
Automação Comercial e Balanças Eletrônicas

Balança Computadora Urano Maximus II

INOVANDO SEMPRE
RECURSO EXCLUSIVO
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Maiores detalhes, consulte o manual de operação no site www.urano.com.br
Solução completa,  versátil e econômica.

Depois da Maximus, balança terá outro significado.

A Linha Maximus permite que os consumidores 

usem diretamente o equipamento na operação 

de pesagem dos produtos sem a necessidade 

de um operador. Basta pressionar a tecla do 

produto desejado e automaticamente a balança 

imprimirá uma etiqueta com as informações 

necessárias.

Maior praticidade e diferencial para o comércio.

O negócio do futuro: o auto serviço.
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De acordo com a determinação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a impressão do 
índice nutricional.

Mais memória!

4.440 memórias de acesso por modo 

direto (nome do produto e preço).

78 memórias de acesso rápido.

Acesso via teclado a 78 produtos. 

A N V I S A

Versatilidade.
Uso completo. Permite o uso em 

qualquer setor do seu estabelecimento, 

atendendo a venda de ítens de alto e 

baixo valor, em qualquer quantidade.

display
alfanumérico

Tecnologia com Máxima Economia.

INMETRO

Uma linha de equipamentos que introduz características de uma nova tendência do segmento: a utilização de recursos 

técnicos que geram maior economia aos usuários. Os recursos exclusivos do produto evitam custos desnecessários com 

manutenção e intervenções técnicas e otimizam o uso de suprimentos. O equipamento atende a necessidade de venda e de 

automação de pequenos estabelecimentos comerciais até grandes redes de supermercados. A única balança do mercado 

com No break que mantém a balança e o módulo impressor em funcionamento, é também a única balança em rede portátil, a 

única com software de série para configuração de etiquetas, a única com sistema inteligente de economia de suprimentos, a 

única com patente emitida, a única com teclado ergonômico e a de menor perfil do mercado.

FAIXA 1: até 6.000g

FAIXA 2: de 6.005g a 15.000g

2g

5g
Maximus  15/2
(rede via cabo ou rádio frequência)

Modelo Faixas de pesagem Divisões

FAIXA 1: até 6.000g

FAIXA 2: de 6.005g a 15.000g

2g

5g

FAIXA 3: de 15.010g a 30.000g 10g

Maximus  30/2
(rede via cabo ou rádio frequência)

O produto mais completo do mercado com a operação mais simples.
Guia de referência rápida. 

TARA FUNÇÃO 910109

FUNÇÃO 912608

FUNÇÃO 910622

PREÇO CÓDIGO

FUNÇÃO 2

FUNÇÃO 1

FUNÇÃO 911407FUNÇÃO 911213

ENTRA

Após ligar o equipamento, você
deve fazer a liberação da balança:

Cadastro de Produtos:

(após o comando anterior, seguir a seqüência 
informada no display do operador). Quando 
selecionado zero para porção, a balança irá 

desconsiderar informação nutricional.

Alteração preço / kg para Código:

Edição do número da balança:

Na Segunda linha do display irá aparecer o 
número da balança. Se necessária 

alteração, digite o número desejado e 
acione a tecla 

OBS: É neste ítem que selecionamos o 
tamanho da etiqueta.

Edição das Configurações:

Inserir datas:

Insira data de fabricação.

Insira data de validade.

(após o comando acima, seguir a seqüência 
informada no display do operador).

Cadastro de Receitas:

Acione a tecla                                                 .
Quando no display numérico aparecer

111, indica que está no modo preço / kg e 
quando aparecer 222 está no modo código.

Dimensões do prato: 340mm x 310mm

Altura até a bandeja :145mm

Altura com coluna (sem antena): 420 mm

Dimensões totais: 420mm(l) x 420mm(h) x 590 mm(p)

Peso: 10,1 Kg



Módulo impressor BALANÇA COM ETIQUETADORA CONJUGADA.

Soluções inteligentes 

para você ganhar mais 

com mais economia.

Módulo impressor BALANÇA COM ETIQUETADORA CONJUGADA.

Soluções inteligentes 

para você ganhar mais 

com mais economia.

Manutenção
do equipamento
sem rompimento

do lacre.

Retirada ou 
substituição 
da bateria.

Substituição
do teclado.

Retirada ou 
substituição 
do módulo 
impressor.

Os mecanismos 
tradicionais de impressão 

“forçam” o operador a 
puxar a etiqueta após a 

impressão. Deste modo, 
qualquer simples 

problema no destaque da 
etiqueta ou  uma maior 

força aplicada pode 
danificar todo o 

mecanismo de impressão 
acarretando em alto custo 

de manutenção e até 
mesmo em sua 

substituição. Com a saída 
pela lateral do 

equipamento, o operador 
é induzido naturalmente a 
retirar a etiqueta do modo 

correto, conservando o 
equipamento

por mais tempo. 

