Linha Balança

Linha Balança
A Qualitylabor em parceria com a Qualipeso, oferece soluções em serviços de manutenção
de equipamentos e instrumentos de pesagens. Esses serviços viabilizam a exatidão dos
processos industriais, dando auxilio e contribuindo na confiabilidade e produtividade do
processo de fabricação dos mais variados produtos. Além dos serviços que é ofertado,
realizamos transformações de balanças de pequeno e grande porte de mecânica para
eletromecânica e mecânica para digital.
VENDA DE EQUIPAMENTOS
Representamos os principais fabricantes de balanças eletrônicas e mecânicas do mercado
nacional, oferecendo uma linha completa de soluções em produtos e serviços para atender
suas necessidades de pesagem e dosagem.
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Além de balanças e equipamentos para laboratórios, também podemos fornecer pesos
padrões para que possa fazer a verificação periódica de seus equipamentos de pesagem,
garantindo a qualidade de produtos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Assistência técnica, manutenção e reformas em balanças analíticas, semi-análiticas,
rodoviárias, eletrônicas, mecânicas, balanças suspensas, tendal e cilos.
CONSERTO / MANUTENÇÃO
- Conserto e Manutenção em balanças analítica, semi-análitica, rodoviárias, eletrônicas,
mecânicas, balanças suspensas, tendal e cilos;
- Transformação de balanças de pequeno e grande porte de mecânica para
eletromecânica e mecânica para digital;
- Reforma geral em balanças de 0,0001kg até 80.000 Kg;
- Nas reformas de balanças rodoviárias, contamos com caminhão devidamente equipado
para transporte e movimentação de pesos padrão;
- Conserto e calibração de balanças de precisão referenciada à portaria INMETRO 236/94;
- Instalação de balanças;
- Mudança de local de balanças rodoviárias;
- Orientação de construção de fundamento conforme o fabricante.
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A QUALIPESO atende a portaria INMETRO Nº. 236/94 Tolerância Metrologia. Autorizado
pela Portaria INMETRO 88/87 para efetuar Conserto e Manutenção em Instrumentos de
Pesagens até a carga máxima de 80.000kg.
LOCAÇÃO DE BALANÇAS
Para atender as necessidades temporárias ou permanentes, oferecemos serviços de locação
de balanças pesadoras e/ou contadoras de pequeno, médio e grande porte, podendo ser
alugadas por alguns dias, meses ou até grandes períodos.
PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Entendemos que o melhor meio de reduzir perdas devidas á situações inesperadas é prevenir
ou reduzir a probabilidade de sua ocorrência. E o único meio de se prevenir é manter uma
manutenção preventiva constante em suas balanças e equipamentos. Vale ressaltar que o
custo de uma parada não programada é no mínimo 10 vezes o custo de uma parada
programada.
- Sem taxas de visita;
- Sem cobrança de despesas de deslocamento em chamados corretivos;
- Vantagem de descontos que chegam ate 15% sobre o valor total do contrato;
- Sem limite de chamado;
- Atendimento priorizado, etc.
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