Ponte-báscula
SBP/M-SB

Cachapuz Bilanciai Group
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A Empresa

A Cachapuz é líder no setor da pesagem
industrial em Portugal e uma referência na
produção de soluções para a automatização
de processos de pesagem. Ostentando um
nome com quatro séculos de história,
sempre a inovar, a Cachapuz arrancou a sua
atividade industrial em 1920, com a
construção da primeira ponte-báscula a
ocorrer em 1934. Na década de 50 do século
passado reforçou a liderança no mercado
nacional da pesagem industrial e levou a
cabo marcantes contactos com o exterior.
Angola, Moçambique e Cuba são alguns dos
países onde a Cachapuz ergueu grandes

estruturas de pesagem industrial,
fundamentais para a economia destes
países. A primeira balança eletrónica
portuguesa foi produzida pela Cachapuz,
nos anos 80, e no início da década de 90
desenvolveu a primeira solução para a
automatização de processos de pesagem.
No novo milénio, a empresa reforçou a sua
aposta na investigação tecnológica e
encetou uma série de parcerias
institucionais tendo por objetivo a criação
de novas propostas de software que visam
a desmaterialização de processos. Em
2011, foi concluído o processo de

Investigação e desenvolvimento
A Cachapuz e o Bilanciai Group investem em conjunto e de forma
continuada em tecnologia e recursos humanos para atingir a excelência
em todos os campos em que operam – da pesagem mecânica e eletrónica
às soluções de software e automação – mantendo o seu posicionamento
de vanguarda e liderança no mercado.

integração num dos maiores grupos
mundiais de pesagem, o Bilanciai Group, o
que reforçou o estatuto internacional da
Cachapuz, assumindo-se como um dos
polos de desenvolvimento de software
dedicado ao setor industrial da pesagem
do grupo italiano.

Sistema de qualidade
A qualidade é a base da filosofia da Cachapuz.
Esse objetivo foi desde muito cedo consolidado
com a obtenção da Certificação do seu sistema de
qualidade, em 1995, em conformidade com as
normas NP EN ISO, abrangendo todas as fases da
sua atividade e testemunhando o constante
empenho da empresa por um objetivo fundamental:
a satisfação do cliente.
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Processo Produtivo

A qualidade da pesagem das
ponte-básculas da Cachapuz é o
resultado da contínua dedicação à
inovação de todos os processos de
produção. Toda a estrutura metálica da
ponte-báscula é submetida inicialmente a
um tratamento de decapagem de grau Sa
2 ½. A soldadura robotizada dos módulos
constituintes da ponte-báscula garante
uma maior qualidade, resistência e
durabilidade. Os tratamentos de

1_ A estrutura metálica da pontebáscula é submetida a um
tratamento inicial de limpeza por
decapagem com jato abrasivo ao
metal quase branco com o padrão
Sa 2 ½ segundo a norma (SIS 05
5900). A decapagem com jato
abrasivo é o método considerado
mais eficiente e aquele que
promove melhor limpeza para
posterior pintura em superfícies
metálicas. Os abrasivos utilizados
são constituídos por granalha de
aço. O método propulsor utilizado
é a decapagem centrífuga.

metalização, galvanização ou pintura com
tinta de alta resistência à corrosão e os
testes rigorosos efetuados garantem
uma longa durabilidade de toda a
estrutura. No final, com o objetivo de
garantir uma melhor prestação, prevista
nos parâmetros metrológicos legais,
todas as células e terminais de pesagem
são submetidos a rigorosos testes de
afinação.

4_ Os tratamentos de metalização, galvanização
ou pintura aplicados na ponte-báscula são altamente
resistentes à corrosão. Ao longo deste processo são
efetuados diversos testes rigorosos a fim de garantir
uma longa durabilidade de toda a estrutura.

2_ A soldadura robotizada, utilizando o
processo de soldadura MIG/MAG, garante
uma maior qualidade, resistência e
durabilidade da ponte-báscula.

3_ O layout da fábrica
permite a fácil identificação
das diferentes zonas
de fabrico e montagem
dos diferentes produtos.
Progressivamente têm sido
implementadas melhorias
(como aquisição de novos
equipamentos) com o objetivo
de otimizar a qualidade
dos produtos.