Tecnologia Patenteada

O módulo impressor tem um sistema de gaveta 
de fácil troca ou retirada. Em caso de 
manutenção do módulo impressor, a balança 
permanece em operação.

Retirada do módulo de impressão.
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Módulo impressor BALANÇA COM ETIQUETADORA CONJUGADA.
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para você ganhar mais 

com mais economia.
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tradicionais de impressão 

“forçam” o operador a 
puxar a etiqueta após a 

impressão. Deste modo, 
qualquer simples 

problema no destaque da 
etiqueta ou  uma maior 

força aplicada pode 
danificar todo o 

mecanismo de impressão 
acarretando em alto custo 

de manutenção e até 
mesmo em sua 

substituição. Com a saída 
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equipamento, o operador 
é induzido naturalmente a 
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Tecnologia Patenteada

O módulo impressor tem um sistema de gaveta 
de fácil troca ou retirada. Em caso de 
manutenção do módulo impressor, a balança 
permanece em operação.

Retirada do módulo de impressão.

A saída da etiqueta pela lateral do 
equipamento evita o enrolamento da 
mesma no mecanismo impressor. 
Sem chamados técnicos e custos 
com manutenção.

Saída lateral da etiqueta.



NO BREAK e bateria externa que garantem o trabalho na 
falta de energia elétrica.

No Break e bateria que garantem a operação TANTO DA BALANÇA QUANTO DO 

ETIQUETADOR o que torna a Maximus a única balança em rede portátil do 

mercado. No caso de substituição da bateria não é necessária a chamada do 

Inmetro para nova aferição.

Teclado regulável e que o próprio 
operador pode efetuar a substituição. A 
loja pode ter estoque de peças para 
colocar o equipamento em 
funcionamento mais rapidamente.

Teclado ergonômico e de 
fácil reposição.

Manutenção RECURSOS TÉCNICOS DESENVOLVIDOS PARA  EVITAR CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Módulo impressor ECONOMIA DE SUPRIMENTOS: 
VANTAGEM COMPETITIVA NOS CUSTOS

De acordo com as normas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) nas resoluções 
RDC de números 39 e 40, todos os alimentos 
embalados sem a presença do consumidor 
devem conter informações do conteúdo 
nutricional. Esta medida visa prevenir a 
população de doenças nutricionais, estabelecer 
ações para orientar o consumo de alimentação 
saudável, entre outros benefícios. Respeite a lei 
e dê mais garantias ao seu consumidor.

Impressão de receitas e índices nutricionais 
com sistema inteligente que economiza 
suprimentos: você pode usar etiquetas 
menores e quando for necessária a 
impressão do índice ou da receita, o sistema 
emite em etiquetas separadas.

Menor formato das etiquetas e maior 
tamanho do rolo = maior tempo de 
reposição e menor custo.

Os exemplos abaixo ilustram as 6 alturas de etiquetas disponíveis, 
assim como as combinações possíveis de serem impressas.

30mm

37mm

Espaço disponível para inclusão de 
texto (ingredientes, receitas, dicas, 
etc) de até 254 caracteres.

Impressão
do selo SIP

Pinta
ou GAP

Largura
da etiqueta
 ajustável
60/76 mm

índice
nutricional

Permite a colocação de texto em caixa alta ou baixa.

INGREDIENTES: FARINHA TRIGO, OVOS, ACUCAR, 

INGREDIENTES: farinha trigo, ovos, acucar, 

A única com
No break que

mantém a
balança e

a impressora.



Etiquetas com pinta ou com GAP.

Largura da etiqueta ajustável: 60 ou 76mm.

Etiquetas configuráveis através da rede.

Impressora gráfica (logotipo e Selo de Inspeção ANVISA - SIP).

Opção para emissão automática de etiquetas.

Data de fabricação e validade programáveis.

Programação de velocidade e intensidade de impressão.

Flexibilidade na escolha de etiquetas.

A nova Linha Maximus pode ser usada como 
módulo de impressão de código de barras.

Versatilidade Total!

57mm 67mm

90mm

2 0 00 11 02 73 00 8

Características principais.

76mm

Etiquetas com pinta ou com GAP.

Largura da etiqueta ajustável: 60 ou 76mm.

Etiquetas configuráveis através da rede.

Impressora gráfica (logotipo e Selo de Inspeção ANVISA - SIP).

Opção para emissão automática de etiquetas.

Data de fabricação e validade programáveis.

Programação de velocidade e intensidade de impressão.

Flexibilidade na escolha de etiquetas.

A nova Linha Maximus pode ser usada como 
módulo de impressão de código de barras.

Versatilidade Total!

57mm 67mm

90mm

2 0 00 11 02 73 00 8

Características principais.

76mm
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A Linha Maximus é única do mercado que conta com software de 

configuração de etiquetas, de série. O software FlexForm já incluso 

no Programa Gerenciador URF32 permite ao usuário personalizar a 

etiqueta do estabelecimento, acrescentando recursos gráficos, de 

forma simples e interativa.

Personalização com redução de custos.

