
8217 Checkout
Flexibilidade para pesagem e leitura de código de barras no checkout.



8217 - Balança eletrônica para checkout

Projeto eficiente e próprio para a 
operação no checkout. Com ou sem 
leitor de código de barras, oferece 
versatilidade de montagem e facilidade 
de operação, permitindo a integração 
em qualquer checkout. 

A balança 8217 com KIT para leitor de 
código de barras permite combinar 
numa unidade compacta pesagens 
rápidas e confiáveis com o leitor de sua 
preferência (entre os homologados). 

Disponível também já com o leitor de código 
de barras Magellan 2300HS, combinando 
pesagem e leitura de código de barras em 
elevada eficiência.

A balança 8217 requer modificações 
mínimas para a sua integração no checkout 
e atende as normas ergonômicas para a 
área de checkout, editadas na Portaria nº 8 e 
Anexo I da NR 17 - Trabalho dos Operadores 
de Checkout.

8217 Standard sem leitor

■ Perfil baixo;
■ Balança sem leitor;
■ Prato de pesagem sem rasgo. 

Versatilidade

  

Projetada para trabalhar em aplicações 
de uso intenso, como transações de 
frente de loja, combina numa unidade 
compacta e ergonômica a qualidade 
Toledo do Brasil com um leitor de código 
de barras de sua preferência (entre os 
homologados) diminuindo o tempo 
no atendimento aos clientes com o 
aumento da eficiência dos operadores 
de checkout.

A 8217 está em conformidade com a 
portaria nº 8, anexo 1 da NR17 - Ministério 
do Trabalho, que define requisitos para 
a ergonomia dos trabalhadores no 
checkout, evitando acidentes e doenças 
do trabalho.

É a solução ideal para supermercados, 
hipermercados, sacolões, pequenos 
comércios, por permitir a pesagem e a 
leitura de código de barras dos produtos 
no mesmo local e proporcionar redução 
de despesas com a mão-de-obra dos 
funcionários e com etiquetas, além de 
aumentar a produtividade e a qualidade 
do atendimento aos seus clientes. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Capacidade de 30 kg e divisões de 5 g:

Permite efetuar pesagem dos produtos do 
FLV (Frutas-Legumes-Verduras), incluindo 
os produtos de grande peso e volume, com 
rapidez e precisão, agilizando o atendimento 
e reduzindo as filas no ponto de venda.

Zero automático

Ao ser ligada à rede elétrica ou entre uma 
pesagem e outra, zera automaticamente 
a indicação do peso, deixando a balança 
pronta para a próxima operação.

Exclusiva estrutura para embutir

Fabricada em aço inoxidável resistente à 
corrosão, assegura pesagens corretas e 
reduz o tempo de instalação da balança no 
checkout. A exclusiva estrutura garante que a 
8217 não deslize no vão do checkout e que o 
prato de pesagem não encoste nas laterais.

Pesagem e leitura de código de barras em checkouts

de barras de sua preferência (entre os 
homologados) diminuindo o tempo 
no atendimento aos clientes com o 
aumento da eficiência dos operadores 

A 8217 está em conformidade com a 
portaria nº 8, anexo 1 da NR17 - Ministério 
do Trabalho, que define requisitos para 
a ergonomia dos trabalhadores no 
checkout, evitando acidentes e doenças 

É a solução ideal para supermercados, 
hipermercados, sacolões, pequenos 
comércios, por permitir a pesagem e a 
leitura de código de barras dos produtos 
no mesmo local e proporcionar redução 
de despesas com a mão-de-obra dos 
funcionários e com etiquetas, além de 
aumentar a produtividade e a qualidade 



8217 - Balança eletrônica para checkout

Saída de dados

Saída de dados para comunicação serial 
RS-232 ou USB, disponível em todos 
os modelos. Compatível com a maioria 
dos softwares de frente de caixa e de 
configuração simples, possibilita a 
integração com os softwares de mercado de 
maneira amigável e rápida.

Proteção contra interferências e 
sobrecargas

Sistema de proteção contra interferências 
eletromagnéticas e de radiofrequência, 
conforme normas do Inmetro. Proteção 
contra sobrecargas de peso sobre o prato de 
pesagem, garantindo operações precisas e 
seguras.

Agilidade

A pesagem rápida e leitura de código 
de barras em um único ponto aumenta a 
eficiência dos operadores e diminui o tempo 
de atendimento, aumentando a satisfação 
dos clientes. Todo lojista concorda que 
a velocidade no atendimento é um dos 
fatores mais importantes para melhorar o 
atendimento e a satisfação do cliente.

