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PESAGEM PORTA PALETES MANUAL

RAVAS 1100
• Capacidade: 2000kg 
• Divisão : 1000g
• Tolerância: 0,1% do peso aplicado
• Classe de Proteção: IP65 e IP67
• Indicador: modelo 1100
• Alimentação: 4 baterias AA (1.5V)
• Autonomia da bateria: Quando 
utilizado +/- 5 vezes ao dia, as 
baterias duram 1 ano

OPCIONAIS:  
• Impressora térmica integrada de 6V 
• Verificação CE (Equipamento apto a 
efetuar transações comerciais) 
• Diferentes dimensões dos garfos 
• Versão em aço inox
• Travão de pé 

OPCIONAIS:
• Verificação CE (Equipamento apto a 
efetuar transações comerciais) 
• Bateria extra substituível 
• Impressora térmica integrada 
• Bluetooth 2.0 
• Relé para dosagem automática  
• Divisão multiescala (100/200/500g)
• Opcão em Aço Inox ou galvanizado 
• Indicador giratório: Leitura do peso de 
todos os ângulos 
• Diferentes dimensões do garfo 

RAVAS 3200
• Capacidade: 2000 kg
• Divisão multiescala: 
     • 0 - 200kg - divisão 200g 
     • 200 - 500kg - divisão 500g 
     • 500 - 2000kg - divisão 1000g
• Tolerância: 0,1% do peso aplicado
• Classe de proteção: IP67 e IP65
• Indicador: modelo 3200 
• Autonomia: até 30 horas
• Bateria: 12 Vdc/1.2 Ah, substituível 
• Carregador: 230V / 12Vdc - 300 mA

RAVAS 5200
Caraterísticas adicionais RAVAS 3200: 
• Indicador: modelo 5200
• Autonomia: até 50 horas
• Alimentação: Bateria íon-lítio 14.8V / 
5Ah (inclui carregador)
• Consumo energia: 12V - 160mA 

OPCIONAIS: 
• Verificação CE (Equipamento apto a 
efetuar transações comerciais) 
• Bateria extra para uso contínuo
• Versão integralmente em aço inox
• Indicador rotativo 
• Integração com Bluetooth para 
transferência de dados para PDA
• Botões grandes para uso com luvas 

Para opções especiais, as especificações 
podem diferir das especificações padrão.

Os Porta Paletes Balança são equipamentos de construção robusta e de grande utilidade em qualquer 
ambiente industrial, no setor da produção, na expedição e no transporte de mercadorias. 
Os Porta Paletes Balança RAVAS são equipados com células de carga de alta qualidade e precisão, 
conseguindo uma pesagem fiável com um erro de 0,1% sobre o peso aplicado. Todos os indicadores de 
pesagem possuem função Auto-Off e indicação de bateria baixa.
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M21RAVAS-2100LEXI 
• Certificação ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb 
e ATEX II 2 D Ex ib IIIC / T135 ° C Db
• Capacidade: 2000 kg
• Divisão multiescala: 
     • 0 - 200 kg - divisão 200g 
     • 200 - 500 kg - divisão 500g
     • 500 - 2000 kg - divisão 1000g
• Tolerância: 0.1% do peso aplicado
• Autonomia: 100 horas
• Bateria: 8 Vdc / 3.5 Ah, recarregável,
• Carregador: 230V/8Vdc - 1A, bateria a 
ser carregada fora da zona EX

OPCIONAIS:
• Verificação CE (Equipamento apto a 
efetuar transações comerciais) 
• Impressora térmica ou matricial 12V
• Impressora de etiquetas térmicas 
• Bluetooth 2.0 ou transferência Wi-Fi
• Divisão para contagem de peças precisa 
• Leitor de código de barras 1D USB 
• Bateria de íon-lítio adicional 
• Chassi de aço de qualidade ou Aço Inox



PESAGEM MÓVEL PARA EMPILHADOR  

RAVAS IFORKS ECONOMY
• Pesagem sem fios por bluetooth
• Capacidade: 2500kg - Divisão: 2kg
• Indicador: 3200
• Comunicação: Bluetooth 
• Classe Proteção: IP65 e IP67
• Alimentação: 
   • Indicador: 4 pilhas AA (1.5V)
   • Garfos: Pack baterias recarregáveis
• FEM 2A 

OPCIONAIS: 
• Impressora térmica 6V
• Pack de baterias extra recarregáveis 
• 4 Pilhas AA recarregáveis para indicador
• Suporte RAM para indicador ajustável 
de fácil montagem

RAVAS IFORKS-32 
• Pesagem sem fios por bluetooth
• Capacidade: 2500 / 3000 / 5000 kg
• Divisão multiescala: 1kg/2kg/5kg
• Indicador: modelo 3200
• Comunicação: Bluetooth 
• Classe Proteção:IP65 e IP67
• Alimentação: 
   • Indicador: bateria recarregável 
   • Garfos: Pack baterias recarregáveis
•  FEM 2A e/ou 2B

OPCIONAIS: 
Adicional ao IForks Economy: 
• Verificação CE (equipamento apto a 
efetuar transações comerciais)
• Alimentação à bateria do empilhador 
• Diferentes comprimentos dos garfos
• Versão em aço inox 
• Conexão Wifi
• Software para integração com PDA e 
periféricos
• Indicador touchscreen 
• Etc,... 

RAVAS RCS
• Balança hidráulica para verificação 
simples de peso em que uma alta 
precisão não é necessária 
• Precisão máximo 2% da capacidade 
• Indicador LCD com dígitos de 18mm
• Prevenção de situações de 
sobrecarga  

OPCIONAIS:
• Fonte de alimentação 12V para conexão 
à bateria do empilhador
• Conversor 80/48/36/24 Vdc - 12 Vdc
• Impressora térmica ou matricial em 
caixa separada (apenas na versão 12V, 
imprime pesos acima de 200 kg)

RAVAS RCS HY-Q-52
• Balança hidráulica de alta precisão 
com indicador touch
• Indicação de sobrecarga no display 
• Indicador touch a cores de 5´´ 
• Tolerância: 0,2% da capacidade máx.
• Compatível com RAVAS WeightsApp
• Desvios do ponto central de carga 
dificilmente afetam a precisão

OPCIONAIS:
• Impressora térmica ou matricial
• 2 portas COM adicionais para conexão 
RS232, Bluetooth 2.0 e / ou WiFi
• Impressora de etiquetas 
• Ferramenta de dimensionamento digital 
Cubetape via Bluetooth
• Leitor de código de barras 1D USB

O sistema de pesagem IForks 100% wireless é constituído por células eletrónicas de carga.  O IForks é um 
equipamento totalmente independente do empilhador, utilizando baterias recarregáveis. Os garfos de 
pesagem são de fácil instalação. Com este sistema poderá pesar paletes ou outros volumes, durante o seu 
transporte obtendo informação instantânea do peso.

SISTEMA DE PESAGEM COM CÉLULAS

SENSOR HIDRÁULICO

O sensor hidráulico é um sistema baseado na medição da pressão de óleo. A carga é elevada até à altura 
designada, o software calcula o peso correto e exibe-o no display. 
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PESAGEM PORTA PALETES ELÉTRICO E/OU STACKER 

RPW EL
• Sistema de pesagem para porta 
paletes elétrico novo e/ou usado
• Modificação para sistema de 
pesagem com células de carga 
• Compatível com todas as marcas e 
modelos 
• Capacidade: igual à capacidade de 
elevação da máquina
• Erro máximo:0,1% do peso aplicado 
• Indicador modelo 3200 
• Alimentação: através da bateria do 
Porta Paletes 

OPCIONAIS: 
• Impressora térmica 
• Verificação CE (equipamento apto a 
efetuar transações comerciais)
• Divisão multiescala 
• Diferente comprimento e largura para 
os garfos
• Estrutura dos garfos em aço inox  
• Versão à prova de explosão (ATEX)
• Conexão Wifi
• Software unimobile para integração 
com PDA e periféricos
• Ecrã touchscreen *Sistema de pesagem aplicado em 

Porta Paletes elétrico

*Sistema de pesagem aplicado em 
Stacker

RPW ST
Sistema de pesagem para porta 
paletes elétrico novo e/ou usado.
• Modificação para sistema de 
pesagem com células de carga 
• Compatível com todas as marcas e 
modelos 
• Capacidade: igual à capacidade de 
elevação 
• Erro máximo: 0,1% do peso aplicado 
• Indicador modelo 3200
• Alimentação: através da bateria do 
Stacker

OPCIONAIS: 
• Impressora térmica 
• Verificação CE (equipamento apto a 
efetuar transações comerciais)
• Divisão multiescala
• Diferente comprimento e largura para 
os garfos
• Estrutura dos garfos em aço inox  
• Versão à prova de explosão (ATEX)
• Conexão Wifi
• Software unimobile para integração 
com PDA e periféricos
• Ecrã touchscreen 

INDICADOR 3200
• Correção zero manual e automático
• Peso Bruto/Líquido 
• Tara automática e manual
• Totalização com número sequencial 
• Entrada de códigos para 5 dígitos 
• Compatível com RAVAS WheightsApp

INDICADOR TOUCH
• Correção zero manual e automático
• Peso Bruto/Líquido 
• Tara automática e manual 
• Entrada de códigos alfanuméricos
• Totalização com número sequencial 
• Contagem de peças por amostras ou 
entrada de peso

Os sistemas de pesagem RPW EL e RPW ST são ideais para aplicação em Porta Paletes elétrico e/ou 
Stacker. A instalação do sistema de pesagem é efetuada através da modificação mecânica dos garfos, com 
a aplicação de células de carga, garantindo precisão e fiabilidade em todas as pesagens. 
Sistema de pesagem compatível com todas as marcas e modelos do mercado. 

Indicador 3200

Indicador Touch
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Indicador 6100

Indicador 5200

INDICADOR 5200
• Correção zero manual e automático
• Peso Bruto/Líquido 
• Tara a memória para 10 valores 
• Entrada de código para 4 códigos ID 
com 10 códigos predefinidos 
• Bluetooth 4.0 para WeightsApp
• Funcionalidade de contagem de peças  
• Totalizador com 10 registos

INDICADOR 6100
• Correção de zero manual e automático
• Peso Bruto/Líquido 
• Tara automática e manual 
• Memória de 9 valores tara predefinidos
• Totalização com número sequencial 
• Funcionalidade contagem de peças 



Os sistemas de pesagem industriais RAVAS funcionam de forma fiável e precisa em todas as condições 
de trabalho e ambientes mais extremos tais como: fundições, zonas portuárias, exportações agrícolas, 
etc... Graças ao uso de componentes eletrónicos de alta resistência, as soluções de pesagem RAVAS 
eliminam a necessidade de balanças fixas, otimizando os tempos de produção e controlo de carga, 
permitindo uma ótima utilização da capacidade do transporte sem sobrecargas. 
 

Sistema de pesagem fiável e preciso 
mesmo em condições extremas 

(Fundições, zonas portuárias, etc...)

Solução para sistemas de pesagem de 
alta precisão 

Opcional em aço inox desenhada 
para uso em indústrias alimentares, 

químicas e farmacêuticas

HyperForks aplicado em sistema 
rotativo do empilhador 

(Ex. Adegas, indústria química, etc...)

Transmissão de dados através de 
bluetooth e wifi

Software específico adaptado a cada 
cliente/necessidade

Sistema de pesagem adequado para 
uso em áreas perigosas (Zona I /Zona 

II) Certificação ATEX

Cumprimento de todos os requisitos 
para elevação de carga

Verificação CE para efetuar 
transações comerciais (Classe III)

SOLUÇÃO PARA QUALQUER NECESSIDADE

Balanças e Básculas ,  S.   .A
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RAVAS-2100LEXI 
• Certificação ATEX II 2 G Ex ib IIB T4 Gb 
e ATEX II 2 D Ex ib IIIC / T135 ° C Db
• Capacidade: 2000 kg
• Divisão multiescala: 
     • 0 - 200 kg - divisão 200g 
     • 200 - 500 kg - divisão 500g
     • 500 - 2000 kg - divisão 1000g
• Tolerância: 0.1% do peso aplicado
• Autonomia: 100 horas
• Bateria: 8 Vdc / 3.5 Ah, recarregável,
• Carregador: 230V/8Vdc - 1A, bateria a 
ser carregada fora da zona EX



Rua dos Canteiros nº 53, Parque Industrial de Adaúfe Lote O3B, 4710-587 Adaúfe Braga
Telefone: +351 253 606 590 - Fax: +351 253 606 599

geral@barcelbal.com / www.barcelbal.com 

A BARCELBAL iniciou a sua atividade na Indústria da Pesagem na década de 80, com o desenvolvimento 

fundamentado num crescimento sustentado e rigoroso criando uma estrutura Organizacional Sólida, Competente e 

Profissional, investindo continuamente na área da Qualidade, Tecnologia, Investigação e Inovação.

O rumo da sua atividade levou a especializar a sua área de intervenção no Desenvolvimento, Fabrico, Comércio de 

equipamentos de Pesagem e a Manutenção Industrial a todos os tipos e marcas de Balanças, complementando a 

sua gama de ofertas com o desenvolvimento próprio de Softwares de Gestão aperfeiçoados para atividades de 

Gestão específicas bem como Gestão integrada da Indústria.

Coordenando a sua oferta com preços competitivos, a BARCELBAL apresenta-se atualmente apta a estudar e a 

conceber todo o tipo de soluções para as mais complexas situações e exigências industriais no Controlo, Gestão e 

Procedimentos de Pesagem, tendo em vista a SATISFAÇÃO PLENA DOS NOSSOS CLIENTES, independentemente do 

seu ramo ou sector de atividade.

Os novos produtos, as melhorias constantes no processo produtivo com a evolução tecnológica e o 

desenvolvimento de Software e Sistemas Integrados de Pesagem, atribuem hoje à BARCELBAL o dinamismo e a 

competência necessários para um crescimento próspero, sustentado com a evolução contínua da Qualidade como 

fator de Excelência. Qualidade, Satisfação do Cliente e Inovação Tecnológica são a Filosofia da BARCELBAL.

Balanças e Básculas ,  S.   .A
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