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“A satisfação dos Clientes é a razão da nossa existência” 
 

 
QUEM SOMOS 
 

Desde 1957 a Balanças Navarro atua fornecendo produtos e serviços no segmento 

de pesagem, com o objetivo de agilizar e dar confiabilidade aos processos, melhorar 
a produtividade e os controles, reduzir custos e atender as normas de qualidade. 
  

Somos permissionária autorizada pelo IPEM-SP para reparos em balanças e sistemas 
de pesagem, acreditada pela Cgcre conforme a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 e 

certificada na ISO9001:2015. 
 
 

 

O QUE FAZEMOS 
 
Fornecemos completa linha de soluções de pesagem aplicáveis a todos os segmentos, 

tais como: 
 

1) FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
 

➢ Balanças rodoviárias; 
➢ Balanças industriais dos tipos piso e bancada, versões pesadoras e contadoras, 

fabricadas em aço carbono e aço inox; 

➢ Balanças para pesagem suspensa e em pontes rolante;  
➢ Paleteiras balanças; 

➢ Sistemas de pesagem para tanques, silos, reatores e plataformas especiais; 
➢ Sistemas especiais para envase e dosagem de materiais. 

 
2) SERVIÇOS (ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

 
➢ Laboratório acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 

na área MASSA sob o n.º 226, para calibração balanças de até 100.000 kg; 

➢ Pesos padrão rastreados classe de exatidão F1 e M1 e Unidade Móvel de 
Calibração, equipada com 10.000kg de pesos padrão calibrados e certificados 

pela RBC – Rede Brasileira de Calibração; 
➢ Assistência Técnica autorizada pelo IPEM-SP, com técnicos próprios treinados e 

capacitados para prestarem serviços de calibrações, ajustes, manutenções 

corretivas e preventivas em balanças e sistemas de pesagem, que atendem a 
Portaria 236/94 do INMETRO e Normas Internacionais de Controle da 

Qualidade, tais como: ISO-9000, ISO-14000, QS-9000 e ISO/IEC 17025. 
 

 

3) LOCAÇÃO 
 

➢ Locação de balanças de piso, bancada, gancho e paleteiras balança, com opções 
de dimensões de plataformas e capacidades até 50.000kg. 
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4) PARCEIROS 
 

A Navarro mantem parcerias estratégicas com as seguintes empresas: 
 

➢ WEIGHTECH (Brasil) – Soluções de pesagem: células de carga, terminais de 
peso, transmissores, softwares, etc; 

➢ MARTE (Brasil) – Balanças de precisão, semi-analíticas e analíticas; 

➢ FAIRBANKS (EUA) – Indicadores de peso intrinsicamente seguros para áreas 
classificadas; 

➢ HBM – (Alemanha) – Células de carga e Indicadores de Alta Performance; 
➢ INTELWEIGH (Suécia) – Sistemas de Pesagem em garras, gruas e guinchos, 

para carregamentos de toras de madeira e  sucata; 

➢ VESTA (Argentina) – Sistema De Pesagens Para Carretas Agrícolas e 
Sistemas de Pesagem on board; 

➢ RICE LAKE – (EUA) – Hardwares especiais para gestão e monitoramento de 
sistemas e processos de pesagem. 

 
 

5) PRINCIPAIS CLIENTES 
 

 

➢ AÇOTUBO 

➢ AGROPALMA 
➢ APERAM 

➢ ARCELOR MITTAL 
➢ CLARIANT 
➢ COFARJA 

➢ DELPHI (APTIV) 
➢ DOX BRASIL 

➢ DOW CORNING (PALMYRA) 
➢ FEDERAL MOGUL (TENNECO) 
➢ GERDAU 

➢ HOGANÄS 
➢ HYUNDAI 

➢ MANETONI 
➢ MARJAN 
➢ MEINCOL 

➢ MONSANTO/BAYER 
➢ PARANAPANEMA 

➢ POLISTAMPO 
➢ SCANIA LATIN AMERICA 
➢ SIGMA AÇOS 

➢ THYSSENKRUPP 
➢ TUBOS OLIVEIRA 

➢ USIMINAS 
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