Display remoto em Torre 

De fácil fixação, oferece diversas 
opções de posicionamento no checkout, 
proporcionando leituras com a melhor 
visualização pelo operador e pelo 
consumidor.
O display pode ser rotacionado 
horizontalmente de 45° em 45°, para a 
melhor visualização do peso.
Além de leituras fáceis, seu sistema de 
autodiagnóstico proporciona exibição de 
mensagens de alerta para erros operacionais 
e para eventuais falhas, facilitando a sua 
identificação e rápida correção.

8217 para leitores homologados

■ Leitor fornecido pelo cliente;
■ Prato de pesagem com janela de vidro. 

■ Leitor fornecido pelo cliente;
■ Prato de pesagem com janela sem vidro. 

8217 com leitor
Datalogic® Magellan® 2300HS

■ Leitor fornecido pela Toledo do Brasil;
■ Prato de pesagem com janela de vidro.

8217 para leitores Datalogic® 
Magellan® 2300HS

Proteção total contra agarramentos

Prato com ampla área de pesagem 
e em aço inoxidável, rampas de 
acesso que elevam a superfície em 
3 milímetros (em relação ao nível do 
checkout) e facilidade de manuseio 
dos produtos (evita agarramentos).

8217 - Prato com 4 rampas

Bandeja

8217 - Prato com 4 rampas

Bandeja

Superfície
do checkout

Design compacto

Leve, compacta e de instalação simples, 
permite integrar leitores de códigos de 
barras para leitura horizontal, aproveitando 
melhor o espaço disponível no checkout.

Flexibilidade

Simplicidade e facilidade de operação 
em um único equipamento que pesa e lê 
códigos de barras. Melhor custo/benefício, 
pois reduz gastos com rotulagem no setor 
de FLV (frutas, legumes e verduras).

Robustez e alta performance

Sua estrutura de pesagem é de alta 
resistência e a célula de carga protegida, 
garantindo o uso contínuo e intenso das 
transações de frente de loja, com excelente 
confiabilidade.



A 8217 pode ser fornecida de fábrica com 
o leitor horizontal Magellan® 2300HS que
combina pesagens confiáveis e excelente 
desempenho, proporcionando solução 

8217 com Leitor Horizontal Magellan® 2300HS

8217 - Balança eletrônica para checkout

compacta e econômica para o ponto de 
venda. O grande desafio das lojas em tornar 
a área de checkout mais agradável para o 
consumidor é atingido com a balança 8217 

com leitor horizontal Magellan® 2300HS, 
por ser embutida no checkout e deixar livre o 
espaço requerido pelos tradicionais leitores 
verticais.

Alimentação elétrica

Tipo de alimentação
Adaptador de parede multivoltagem e opção de alimentação através de uma porta USB, 

não sendo necessário a utilização da fonte multivoltagem

Tensão e frequência de entrada De 100 a 240 Vca (mínimo 93,5 e máximo 264,0 Vca) / 50 – 60 Hz

Tensão e corrente de saída 5 Vcc / 500 mA

Consumo 0,47 a 0,54 W

Especifi cações

Versões

8217 Standard
(sem leitor)

8217 com Leitor 
Magellan® 
2300HS

8217 com KIT para Leitor

NCR 7880
Seal LS-5800

Magellan® 2300HS

Metrologic 
Solaris 

MK7820

Magellan® 
VS-2200

Magellan® 
VS-1000 

e VS-1200

Dimensões (LxAxP)
290 mm x 73 mm 

x 335 mm
290 mm x 115 mm x 335 mm

Dados para 
embutir

Rasgo no 
checkout 292 mm (+1 mm) x 337 mm (+1 mm)

Profundidade 
do Suporte da 

Balança
70 mm 112 mm

(*) Profundidade 
Adicional para 

Leitor

N.A. N.A. N.A. (*) 6,5 mm (*) 11,5 mm (*) 18,5 mm

(*) Profundidade adicional, SOMENTE na parte central do suporte de apoio da balança, para permitir o correto 
alojamento do leitor. Consulte o manual do usuário da 8217 para obter mais detalhes.

Capacidade de pesagem 30 kg

Carga mínima (20e) 100 g

Divisão (e=d) 5 g

Classe de exatidão III

Tara máxima 30 kg

Prato de pesagem

Material Aço inoxidável AISI 304

Dimensão (LxP) 279 mm x 329 mm

Rampas 4

Teclado
Filme de policarbonato com teclas de contato 

momentâneo

Gabinete Em plástico ABS na cor preta

Temperatura de operação De 0 a 40 ºC

Umidade relativa do ar 10 a 95% sem condensação

Display remoto

Tipo Cristal líquido (LCD)

Área de visualização 63 mm (L) x 29 mm (A)

Dimensões dos dígitos 6,9 mm (L) x 15 mm (A)

Especifi cações técnicas




