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Porta Paletes Manuais 

Porta Paletes Aplicações Específicas

Porta Paletes em Inox 

Porta Paletes Elétricos

Porta Paletes com Balança

Porta Paletes de Tesoura 

Porta Paletes TODO-O-TERRENO

Escolha Produtos Normalizados.
Os nossos equipamentos cumprem com as diretivas da CE.

Os Porta Paletes com Balança da DINI ARGEO são equipamentos de grande utilidade
em qualquer ambiente industrial, no setor da produção, na expedição e no transporte
de mercadorias.

VANTAGENS:
• Economia de espaço
• Economia de tempo
• Precisão na pesagem
• Painel simples e prático com as informações solicitadas
• Possibilidade de impressão dos dados, através de impressora térmica (Opção)
• Possibilidade de transmissão dos dados para sistemas informáticos implementados
• Robustez - componentes eletrónicos protegidos contra água, choques, pó, etc.
Disponíveis modelos de Porta Paletes Elétricos com Balança. Consulte-nos para obter mais informações.

> Porta Paletes com Balança NETWORK
> Porta Paletes com Balança LOGISTIC
> Porta Paletes com Balança AÇO INOX
> Porta Paletes com Balança PROFESSIONAL
> Porta Paletes com Balança TOUCH
> Porta Paletes elétrico c/ Balança E-FORCE
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Porta Paletes com Balança NETWORK

Porta Paletes de robusta construção, com balança eletrónica incorporada. 
Modelo de Porta Paletes muito fácil de recalibrar e reparar.
Capacidade de pesagem em gama única.
Sem caixa de passagem. Ajustes das células feitos no teclado.
Produto em conformidade com a diretiva 2009/23/EU. 

Características principais: 
• Capacidade de pesagem até 2000 kg
• 4 células de carga em alumínio
• Terminal de pesagem de tecnologia LCD com dígitos de 25 mm de alto contraste
• Rodas da direção e rodas dos garfos tandem em poliuretano
• Peso: 105 kg

Características específicas:
• Modelo TPWNAA-3: sistema de pesagem funciona com 4 pilhas alcalinas AA 
• Modelo TPWNBT-3: sistema de pesagem funciona com bateria recarregável
• Programação de poupança automática de energia, incluindo alerta de nível baixo da bateria

Funções selecionáveis:
• Pesagem de alta resolução x 10 
• Conversão de peso liquido / bruto (lb / kg)
• Totalização / Formulação 
• Peso em percentagem / Contagem

TPWNAA-3 2000 0,2 +/- 1

TPWNBT-3 2000 0,2 +/- 1

Modelo Divisão
(kg)

Precisão
(kg)

Capacidade de
pesagem (kg)

Medidas em mm 

Garfos:
• Comprimento dos garfos: 1150 mm 
• Altura mínima dos garfos (descidos): 85 mm 
• Altura máxima dos garfos (elevados): 200 mm 

Funções do teclado:
• Zero
• Tara manual 
• Tara semiautomática 

Construção:
• Aço de espessura elevada 
• Pintura industrial nos componentes 
  mecânicos

Opções:
• Garfos largos
• Sistema de travagem por pedal, instalado nas rodas da direção

Sistema de travagem por pedal, 
instalado nas rodas de direção
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Porta Paletes com Balança LOGISTIC
Porta Paletes de robusta construção, com balança eletrónica incorporada. 
Elevada precisão de pesagem para qualquer produto em palete.  
Capacidade de pesagem em gama simples ou dupla.
Configuração através do teclado ou de computador.
Os modelos apresentados cumprem com a Diretiva Comunitária 2014/31/EU,
para equipamentos de pesagem não automáticos. 

Características principais:
• Capacidade de pesagem até 2000 kg
• 4 células de carga, em alumínio, com proteção IP 68 (uso industrial) e IP 67 (uso interno)
• Terminal de pesagem em aço inox IP 65, de tecnologia LCD com digitos de 25 mm de alto 
  contraste
• Rodas da direção e rodas dos garfos tandem em poliuretano 
• Peso: 113 kg

Características específicas:
• Inclui bateria extraível recarregável
• Poupança automática de energia, com aviso de nível baixo da bateria 
• Porta bidirecional (RS 232/C) para ligação à impressora
• Porta bidirecional (RS 232/C) para ligação a computador, modem ou terminal portátil
• Porta “IR” para gestão por controlo remoto
• Os modelos TPWLKP-7 e TPWLKPM-6 incluem impressora com relógio e calendário

Medidas em mm 

TPWLK-7 2000 0,2 - +/- 1

TPWLKM-6 1000 / 2000 - 0,5 / 1 +/- 1

TPWLKP-7 2000 0,2 - +/- 1

TPWLKPM-6 1000 / 2000 - 0,5 / 1 +/- 1

Modelo Divisão
(kg)