5_ No final do processo de fabrico,
os equipamentos são submetidos
a rigorosos testes e afinações com
vista a garantirem os parâmetros
metrológicos legais.
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Ponte-Básculas

As Ponte-Básculas
da Cachapuz são as mais
versáteis do mercado,
caraterizadas pela sua
elevada qualidade resultante
dos materiais utilizados
e do cuidado processo
produtivo envolvido.

As ponte-básculas Cachapuz possuem
um design modular, o que facilita o seu
transporte e instalação e reduzem as
necessidades de manutenção, resultando
em evidentes poupanças de médio
e longo prazo.

Soluções à medida
A oferta Cachapuz não se esgota
nas versões standard. Concebemos,
desenhamos e construímos soluções
adaptadas às necessidades específicas
de cada setor de atividade.

Esta solução Cachapuz integra
componentes de alta resistência e
durabilidade em conformidade com os
seus elevados padrões de qualidade e
com a diretiva europeia 2014/31/UE,
podendo ser complementada
com quiosques de atendimento,
impressoras, painéis informativos,
barreiras, semáforos, sensores
de posicionamento e software
de gestão de todo o sistema.

O peso do detalhe
A construção e instalação de uma ponte
báscula obedecem a criteriosos
parâmetros de qualidade, desde a fase
do projeto até à sua implementação,
onde todos os detalhes são importantes
e fazem toda a diferença.

Evolução Histórica
da Tecnologia na Pesagem

Início do séc.XXI
Célula de carga digital
> ponte-báscula digital
Década de 70
Alavancas e célula de
carga analógica
> ponte-báscula hibrida

Início do séc.XX
Alavancas com argolas
> ponte-báscula
mecânica

Década de 60
Alavancas com
cardans de esferas
> ponte-báscula
mecânica

Década de 80
Célula de carga analógica
> ponte-báscula eletrónica
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PONTE-BÁSCULAS METÁLICAS

SBP/M-SB
A ponte-báscula metálica modular
SBP/M-SB é própria para pesar veículos
rodoviários de qualquer tipo, em condições
de utilização normais. É ideal para
instalações sobrelevadas, com uma altura
de rampa de 40 cm. Aconselhada para:
- Instalações em Indústrias pesadas
com presença de cargas
concentradas (ex.: indústrias
siderúrgicas, centros de recuperação
de material ferroso, etc.)
- Instalações com elevada frequência
de utilização (ex.: terminais de portos
marítimos, unidades de reciclagem
e receção de resíduos, empresas
industriais com carga e descarga
de materiais, etc.)

Estrutura metálica modular
dimensionada para manter
inalteráveis as características de
resistência e precisão das operações
de pesagem ao longo do tempo.
O tratamento de decapagem,
seguido por uma pintura “vermelho
escuro” de alto poder anticorrosivo,
em todas as partes metálicas
da ponte-báscula garantem uma
elevada proteção contra a oxidação.

Tabuleiro revestido a chapa
gota com função antiderrapante.

Sistema de limitadores zincados
não desafináveis com batentes
em borracha ou nylon que eliminam
ruídos e evitam a deterioração do
pavimento na zona de contacto
com a ponte-báscula na fase
de travagem da viatura.

Ponte-básculas Metálicas

SBP/M-SB
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O que faz da SBP/M-SB o nosso nr. 1 de vendas?
Descubra como pode rentabilizar o seu negócio
investindo neste equipamento.
- É robusta: assegura resistência e precisão;
- É fiável: desde 1934 que os clientes confiam
na sua eficácia; 
- É flexível: possui estrutura metálica modular; 
- É adaptável: indicada para todas as indústrias;
- É tecnologicamente avançada: incorpora um
know-how de vanguarda em toda a sua estrutura; 
- É dotada dos melhores acabamentos: os
seus materiais e processos de fabrico são
exaustivamente controlados. 

Dispositivo de proteção
das células de carga isolando-a
eletricamente para proteção
contra sobretensões. Suporte
das células de carga em inox nas
zonas de oscilação.

