
LEGGERA

Tecnologia completa para mais eficiência no seu negócio.



Conheça algumas caraterísticas da 
linha que fazem diferença na escolha 
da sua balança:

Pode ser adquirida com bandeja, para 
pesagem de alimentos.

6 /15kg 15/30kg

2/5g 5/10g

Até -5,998kg Até -9,995kg

LCD de alta resolução retro iluminado duplo (operador e cliente) de peso com 5 dígitos, preço 
com 7 dígitos e de total a pagar com 9 dígitos

2,5 W máx. (bateria descarregada); 0,03 W (operação)

Fonte externa full range, entrada: 110 - 220 VCA (- 15% + 10%), 60Hz, saída: 5VCC - 0,5A

25 teclas em silicone de alta resistência ao toque

2,6kg

3,5kg

17 x 38 x 38 cm

23 x 33 cm

11 x 34 x 34cm

-0° C + 40° C com umidade relativa do ar máxima em 85% (sem condensação)

100 horas de operação x 8 horas de carga

A Balança Leggera pode ser diretamente acoplada a qualquer sistema de automação através da serial RS232, ou a 
qualquer computador com o aplicativo específico para carga de preços/kg na memória.

Tara

Divisão

Capacidade

Display

Bateria

Consumo

Teclado

Peso Líquido

Peso Bruto

Dimensões da Embalagem (A x L x P)

Alimentação

Temperatura de Operação

Dimensões da Balança (A x L x P)

Dimensões do Prato (L x P)

Pés reguláveis e nível de bolha

Disponível em dois modelos 
15kg e 30kg , ambos com dupla escala

Display LCD de alto contraste com retro 
iluminação configurável, que garante perfeita 
visualização   do resultado da pesagem

Permite operar com preço por kg ou por 100g

Maior capacidade de preço do mercado        
(até R$99.999,99) e total (até R$9.999.999,99)

Bateria de Li-ion com 100 horas de autonomia, 
apropriadas para ambientes onde não haja ou 
ocorra falta ocasional de energia elétrica

Verificação do percentual de carga da bateria 
através de uma tecla, ou seja, possibilita ao 
usuário saber a qualquer tempo o efetivo 
nível de carga da bateria

Gabinete ABS e prato em aço inox 
23 x 33cm

Acompanha capa plástica protetora, cabo de 
comunicação serial e aplicativo para carga de 
preços na memória

Tecla Fixo que mantém constantes 
o preço e/ou a tara

Possui 6 protocolos de comunicação 
configuravéis pelo teclado

Memória para 77 preços por kg 
(7 em teclas de acesso direto)


