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Balanças Gold e Carat
Resultados Precisos

Design Durável

Economia de Espaço

O Valor
Está na Precisão
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o Ouro e Quilates
Balanças com Tecnologia Suíça

Materiais preciosos têm valor comercial e percebido. É por isso que 
você precisa das balanças com um nome que transmite excelência: 
a METTLER TOLEDO representa a tecnologia de pesagem suíça, 
desenvolvida para durar e manter-se precisa e confiável, até mesmo 
nos ambientes de trabalho mais adversos. Você e seus clientes podem 
confiar nos resultados de pesagem altamente reproduzíveis.

Gemas e metais preciosos são 
caros. Não apenas em preço, mas 
potencialmente em termos de lucro 
e reputação se as discrepâncias de 
pesagem causarem discordâncias. 
Assim, a precisão e a confiabili-
dade da pesagem são fundamen-
tais. Qualquer que seja a tarefa a 
ser realizada, da pesagem sim-
ples, mas crucial, à determinação 

Joalherias
Em mercados nos quais os preços das 
joias geralmente são fixados conforme 
o peso, uma balança de qualidade é um 
sinal de reputação de que nenhum lojista 
ou fabricante possa prescindir.

Ensaios de Metais Preciosos
Os resultados de pesagem e repesagem 
são essenciais em ensaios críticos. 
A qualidade da análise depende de uma 
balança precisa.

Pesagem de Pedras Preciosas
Precisa, robusta e portátil. É isso que 
o comércio de pedras preciosas espera 
em uma balança carat. Resultados 
impecáveis, independente da localização, 
são cruciais para os negócios.

de densidade e ensaios, é um bom 
retorno do investimento pagar pela 
qualidade. Uma balança que tenha 
o nome METTLER TOLEDO ins-
pira confiança em seus parceiros 
de negócios e clientes. Escolher 
o instrumento de pesagem certo 
beneficia sua posição profissional 
e a sua tranquilidade.
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Soluções que Valem seu Peso 
em Ouro e Diamantes
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Qualidade para todas Necessidades

O peso é fundamental no comércio 
de ouro. Assim, um bom e sólido 
instrumento de pesagem é essen-
cial: uma balança que funcione 
conforme o esperado, apresen-
tando resultados precisos e confi-
áveis o tempo todo, sob qualquer 
condição de operação.

Projetada para atender às neces-
sidades de usuários do mercado 
de ouro, a linha inclui modelos 
destinados ao uso diário por ouri-
ves, fabricantes de joias e vare-
jistas, modelos de alta precisão 
para uso em laboratórios de 

ensaios e gravações, e uma linha 
com alta capacidade para pesar 
grandes quantidades no refino de 
metais preciosos e elaboração 
de inventários.
A METTLER TOLEDO oferece uma 
linha completa de balanças para 
ouro que atende a todas as neces-
sidades. As especificações mudam 
de acordo com os modelos, mas 
a linha apresenta característi-
cas consistentes, operação fácil 
e direta, um grande prato de pesa-
gem, além de display brilhante 
e nítido para exibição de resultados 
de pesagem.

Precisa e rápida
Os modelos JP e JS apresentam uma 
célula de pesagem MonoBloc robusta 
e precisa, fabricada na Suíça, com peso 
interno, estabilização rápida e tempos de 
resposta rápidos. Os modelos JP com 
FACT apresentam autoajuste totalmente 
automático; os modelos JS têm ajuste 
com apenas um clique sob demanda.

Desenvolvida para Durar
Gabinete de alta qualidade, proteção 
contra sobrecargas e tampa de proteção 
resistente a trabalhos difíceis. O design 
geral é sem saliências ou estrias, facili-
tando limpar e pegar artigos que tenham 
se espalhado acidentalmente.

Economia de Espaço
Com um espaço não muito maior do que 
o prato de pesagem real, há mais espaço 
para trabalhar. As balanças operadas por 
bateria são fáceis de instalar e funcio-
nam em qualquer lugar, oferecendo total 
portabilidade.

Precisa. Duradoura. Compacta.

18
4 

m
m

290 mm



5

JP32001G

Alta capacidade, precisão excepcional, 
faixa de pesagem muito ampla, prato 
bastante largo com design de perfil baixo, 
proporcionando todas as características 
ideais para execução de tarefas de inven-
tário por meio de controle de pesagem. 
O prato grande é útil também para pesa-
gem de itens maiores, como um colar 
de pérolas.