O amplo espaço existente
entre os apoios, muros de topo e a
blindagem galvanizada aplicada às
células de carga facilitam a limpeza
e garantem a fiabilidade do sistema.
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Principais características
• Estrutura modular robusta em aço pintado
• Decapagem Sa 2 ½
• Tabuleiro em chapa gota de grande
espessura, antiderrapante
• Tampas metálicas transversais,
para fácil acesso às células de carga
• Sistema de ligação de módulos “isostático”
• Sistema de limitadores zincados com batentes
em borracha ou nylon não desafináveis
• Suporte das células de carga
nas zonas de oscilação
• Placas de proteção das células
de carga galvanizadas
• Dispositivo de proteção das células
de carga contra sobretensões

A ponte báscula SBP/M-SB,
de construção metálica, é a
solução mais versátil para a
pesagem de veículos rodoviários.

Facilidade de acesso às células de
carga também na versão
encastrada, graças às tampas
de inspeção facilmente amovíveis.
Parafusos embutidos, em inox,
garantem a sua fácil remoção
a longo prazo.

CARACTERÍSTICAS COMUNS ÀS PONTE-BÁSCULAS METÁLICAS

Sistema de ligação dos
módulos “isostático” para um
correto funcionamento, mesmo
em casos de desnivelamento
dos pontos de apoio.

SBP/M-SB

Ponte-básculas Metálicas
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Opcionais
• Barreiras de proteção laterais fixadas
à estrutura da báscula

• Aro de fundação (versão encastrada)
• Versão ATEX

• Quiosque de atendimento
• Software de gestão de pesagens

• Barreiras de proteção lateral
para fixar no solo

• Estrutura metálica galvanizada a quente
• Base de assentamento para instalação
da versão sobrelevada (não necessita
trabalho de construção civil)

• Barreiras, sensores de posicionamento
e semáforos

• Cabos antirroedores

• Versão multiescala

• D-Link para instalação sem fios

• Boletim de ensaios para cumprimento
do sistema de garantia da qualidade

• Kit energy para instalação com
painéis solares

• Rampas metálicas com 40 cm de altura
para versão sobrelevada

Dimensões A x B (m)

Capacidade (t)

Divisão (kg)

Nº Células

6,46 x 3

40

10

4

8x3

40

10

6

9,56 x 3

40

10

6

12,2 x 3

40

10

6

14 x 3

40 – 60

10 – 20

8

15,89 x 3

60 – 80

20

8

18 x 3

60 – 80

20

8

19,56 x 3

60 – 80

20

10

21,11 x 3
23,78 x 3

60 – 80
60 – 80

20
20

10
10

25,56 x 3
29,56 x 3

60 – 80
60 – 80

20
20

12
12

Tampas metálicas
transversais, para fácil
acesso às células de carga.

Plano de carga inclinado
para evitar
a estagnação de água
e resíduos sobre
a ponte-báscula.

10

4

Cachapuz Bilanciai Group

Células
de Carga

A célula de carga é um componente de
primordial importância no processo de
pesagem.
A Cachapuz dispõe de uma ampla gama
de células de carga digitais e analógicas
projetadas e fabricadas no seio do
Bilanciai Group que, graças ao elevado
know-how tecnológico que detém e ao
profundo conhecimento do setor da
pesagem, as concebeu em função da
sua utilização específica com resultados
de altíssima fiabilidade.
As nossas células de carga são uma
referência no mercado mundial de

Chapas de nivelamento
Permitem eliminar as folgas
e os desnivelamentos da
fundação.

pesagem encontrando-se patenteadas
nos mercados europeu (EP1623194) e
americano (US2007151771(A1)),
refletindo o mais alto nível de qualidade
e fiabilidade.
As células de carga CPD são totalmente
construídas em aço inoxidável 17-4 PH,
material com elevadas características
mecânicas, habitualmente utilizado em
ambientes salinos ou outros onde sejam
necessárias características de
resistência contra a corrosão.
No entanto, o verdadeiro fator
diferenciador das células CPD, para além

Chapa de suporte da célula
O orifício ao centro impede
que a célula se desloque
garantindo a estabilidade
do sistema.

Pino Anti-rotação
Impede que a célula
gire sobre si mesma
e danifique o cabo
de ligação.

das proteções elétricas contra
trovoadas e perturbações externas,
consiste na lógica de gestão da
comunicação e memorização dos dados:
o sistema automático de alocação dos
endereços permite a ligação em
simultâneo de todas as células na sua
fase de instalação enquanto que, a
possibilidade de memorização dos
dados de calibração no interior de cada
uma das células, permite guardar os
dados, até em caso de substituição do
terminal de pesagem.
No interior das células está alojada uma
carta eletrónica de última geração com
um conversor analógico/digital de alta
resolução e estabilidade e uma lógica de
programação e controlo muito
sofisticado que permite:
efetuar um diagnóstico contínuo
sobre o estado de cada
componente do sistema,
permitindo a imediata
individualização de eventuais
anomalias detetadas;
executar análises funcionais ao
.
estado do instrumento e de cada
uma das células de carga via
modem, diretamente do centro
de assistência técnica, originando
uma diminuição dos custos e
tempos de intervenção.

Borracha resistente
Impede a acumulação de
detritos na parte inferior
da célula.
Disco isolante
Isola a célula de carga da terra
obrigando qualquer descarga
a ser conduzida pelo bypass.

Variação de temperatura
Sensor interno de temperatura
que compensa as variações
climatéricas ao longo do dia.
A variação da temperatura tem
influência na dilatação dos
materiais e consequente
variação das medições.

Estrutura em aço inox
Estrutura em aço inox, IP68/
IP 69K, assegura uma elevada
resistência à corrosão e uma
maior vida útil.

Suporte superior e inferior
O jogo mecânico entre a célula
e os suportes superior e inferior
permite uma inclinação
de 5º garantindo a posição
vertical correta da célula de
carga, uma rápida estabilidade
e maior repetibilidade do peso.

Proteção contra sobretensões
Além do bypass exterior de
proteção, as células de cargas
estão dotadas internamente
de proteções contra
sobreintensidades.

Células de Carga
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Bypass terra
Em malha de cobre de alta
secção, faz a ligação entre
a terra e a ponte-báscula,
impedindo que as descargas
elétricas danifiquem as células.

Caixa de junção
Contém um circuito de proteção contra as
sobrecargas (incluindo trovoadas) que, somado
à proteção existente em cada uma das células,
faz com que tenhamos o sistema integrado
com o maior nível de proteção do mercado.

Isolante exterior em borracha
Isola eletricamente e protege contra
resíduos e humidades.

Malha em aço inox
Protege o sinal contra
interferências externas
conectando-se na terra do
sistema. Confere mais
resistência ao cabo.

7 condutores elétricos
Condutores em alumínio e isolamento
colorido em borracha.

Blindagem em plástico
Isola eletricamente as malhas
de proteção dos condutores
elétricos.

Principais características
• Célula de carga digital
• Estrutura de aço inox AISI 304
• Funcionamento por compressão
• 8 elastómetros para melhor funcionamento e
melhor repetibilidade

Blindagem em alumínio
Protege os condutores
elétricos contra interferências
vindas do exterior.

Opcionais
continuidade elétrica entre a ponte
báscula e o solo
• Carta eletrónica no interior da célula
dotada de proteções contra
sobreintensidades

• Cabo antirroedores
• Versão ATEX

• Sistemas de pesagem até 6.000 divisões
Classe de precisão
Capacidade máxima (t)
Sobrecarga máxima (%)
Carga máxima lateral (%)

De C3 a C6
20; 35; 50
150

• Bypass para descargas elétricas com conexão
à terra

Temperatura de funcionamento
Transmissão de dados

-10º C a 40º C
RS 485

• Discos de material isolante, para interromper a

Grau de proteção

IP68 / IP69K

Carga de rutura

300%

• Ligação a terminais Cachapuz Bilanciai
• Dispositivo autoestabilizado e anti-rotação
• Proteção contra descargas elétricas

• Versão aprovada para transações
comerciais em conformidade com a
diretiva 2014/31/UE, OIML R60, EN 45001,
Guia Welmec 2.4
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Automação
e Software

As nossas ponte-básculas podem ser
complementadas com soluções de software
à medida do cliente e com diversos
periféricos como barreiras, semáforos
de controlo de tráfego na báscula,
sensores de posicionamento, impressoras,
comunicações com computadores
ou autómatos, guardavias, entre outras.

A gama DIADE
é uma revolucionária nova gama
de terminais de pesagem totalmente
programáveis e personalizáveis.
Conceção em ABS e painel frontal
em aço inox. Para além de serem
terminais de pesagem com alto
rendimento, oferecem também
oportunidades inovadoras e apelativas
para aplicações específicas nos
clientes. Os terminais da Série DIADE
combinam o poder e a flexibilidade da
programação informática com os
requisitos de medição de um
instrumento de pesagem.

Automação e Software
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Software de gestão de pesagens
desenhado para funcionar integrado com equipamentos de
pesagem que possibilita o registo e tratamento informatizado
de operações de pesagem de viaturas de mercadorias.
• Software certificado pela Autoridade Tributária.
• Exportação de ficheiro SAF-T.
• Comunicação automática de documentos de transporte à AT.

Os terminais
conectados nas ponte-básculas permitem a ligação via RS-232, RS-485/RS-422 ou
Ethernet com PC's e com autómatos graças à variedade de protocolos configuráveis.
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Opcionais

Opcionais

Bases de assentamento e rampas
Para um melhor nivelamento da ponte-báscula e uma perfeita fixação das
rampas metálicas em chapa gota na versão sobrelevada, a instalação da
ponte-báscula pode ser complementada com bases de assentamento.

Variedade de cores
A ponte-báscula está disponível em várias cores, permitindo que
esta se enquadre no ambiente visual do meio envolvente ou
sobressaia e se identifique muito facilmente.

Repetidores
Associados aos terminais de pesagem e
conectados via RS-232 ou RS-485 os
repetidores permitem uma fácil visualização
do peso à distância, graças aos seus dígitos
de alto brilho.

DLINK
É uma solução inovadora que transforma
um sistema de pesagem analógico em
digital com todas as suas vantagens e
funcionalidades associado a um preço
extremamente acessível.
Painel fotovoltaico para alimentação da
plataforma de pesagem evitando
caminho de cabos entre esta e o
terminal.

Serviços
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Serviços

Cada cliente tem uma necessidade
operacional própria. Como tal
disponibilizamos um vasto leque
de serviços que visam garantir a
continuidade da parceria estabelecida
com o cliente no momento da compra
do seu equipamento Cachapuz.
Entrega e Montagem
A entrega e montagem do equipamento
Cachapuz nas instalações do cliente são
sempre efetuadas por técnicos
especializados e em conformidade com
todas as normas de segurança em vigor.
Avaliação de Conformidade
A verificação com massas padrão
certificadas e com peso nunca inferior a
20% do peso máximo das básculas é
levada a cabo depois da instalação,

garantindo a conformidade com a Norma
Europeia EN 45501. Após a verificação, é
colocado um selo legal no instrumento de
pesagem e é emitida a respetiva
Declaração de Conformidade.
Assistência Técnica
A aquisição de uma ponte-báscula é uma
decisão de investimento de longo prazo.
Para assegurar um constante apoio ao
cliente, dispomos de uma estrutura de
serviços de assistência técnica composta
por técnicos altamente qualificados,
garantindo um serviço rápido e eficaz em
todo o território onde a Cachapuz está
presente.
Contrato de Manutenção
A elaboração de um plano de manutenção
oferece aos clientes Cachapuz um leque

de soluções preventivas que visam evitar
a interrupção do sistema de pesagem e
prolongar o seu ciclo de vida, reduzindo
os custos operacionais.
Garantia
A confiança e qualidade das ponte-básculas
Cachapuz são asseguradas pela cobertura
exclusiva de 5 anos de garantia.
Peças de substituição
Todos os componentes principais da
ponte-báscula são desenvolvidos e
fabricados no seio do Bilanciai Group, por
isso todas as peças de substituição
são fornecidas em tempo real e a sua
substituição está garantida no tempo.
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Referências

Referências
O maior fator de diferenciação da
Cachapuz é a sua capacidade de
desenvolver equipamentos e soluções de
pesagem adaptados às necessidades dos
seus clientes, contribuindo para que estes
assumam uma posição verdadeiramente
competitiva no mercado.
A Cachapuz tem sido a empresa escolhida,
como referência pelas soluções que

Cimento e agregados

Construção

Aço e ferro

Alimentar

Energias

Operadores portuários

Operadores resíduos

Outras indústrias

propõe às empresas de maior destaque em
setores privilegiados como cimento e
agregados, construção, aço e ferro,
alimentar, entre outras. Este estatuto
mostra que cada cliente é encarado pela
Cachapuz como um parceiro porque o
sucesso do parceiro é o sucesso da
Cachapuz.
Juntos temos outro peso!