X X X X FORMFORMFLE FLE 

Redução de
aproximadamente

30% 
nos custos

com suprimentos. 

Etiquetas com pinta ou com GAP.
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Impressora gráfica (logotipo e Selo de Inspeção ANVISA - SIP).

Opção para emissão automática de etiquetas.

Data de fabricação e validade programáveis.

Programação de velocidade e intensidade de impressão.

Flexibilidade na escolha de etiquetas.

A nova Linha Maximus pode ser usada como 
módulo de impressão de código de barras.

Versatilidade Total!
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A Linha Maximus é única do mercado que conta com software de 

configuração de etiquetas, de série. O software FlexForm já incluso 

no Programa Gerenciador URF32 permite ao usuário personalizar a 

etiqueta do estabelecimento, acrescentando recursos gráficos, de 

forma simples e interativa.

Personalização com redução de custos.

X X X X FORMFORMFLE FLE 

Redução de
aproximadamente

30% 
nos custos

com suprimentos. 
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A disposição em linha das informações nutricionais garante ao usuário 

a apresentação completa do produto (dados de venda, informação 

nutricional e receita) em etiquetas com 67mm de altura. O melhor 

aproveitamento do mercado, uma economia de aproximadamente 30% 

em suprimentos.

Mais um recurso exclusivo Urano, mais 



Rede DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
ATÉ GRANDES REDES DE SUPERMERCADOS.

Programação via PC ou operador.

Comunicação

por Rádio

Frequência
Patente

requerida

inovação A tecnologia de transmissão por Rádio Frequência teve seu desenvolvimento na unidade de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Urano e sua patente está em processo de requisição. Quando você procurar tecnologia, 
consulte quem é a referência em inovação e desenvolvimento de produtos pioneiros.
Urano, inovando sempre.

Rádio Frequência - Patente requerida.

Software
Gerenciador
de Rede.

Efetua o gerenciamento 
completo da troca de 
informações entre o 
computador e as balanças 
da Rede Urano. Compatível 
com os sistemas 
operacionais Windows 95, 
98, NT, 2000 e XP. 

Permite conectar na rede até 99 balanças, geração de relatórios, configuração 

das balanças e da Rede Urano, cadastro de produtos e receitas e importação 

de informações para as balanças. Moderno aplicativo de interface gráfica, de 

operação simples, rápida e eficiente. Oferece “botões de acesso rápido” e as 

“teclas de atalho”, que permitem acessar ítens do menu através de um clique 

com o botão esquerdo do mouse ou de uma combinação de teclas.

Importa tabelas das versões anteriores viabilizando a utilização de 

informações previamente cadastradas em outras versões.

Proporciona agilidade e rapidez na configuração do teclado de acesso rápido 

das balanças. Após configurado, este pode ser importado pelas demais 

balanças da rede. 

SAC 0800 51 4276

INMETRO

MATRIZ: Rua Major Sezefredo, 833
CEP 92020 - 570 - Canoas - RS - Brasil
Fone: 51 462 8700 - Fax: 51 477.4441
e-mail:vendas@urano.com.br

RS CANOAS 0800 51 4276 SP  SÃO PAULO (11) 3313.7474 SC  ITAJAÍ,  RJ   RIO DE JANEIRO, 
PR  CURITIBA, PE RECIFE,  MG  BELO HORIZONTE, CE  FORTALEZA

Urano no Brasil

maiores informações consulte o manual de operação no site

w w w . u r a n o . c o m . b r

Utilizada em rede, a Maximus II permite automatizar desde pequenos estabelecimentos 

comerciais até grandes redes de supermercados, em comunicação por rede de cabos 

padrão RS485 ou por Rádio Frequência. Quando a Maximus II está conectada, o Programa 

Gerenciador de Rede (URF32) permite o acesso fácil a diversas configurações e funções do 

equipamento, facilitando ainda mais sua utilização. Em uma operação automizada, o 

gerenciador do sistema pode fazer downloads de 4.440 produtos pelo Programa 

Gerenciador, alterar preços ou ítens de uma só vez para todas as balanças da rede, diferente 

do cadastro item a item como é feito via teclado.

Na versão em rede via rádio frequência do 

equipamento com No break a balança pode ser 

deslocada para qualquer ponto da loja sem 

necessidade de qualquer tipo de cabo, seja de 

comunicação ou de alimentação elétrica. Este 

recurso inédito permite ao usuário realizar 

Promoções relâmpago em qualquer setor da loja, 

permite suprir rapidamente, sem transtornos, 

qualquer excesso de demanda de um determinado 

setor ou até mesmo em caso de pane ou defeito em 

alguma balança. O principal benefício desta 

inovação Urano é a possibilidade do usuário 

otimizar o uso de balanças da loja, sem 

necessidade de peças de reposição e aumentando 

a versatilidade do equipamento de pesagem.

MAXIMUS, A ÚNICA BALANÇA EM REDE PORTÁTIL DO MERCADO.
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