Capacidade de
pesagem (kg)

Divisão CE-M
(kg)

Precisão
(kg)

M

M

Funções selecionáveis:
• Pesagem de alta resolução x 10 
• Conversão de peso liquido / bruto (lb / kg)
• Acumulação / Formulação 
  Peso em percentagem 
• Contagem
• Estabelece ponto de controlo

Construção: 
• Aço de espessura elevada 
• Pintura industrial nos componentes 
  mecânicos

Funções do teclado:
• Zero
• Tara automática
• Tara preconfigurada
• Comando de transmissão de dados
  e/ou impressão  
• Comando de funções (totalização ou 
  contagem)

Garfos:
• Comprimento dos garfos: 1150 mm 
• Altura mínima dos garfos (descidos): 85 mm 
• Altura máxima dos garfos (elevados): 200 mm 

Opções (ver ficheiro correspondente):
• Impressora térmica nos modelos 
  TPWLK-7 e TPWLKM-6 
• Tipos de rodas / Dimensões e tipos de 
  garfos
• Capacidades de pesagem e divisões da 
  balança

Funções de impressão 
• Com apresentação configurável:
- 4 linhas de cabeçalho
- Peso liquido, peso bruto, peso da tara ou 
  peso acumulado, peso total 
- Relógio e calendário
- Talão certificado (modelos CE-M)

Modelo TPWLKM-6 M

Disponível modelo com 680 mm 
de largura entre garfos
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Bateria extraível recarregável
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Porta Paletes com Balança AÇO INOX

Porta Paletes em Aço Inox, com balança electrónica incorporada.
Disponíveis em 2 versões:
- TPW20ID-1 (AISI 304) 
- TPW20I-2 (AISI 316)
Esta última versão possui construção mais compacta (altura livre inferior),
garfos fechados e rodas em nylon.
Ambas versões possuem o modelo com Certificação M.
Capacidade de pesagem em gama tripla ou gama dupla.
Os modelos apresentados cumprem com a Diretiva Comunitária 2014/31/EU,
para equipamentos de pesagem não automáticos. 

Características principais:
• Capacidade de pesagem até 2000 kg 
• Adequado a ambientes com elevados requisitos de higiene, indústria farmacêutica e
  química. Resistente à corrosão.
• 4 células eletrónicas de carga em aço inox IP 68 
• Terminal de pesagem em aço inox IP 68, de tecnologia LCD com dígitos de alto contraste
• Rodas da direção e rodas dos garfos tandem em vulkolan (TPW20ID-1) ou nylon (TPW20I-2) 
• Peso: 135 kg 

Características específicas: 
• Inclui bateria recarregável com autonomia de 50 horas
• Poupança automática de energia, com aviso de nível baixo da bateria 
• Porta bidirecional (RS 232/C) para ligação à impressora 
• Porta bidirecional (RS 232/C) para ligação a computador, modem ou terminal portátil
• Porta “IR” para gestão por controlo remoto 

Modelos TPW20ID-1
Aço inox AISI 304

TPW20ID-1 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 - +/- 1

TPW20IDM-1 1000 / 2000 - 0,5 / 1 +/- 1

TPW20I-2 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 - +/- 1

TPW20IM-2 1000 / 2000 - 0,5 / 1 +/- 1

Modelo Divisão
(kg)

Capacidade de
pesagem (kg)

Divisão CE-M
(kg)

Precisão
(kg)

M

M

Medidas em mm 

Funções selecionáveis: 
• Pesagem de alta resolução x 10 
• Conversão de peso liquido / bruto (lb / kg) 
• Acumulação / Formulação
  Peso em percentagem 
• Contagem 
• Estabelece ponto de controlo 

Funções do teclado: 
• Zero 
• Tara automática 
• Tara preconfigurada 
• Comando de transmissão de dados 
  e/ou impressão 
• Comando de funções (totalização ou 
  contagem)

Opções (ver ficheiro correspondente):
• Impressora térmica
• Suporte rotativo para o ecran
• Dispositivo WI-FI
• Rodas da direção

Funções de impressão (Opção) 
• Com apresentação configurável: 
- 3 linhas de cabeçalho 
- Peso liquido, peso bruto, peso da tara ou 
  peso acumulado, peso total 
- Relógio e calendário 
- Talão certificado (modelos CE-M)

Garfos:
• Comprimento dos garfos: 1180 mm 
• Altura mínima dos garfos (descidos): 85 mm 
• Altura máxima dos garfos (elevados): 200 mm 

Construção:
• Aço inox de espessura elevada
• Bomba hidráulica em aço inox
• Pintura industrial em esmalte com
  epoxy anticorrosivo

Modelos TPW20I-2
Aço inox AISI 316
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Porta Paletes com Balança PROFESSIONAL

Porta Paletes de robusta construção, com balança eletrónica incorporada.
Nível de precisão superior na pesagem (+/- 0,5 kg).
Capacidade de pesagem em gama tripla ou gama dupla. 
Configuração através do teclado ou de computador.  
Software intuitivo no acesso às principais funções.
Os modelos apresentados cumprem com a Diretiva Comunitária 2014/31/EU,
para equipamentos de pesagem não automáticos. 

