
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA

B A L A N Ç A S ,  S I S T E M A S  D E  P E S A G E M  E  A U T O M A Ç Ã O

Técnicos capacitados garantem que

SUA PRODUÇÃO NÃO PARE



A BALANÇAS NAVARRO possui assistência técnica própria e capacitada para entender e
atender as necessidades de cada um de seus clientes. Garantir o uso pleno dos recursos que
os instrumentos de pesagem possuem requer capacitação. 

A BALANÇAS NAVARRO treina seus técnicos, na teoria e na prática, para capacitá-los a
realizar serviços de instalação, startup, reformas, manutenção, calibração e atualização
tecnológica de seus equipamentos. 
A equipe técnica realiza testes em equipamentos na fábrica, visitas monitoradas no cliente e
possui acesso aos manuais de instalação, operação e manutenção. 

A BALANÇAS NAVARRO desenvolve e produz equipamentos e
componentes com alta tecnologia, além de utilizar peças de qualidade
para assegurar bom desempenho, confiabilidade e funcionalidade das
soluções de pesagem, mantendo um amplo estoque de peças originais
à disposição de seus clientes.

A BALANÇAS NAVARRO disponibiliza suporte técnico especializado e capacitado para
esclarecer duvidas, da equipe técnica e dos clientes, sobre os equipamentos, componentes e
soluções especiais.

ASSITÊNCIA TÉCNICA

TREINAMENTO

PEÇAS ORIGINAIS

SUPORTE TÉCNICO



A BALANÇAS NAVARRO oferece a seus clientes serviços de calibração
de balanças e soluções de pesagem, que contribuem para que os
equipamentos trabalhem dentro das especificações metrológicas
corretas, assegurando a confiabilidade nas pesagens. Os serviços de
calibração são acreditados pelo Cgcre/Inmetro na RBC estando em
conformidade com a norma NBR ISO/IEC 17025:2017 e abrangem a
calibração de balanças e soluções de pesagem até 100.000 kg. A
Assistência Técnica da BALANÇAS NAVARRO é autorizada pelo
Inmetro/IPEM para atuar como permissionária na execução de serviços
de manutenção e/ou reparos em balanças até 100.000 kg, nas classes de
exatidão I, II, III e IIII, além de possuir Sistema de Gestão da Qualidade
certificado na norma ISO 9001:2015.

A BALANÇAS NAVARRO oferece a seus clientes planos de manutenção preventiva e
corretiva, com ou sem emissão de Relatório de Conformidade (Norma ISSO) e/ou Certificado
de Calibração, que permitem que sua empresa tenha, além de maior confiabilidade
operacional nas pesagens, reduções de custo em função da diminuição das paradas não
programadas, preservando o patrimônio e aumentando a vida útil dos equipamentos. Estes
planos são elaborados após a obtenção de informações a respeito de aspectos que levam em
conta como os equipamentos interagem com o processo produtivo, a frequência de pesagem
e o local da instalação. Também é importante salientar que estes planos evitam problemas
com as entidades que fiscalizam a atividade de pesagem, pois além da fabricação, a utilização
de equipamentos de pesagem também passa por fiscalizações periódicas cada vez mais
frequentes e rigorosas.

Todo equipamento de pesagem, independentemente da tecnologia aplicada em sua
fabricação, sofre desgaste com o uso e requer verificações periódicas para que se tenha
certeza de sua exatidão. Verificação é o ato de se colocar um peso padrão conhecido na
plataforma da balança e verificar se a leitura do instrumento é muito próxima ao valor do peso
aplicado.

CALIBRAÇÃO

PLANOS DE MANUTENÇÃO



A EMPRESA
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.

A locação dos equipamentos é realizada pela Navarro ou pela parceira All Renting,
especializada em locação de equipamentos de pesagem

A satisfação de nossos clientes é a razão de nossa existência

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
rolantes; 
Paleteiras balanças;
Sistemas de pesagem para tanques, silos,
reatores e plataformas especiais;
Sistemas especiais para envase e dosagem de
materiais;
Transmissores e Indicadores de peso;
Células de carga.

Rua 12 de Setembro, 639
V. Guilherme -  02052-000

São Paulo -  SP -  Brasil
Telefone + 55 11 2901 1895    |    vendas@navarro.com.br

www.navarro.com.br

A VISÃO
A BALANÇAS NAVARRO valoriza a
Qualidade e Confiabilidade em Pesagem,
obtida por desenvolvimento próprio e/ou
de parceiros, sempre focado em
tecnologia de ultima geração

A MISSÃO
Desenvolver, produzir e garantir o
funcionamento, através de equipe própria,
de soluções, equipamentos e componentes
de qualidade que criem valor para o negócio
de seus clientes.

AS SOLUÇÕES
Fornecemos completa linha de soluções de pesagem aplicáveis a todos os segmentos, tais como:


