 90 a 240VAC.

DISPLAY LCD COM

BACKLIGHT
Bateria

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

Modelos com bandeja em aço inox
60/150/300kg
40 X 40cm

500/600kg
60 X 80cm

• Modelos disponíveis em versões
com ou sem coluna.
• Nos modelos sem coluna, o
comando indicador acompanha um
suporte que facilita a fixação.
• Pés fixos com ajuste de altura regulável.
• Opções com ou sem bateria.

Com estrutura metálica
Capac. Divisão Plataforma

Coluna

60kg

20g

40 x 40cm

50cm

150kg

50g

40 x 40cm

50cm

300kg

100g

40 x 40cm

60cm

500kg

100g

60 x 80cm

66,5cm

600kg

100g

60 x 80cm

66,5cm

Modelos com estrutura e bandeja em aço carbono
• Encosto que possibilita o apoio de
sacos e outras mercadorias, facilitando
a pesagem.
• Com rodas, que facilitam o transporte,
ou pés, para regulagem de altura.
• Somente o modelo com pés reguláveis
e encosto possui opção sem coluna.
• Opções com ou sem bateria.

Com rodas e encosto*

Capac. Divisão

Plataforma

Coluna

150kg

50g

40 x 50cm

75cm

300kg

100g

45 x 60cm

75cm

Com pés reguláveis e encosto

Capac.

Divisão

Plataforma

Coluna

300kg

100g

45 x 60cm

75cm

* Não possui trava para as rodas.
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Modelo com estrutura metálica e bandeja em aço carbono

Capac.

Divisão

Plataforma

600kg

100g

0,95 x 1m

• Comando com suporte que facilita a fixação.
• Pés fixos com ajuste de altura regulável.
• Opções com ou sem bateria.

Modelos em aço carbono, c/4 células de carga, caixa de junção e
suporte para o comando

Cap. (kg)

Div. (g)

Xadrez pintada

Plataforma (cm)

1500

500

120 x 120

1500
3000

500
1000

150 x 150
150 x 150

• Opções com ou sem bateria.

OPCIONAL
Rampa para plataformas de
120x120 e 150x150cm.

PARA IMPRIMIR - USE A IMPRESSORA URANO USE-CB II*

ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA O COMANDO UR 10.000 LIGHT

Imprime etiquetas autoadesivas com código de barras.
Destaque fácil.
Impressão térmica.
Adaptador serial RS232

Adaptador
Bluetooth

Cabo RS 232/USB desacoplado
UR 10.000 Light

* acessório opcional.

CABO DOS COMANDOS UR 10.000 LIGHT
Modelos sem coluna têm suporte para comando. O cabo entre a base da plataforma e o comando da balança mede:
1,38m para as balanças até 500kg, e 5m para os modelos de 1.500 e 3.000kg.
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CONTADOR DE PEÇAS

CONTADOR DIGITAL DE PEÇAS CP 30
BATERIA

X

MOBILIDADE

PRECISÃO

Versátil, portátil, agiliza e simplifica processos que envolvam
dosagem e contagem de peças.
O CP 30 é um contador de peças eletrônico de bancada. Através de
definição de uma amostra, ele realiza a contagem de peças e auxilia nos
processos produtivos comerciais e industriais, especialmente no
controle de estoque.

Dimensões do prato: 270 x 220mm
Dimensões do equipamento (LxAxP): 290 x 105 x 320mm

Não é submetido à verificação do Inmetro .

• Excelente visibilidade das informações em visor de LCD azul com backlight.
• Facilita e torna mais assertivo o processo de contagem ou separação de peças.
• Dispensa custos de aferição do Inmetro.
• A bateria dá ao CP 30 mobilidade para uso em qualquer local nos mais variados setores
da sua loja ou indústria, ou em áreas sem ponto de energia elétrica.
• Possui indicador do nível de carga de bateria para o controle do uso do equipamento com a bateria.
• Fonte multivoltagem automática, 90 a 240 VAC.

BALANÇAS PESADORAS
Capacidade Divisão

5kg

1g

* A balança UC5 não é submetida
à aprovação / verificação do
Inmetro | «Não são legais para
uso no comércio. Não são legais
para a prática médica» - Cf.
Portaria Inmetro 236/94.
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Balança pesadora UC 5
X

MOBILIDADE

PRECISÃO

Compacta, precisa e fácil de usar!
Indicada para conferência de peso de amostras com até 5kg.
• Display de LCD com 5 dígitos.
• Chave de proteção (modo de pesagem/modo de bloqueio).
• Função Tara e autodesligamento.
• Fonte de alimentação: 3 pilhas do tipo AAA.

Dimensões do prato:
130 mm x 130 mm
Dimensões da balança (LxAxP):
150 x 42 x 180 mm

Capacidade Divisão

6kg

1g

Balança pesadora UDC 6000/1S
BATERIA

PRECISÃO
TOTAL NA PESAGEM

Compacta, precisa, com recursos tecnológicos
que fazem a diferença no trabalho do dia a dia!
Indicada para uso em áreas de produção e recebimento,
para conferência de peso nos diversos segmentos do
comércio e da indústria.