Características principais:
• Capacidade de pesagem até 2000 kg
• Inclui suporte rotativo do ecran (+/- 160º) para melhor leitura
• Ecran de alto contraste, com dígitos de 25 mm, permite leitura com iluminação reduzida
• 4 células de carga em aço inox IP 68
• Rodas da direção e rodas dos garfos tandem em poliuretano
• Peso: 116 kg

Características específicas:
• Inclui bateria extraível recarregável, com autonomia de 60 horas
• Poupança automática de energia, com aviso de nível baixo da bateria
• Porta bidirecional (RS 232/C) para ligação a modem ou terminal portátil
• Inclui impressora térmica

Funções selecionáveis:
• Pesagem de alta resolução
• Conversão de peso liquido / bruto (lb / kg) 
• Acumulação
• Formulação 
• Peso em percentagem 
• Contagem
• Pesagem por amostra
• Estabelece ponto de controlo 

Funções do teclado:
• Zero
• Tara automática 
• Tara preconfigurada
• Comando de transmissão de dados 
  e/ou impressão
• Comando de funções (totalização ou 
  contagem)

Construção:
• Aço de espessura elevada 
• Pintura industrial em toda a estrutura
• Rolamentos em espessa folha de aço

1600

12
00

88
5

85
20

0

1150

18
0

18
0

55
0

90
°

90°

Medidas em mm 

Modelo TPWP

ROTATIVO

Garfos:
• Comprimento dos garfos: 1150 mm 
• Altura mínima dos garfos (descidos): 85 mm 
• Altura máxima dos garfos (elevados): 200 mm 

Opções (ver ficheiro correspondente):
• Tipos de rodas
• Tipos de garfos
• Dimensões de garfos
• Capacidades de pesagem
• Divisões da balança

Funções de impressão
• Com apresentação configurável:
- 4 linhas de cabeçalho
- Peso liquido, peso bruto, peso da tara ou 
  peso acumulado, peso total 
- Relógio e calendário
- Talão certificado (modelo CE-M)

TPWP 2000 0,2 - 0,1 +/- 0,5

TPWPM 1000 / 2000 - 0,5 / 0,1 - +/- 0,5

Modelo
Divisão

(kg)
Capacidade de
pesagem (kg)

Divisão HR
(kg)

Precisão
(kg) 

Divisão CE-M
(kg)

M

PRODUTO

C
E

R

T I F I C

A
D

O

Garfos com rodas tandem
protegem contra a sujidade

Bateria extraível recarregável
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Porta Paletes com Balança TOUCH

Porta Paletes topo de gama, com balança eletrónica incorporada, ecran táctil 
a cores, com indicação de peso e uma vasta seleção de interfaces e software 
para gestão avançada de dados.
Ideal para integração da pesagem no sistema informático da empresa.
Configuração através do teclado ou de computador.  
Capacidade de pesagem em gama tripla ou gama dupla. 
Os modelos apresentados cumprem com a Diretiva Comunitária 2014/31/EU,
para equipamentos de pesagem não automáticos. 

Características principais:
• Capacidade de pesagem até 2000 kg
• Precisão de +/- 0,5 kg na pesagem 
• Inclui suporte rotativo do ecran (+/- 160º) para melhor leitura
• 4 células de carga em aço inox IP 68
• Inclui impressora térmica
• Rodas da direção e rodas dos garfos tandem em poliuretano
• Peso: 116 kg

Características específicas:
• Inclui bateria extraível recarregável, com autonomia de 10 horas.
  Opção de segunda bateria permite trabalho contínuo
• Programação de poupança de energia, com aviso de nível baixo da bateria
• 2 portas bidirecionais (RS 232/C) para ligação a computador ou terminal remoto

Funções selecionáveis:
• Pesagem de alta resolução
• Conversão de peso liquido / bruto (lb / kg) 
• Acumulação
• Formulação 
• Peso em percentagem 
• Contagem
• Pesagem por amostra
• Estabelece ponto de controlo 

