
URANO
Linha Comercial

LINHA PERSONAL

Saúde e bem-estar
sempre ao seu alcance



Informações adicionais

Balança de Cozinha UC 2 Capacidade    Divisão

2kg      1g

• Display de LCD que mostra relógio, indicador de sobrecarga e bateria fraca.
• Mais espaço para a sua cozinha - formato compacto e retrátil, que permite 
  que o prato seja fechado quando a balança não está em uso.
• Contador regressivo com alarme para auxiliar no controle do cozimento 
  dos alimentos.
• Zera automaticamente e função TARA (sucessiva).
• Dimensões: ABERTA - 150mm (L) x 278mm (A)  x 200mm (P) | 
  FECHADA - 150mm (L) x 250mm (A)  x 50mm (P).
• Alimentação: 1 bateria de lítio de 3V.
• Unidades de medida: g / oz. 

• A balança de cozinha UC 2 foi projetada para ser usada fixa na parede. Após a sua
  utilização, basta o usuário fechar o seu prato retrátil. 

• Ótima opção para quem precisa pesar pequenas porções.

Funcionalidade e sofisticação para deixar 
a cozinha completa

Dimensões do prato: 150mm Ø

ABERTA (em uso)

FECHADA

DESIGN
INOVADOR

FUNÇÕES
ESPECIAIS

COM O MÁXIMO 
DE PRECISÃO

PESE O MÍNIMO

Balança Personal UPC 150

•Display de LCD.
•Plataforma de vidro temperado com 6mm de espessura.
•Zera automaticamente.
•Desligamento automático.
•Indicação de sobrecarga / bateria fraca no display.
•Dimensões: 310mm (L) x 30mm (A) x 310mm (P).
•Alimentação: 1 bateria de lítio de 3V.
•Unidades de medida: kg / lb / st.

Requinte, sofisticação e precisão em 
pesagem para o lar

ROBUSTA 
& PRECISA

FÁCIL 

DESIGN 
SOFISTICADO

DE USAR

Capacidade    Divisão

150kg   100g

* Os produtos da Linha Personal não são submetidos a 
aprovação / verificação do Inmetro | «Não são legais para 
uso no comércio. Não são legais para a prática médica» - 
Conforme Portaria do Inmetro 236/94.
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Balança Personal UP 150Capacidade    Divisão

150 kg      100 g

• Display de LCD com backlight colorido*.
• Calcula o Índice de Massa Corporal (IMC), 
  o percentual de água e de gordura corporal.
• Possui funções de zeramento e desligamento automático.
• Indicação de sobrecarga / bateria fraca no display.
• Dimensões: 300mm (L) x 40mm (A) x 300mm (P).
• Alimentação: 2 baterias de lítio de 3V.
• Unidades de medida: kg / lb / st.

Versátil e moderna. Para uso doméstico, 
podendo ser utilizada em academias de 
ginástica, pois realiza o cálculo de 
Índice de Massa Corporal (IMC).

CÁLCULO

MEMÓRIAS

DO IMC

PARA PERFIL DE
USUÁRIO10

DESIGN
ARROJADO

Informações adicionais

* A cor do fundo do display da balança muda de cor conforme o índice de massa corporal medido. Legenda 
  da cor de fundo do display da UP 150:

Uso normal Abaixo
do peso

Peso 
normal Sobrepeso Obesidade

• As cores aqui apresentadas são apenas para referência. 

Balança PARA VIAGEM UP 150 SCapacidade    Divisão

150 kg      100 g

•Display LCD retrátil, que oferece ótima visibilidade.
•Plataforma em vidro temperado de 6mm.
•Zera automaticamente.
•Desligamento automático.  
•Indicador de sobrecarga e carga de bateria. 
•Dimensões: 235mm (L) x 20mm (A) x 135mm (P).  
•Alimentação: 1 bateria de lítio de 3V. 
•Unidades de medida: kg / lb / st.

Se você gosta de viajar e quer manter o 
seu controle de peso diário, 
a balança para viagem UP 150S é o 
produto certo para você. 
Tem estojo para transporte e um formato 
compacto ideal para ser levada 
em malas, bolsas ou mochilas

MOBILIDADE

Informação adicional

•Acompanha estojo de 
  nylon para transporte

FÁCIL 
DE USAR

EXCELENTE
VISIBILIDADE
DO DISPLAY

X

3



To
da

s a
s f

oto
s s

ão
 m

er
am

en
te 

ilu
str

ati
va

s  
    

    
  

O 
fab

ric
an

te 
re

se
rva

-se
 no

 di
re

ito
 de

 al
ter

ar
 as

 ca
ra

cte
rís

tic
as

 do
s p

ro
du

tos
 se

m 
pr

év
io 

av
iso

.

Balança de Bolso UPP 0300 Capacidade     Divisão

300 g     0,1 g

• Display LCD 10.8mm (0.42 polegadas).
• Zera automaticamente e função TARA (sucessiva).
• Desligamento automático. 
• Indicador de sobrecarga e baixa potência. 
• Dimensões: 74mm (L) x 14mm (A) x 95mm (P). 
• Alimentação: 1 bateria de lítio de 3V. 
• Unidades de medida: g / oz / gs / ct.

Ideal para joalherias, ourives e para quem 
necessita realizar a pesagem de pequenas porções 
com a eficiência e portabilidade de uma balança super compacta.

Dimensões da capa plástica/prato: 
75mm (L) x 10mm (A) x 96mm (P)

MOBILIDADE

COM O MÁXIMO 
DE PRECISÃO

PESE O MÍNIMO

COMPACTA
SUPER

Informações adicionais

• Capa plástica de proteção que vira recipiente de pesagem
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/ UranoBalanÇas / URANOTECNOLOGIA

/ COMPANY/ UranoBalanÇas www.urano.com.br

SAC 0800 51 4276
Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio

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