Dimensões do prato: 200 x 160mm
Dimensões da balança (LxAxC): 210 x 230 x 110mm

• Display em LCD com backlight - funções Tara e Envia.
• Compatível com as impressoras Urano USE-P II e USE-CB.
• Saída serial RS232C com conector RJ45.
• Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).

Modelos
Capacidade Divisão

5kg 0,5g
6kg 1g

OPCIONAL
Adaptador
DB9/RJ45 SER

Balança pesadora UDC POP
BATERIA

Versatilidade, rapidez de pesagem e
estabilidade são os destaques da UDC POP!
Indicada para uso em áreas de produção e recebimento,
para conferência de peso nos diversos segmentos do
comércio e da indústria.

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

• Display frontal e traseiro em LCD com backlight.
• Comunicação com computador via porta serial.
• Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).

VISÃO DO CLIENTE

Faixas de pesagem: modelo 5/0,5 - de 0 a 2000g = 0,5g
de 2001 a 5000 = 1g
modelo 6/1 - de 0 a 6000g = 1g
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Balança pesadora UDC CO

30kg 2g
30kg 5g

BATERIA

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

Modelos
Capacidade Divisão

Dois displays com backlight que oferecem a melhor
visualização das operações da balança tanto para o
usuário quanto para o cliente.

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência
de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.
• Opera à bateria e rede elétrica.
• Funções Tara e Envia.
• Saídas para conexão serial RS232C e USB.
• Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).

VISÃO DO CLIENTE

Acompanha cabo adaptador DB9/RJ45
(código 11.10.031.0382)
Não acompanha cabo USB.

Faixa de pesagem - modelo 30/2: até 6kg = 2g.
de 6,005 a 15kg = 5g.
de 15,010 a 30kg = 10g.
modelo 30/5: de 0 a 30kg = 5g.

BALANÇA PESADORA/CONTADORA
Balança Pesadora/Contadora de Peças CP POP
BATERIA

Dimensões do prato 310 mm x 270 mm
Dimensões da balança LxAxC: 340x120x420 mm
Não acompanha cabo USB.

CONTADORA
DE PEÇAS

Versátil, agiliza e simplifica processos que envolvam
dosagem e contagem de peças
Indicadas para contagem de peças e conferência de peso
nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

3kg 0,5g
6kg 0,5g
12kg 2g
15kg 1g
30kg 2g

Displays de LCD: para indicação de peso líquido, peso por peça e número de peças.
42 memórias de peso médio por peça com descrição de até 20 caracteres.
Compatível com a impressora Urano USE-CB II e saída USB de série.
Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).
Faixas de pesagem:
Mod. 3/0,5: 0 a 3000g 0,5g.
Mod. 6/0,5: 0 a 1500g 0,5g; 1501 a 3000g 1g; 3002 a 6000g 2g.
Mod. 12/2: 0 a 12000g 2g.
Mod. 15/1: 0 a 3000g 1g; 3002 a 6000g 2g; 6005 a 15000g 5g.
Mod. 30/2: 0g a 6000g 2g; 6005g a 15000g 5g; 15010g a 30000g 10g.
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Modelos
Capacidade Divisão

IMPRESSORA
Impressora Térmica USE-CB II

ETIQUETAS

A parceria ideal para sua balança.

Balança com comando UR 10.000 Light

• 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.

Balança CP POP - modo Pesadora

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 CP POP - modo Contadora
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Balança com comando UR 10.000 - modo Contadora

SUPRIMENTOS
Imprima com qualidade
Se o seu negócio exige qualidade e economia na hora de imprimir,
utilize suprimentos originais Urano. Nós temos os melhores produtos
por um ótimo custo-benefício. São diversos formatos de etiquetas
autoadesivas, bobinas de papel térmico para impressoras e ribbons.
Com os suprimentos originais Urano, você tem funcionamento e
qualidade de impressão ideais, além da maior vida útil para seus
equipamentos.

ACESSÓRIOS PARA BALANÇAS

Cabo RS 232/USB desacoplado
para UR 10.000 Light

Adaptador serial TTL/USB
(UR 10000Light/UDC POP)

Adaptador serial RS232
(UR10000 Light/UDC POP)
Adaptador Bluetooth
(UR10000Light/UDC POP)

Cabo Adaptador DB9/RJ45
(para UDC 5/0,5 - 6/1 e CP POP)

Cabo Adaptador DB9/RJ45 SER
(para UR 10.000)
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SOBRE A URANO
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.
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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!

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

MATRIZ

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

Filial

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462.8700
vendas@urano.com.br

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

redes sociais
/ UranoBalanÇas
/ COMPANY/ UranoBalanÇas

/ URANOTECNOLOGIA
www.urano.com.br

SAC 0800 51 4276
Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio

Todas as fotos são meramente ilustrativas.

contato

O fabricante reserva-se o direito de alterar as características dos produtos sem prévio aviso.

11.50.301.0180

Fachada da MATRIZ em Canoas (RS)