Construção:
• Aço de espessura elevada 
• Pintura industrial em toda a estrutura
• Rolamentos em espessa folha de aço
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Modelo TPWTS

ROTATIVO

Garfos:
• Comprimento dos garfos: 1150 mm 
• Altura mínima dos garfos (descidos): 85 mm 
• Altura máxima dos garfos (elevados): 200 mm 

Opções (ver ficheiro correspondente):
• Tipos de rodas
• Tipos de garfos
• Dimensões de garfos
• Capacidades de pesagem
• Divisões da balança

TPWTS 2000 0,2 - 0,1 +/- 0,5

TPWTSM 1000 / 2000 - 0,5 / 0,1 - +/- 0,5

Modelo
Divisão

(kg)
Capacidade de
pesagem (kg)

Divisão HR
(kg)

Precisão
(kg)

Divisão CE-M
(kg)

M
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Garfos com rodas tandem
protegem contra a sujidade

Bateria extraível recarregável

Funções do teclado:
• Zero
• Tara automática 
• Tara preconfigurada
• Comando de transmissão de dados 
  e/ou impressão
• Comando de funções (totalização ou 
  contagem)

Funções de impressão
• Com apresentação configurável:
- 4 linhas de cabeçalho
- Peso liquido, peso bruto, peso da tara ou 
  peso acumulado, peso total 
- Relógio e calendário
- Talão certificado (modelo CE-M)
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Porta Paletes Eletro-Manual com Balança E-FORCE

Porta Paletes eletro-manual com balança. Modelo inovador, combina os benefícios
de um porta paletes eletro-manual com a precisão da pesagem.
Na pegadeira, o utilizador pode escolher entre o modo de translação elétrico
ou manual. Possui elevação manual e precisão de +/- 0,5 kg na pesagem.
Os modelos apresentados cumprem com a Diretiva Comunitária 2014/31/EU,
para equipamentos de pesagem não automáticos.  

Características principais:
• Capacidade de pesagem até 1250 kg; altura máxima de elevação: 200 mm
• Em modo elétrico, o travão a vácuo está sempre ativo para acréscimo de segurança
• Sistema “Easy-Lift” proporciona elevação de carga sem esforço
• Chave permite desligar o motor, quando o porta paletes não está em utilização
• Vence desníveis de 5% (com carga) até 15% (sem carga)
• Velocidade máxima: 5 km/h
• 4 células de carga, em aço inox
• Terminal de pesagem em aço inox IP 65, resistente à humidade e a ambientes agressivos ou
   corrosivos, com tecnologia OLED e dígitos de 25 mm, de alto contraste
• Rodas dos garfos em poliuretano
• Rodas da direção com tração elétrica, em borracha resistente, oferecem grande estabilidade,   
   mesmo na posição de descanso
• Peso: 121 kg

Características específicas:
• Inclui bateria extraível recarregável com autonomia de 80 horas em uso contínuo
  ou 1 mês em uso ocasional. Para uso contínuo, recomenda-se a bateria E-PACK (Opção)
• Inclui carregador 203V 50 Hz (carregamento em 8h)
• Poupança automática de energia, com aviso de nível baixo da bateria
• Porta bidirecional RS 232/C, para ligação à impressora e para gestão por controlo remoto
• Porta RS 232/C, para ligação ao PC
• Inclui impressora térmica
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MModelo TPWE-FORCEM-1

Garfos:
• Comprimento dos garfos: 1150 mm 
• Altura mínima dos garfos (descidos): 85 mm 
• Altura máxima dos garfos (elevados): 200 mm 

Construção:
• Aço de qualidade elevada 
• Pintura resistente a temperaturas elevadas

Opções (ver ficheiro correspondente):
• Bateria E-PACK
• Dispositivo WI-FI
• Garfos em aço inox

Funções de impressão:
• Apresentação configurável
• Relógio e calendário
• Talão certificado (Modelo CE-M)

TPWE-FORCE-1 1250 0,1 - +/- 0,5

TPWE-FORCEM-1 1250 - 0,5 +/- 0,5

Modelo
Divisão

(kg)
Capacidade de
pesagem (kg)

Divisão CE-M
(kg)

Precisão
(kg)

M

Bateria descartável
recarregável

Funções selecionáveis:
• Pesagem de alta resolução
• Conversão de peso liquido / bruto (lb / kg) 
• Acumulação
• Formulação 
  Peso em percentagem 
• Contagem
• Pesagem por amostra
• Estabelece ponto de controlo

Funções do teclado:
• Zero
• Tara automática 
• Tara preconfigurada
• Comando de transmissão de dados 
  e/ou impressão
• Comando de funções (totalização ou 
  contagem)
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