Projetada para 
Trabalhos Pesados

Alta Resolução para 
Alta Precisão

Em ensaios críticos, por exemplo, onde 
cada miligrama é importante, você pre-
cisa de uma precisão de 0,01 mg e uma 
capela para obter essa precisão. Com um 
toque de botão para converter gramas em 
quilates, como também a capacidade de 
medir densidade, essas balanças são ide-
ais para avaliação de pedras preciosas.

Resolução Modelo Capacidade Repetibilidade Tamanho Prato Interfaces Calibração 

0,01 mg / 0,1 mg JP105DUG 42 g / 120 g 0,01 mg / 0,1 mg  Ø 80 mm RS232, USB FACT
0,1 mql / 1 mql 210 ql / 600 ql 0,1 mql / 1 mql
     
0,1 g JP16001G 16.200 g 0,1 g 351 x 245 mm RS232, USB FACT

JP32001G 32.200 g 0,1 g 351 x 245 mm RS232, USB FACT

JP

Todos os modelos estão disponíveis como versões aprovadas para comércio, fornecidas com verificação da fábrica.
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As balanças JP e JS oferecem 
desempenho comparável e recur-
sos operacionais, com diferenças 
nos recursos adicionais, como 
aplicações, autoajuste, tecno-
logia de display e opções de 
conectividade.

Escolhas Clássicas  
para Comércio de  
Metais Preciosos

Resolução Modelo Capacidade Repetibilidade Tamanho do Prato Interfaces Calibração 

0,001 g JP303G 320 g 0,001 g Ø 120 mm 2 x RS232 FACT
JP503G 520 g 0,001 g Ø 120 mm 2 x RS232 FACT

0,01 g JP802G 820 g 0,01 g 170 x 190 mm 2 x RS232 FACT
JP2002G 2.200 g 0,01 g 170 x 190 mm 2 x RS232 FACT
JP3002G 3.200 g 0,01 g 170 x 190 mm 2 x RS232 FACT
JP4002G 4.200 g 0,01 g 170 x 190 mm 2 x RS232 FACT
JP6002G 6.200 g 0,01 g 170 x 190 mm 2 x RS232 FACT

0,1 g JP8001G 8.200 g 0,1 g 170 x 190 mm 2 x RS232 FACT

JP 

JS Resolução Modelo Capacidade Repetitividade Tamanho do Prato Interfaces Calibração 

0,001 g JS303G 320 g 0,001 g Ø 120 mm RS232 Int. Cal 
JS503G 520 g 0,001 g Ø 120 mm RS232 Int. Cal 

0,01 g JS802G 820 g 0,01 g 170 x 190 mm RS232 Int. Cal 
JS2002G 2.200 g 0,01 g 170 x 190 mm RS232 Int. Cal 
JS3002G 3.200 g 0,01 g 170 x 190 mm RS232 Int. Cal 
JS4002G 4.200 g 0,01 g 170 x 190 mm RS232 Int. Cal 
JS6002G 6.200 g 0,01 g 170 x 190 mm RS232 Int. Cal 

0,1 g JS8001G 8.200 g 0,1 g 170 x 190 mm RS232 Int. Cal 

Todos os modelos estão disponíveis como versões aprovadas para comércio, fornecidas com verificação da fábrica.

Desempenho com valor: ajuste interno 
manual com apenas um clique, com 
um peso interno integrado. Display 
legível iluminado. Interface RS232 para 
conectar um display auxiliar, impres-
sora ou computador.

JS Jewelry Standard

31

PC
direct

Auto
Print

+
+

Multi
Units

JP Jewelry Plus

+
+

2x
RS232

31

PC
direct

Auto
Print

Multi
Units

Mais recursos-padrão: ajuste interno 
de tempo e temperatura totalmente 
automático (FACT). Um display HCD de 
alto contraste para resolução máxima. 
Duas interfaces RS232 para conexão 
simultânea de um display auxiliar 
e impressora ou computador. Possui 
um software para determinação de 
densidade integrado.

JS8001G
JP1602G
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JL Jewelry Light

Resolução Modelo Capacidade Repetibilidade Tamanho do Prato Interfaces Calibração 

0,01 g JL602GE 610 g 0,01 g Ø 120 mm RS232 Ext. Cal 
JL1502GE 1.510 g 0,01 g Ø 160 mm RS232 Ext. Cal 

0,1 g JL6001GE 6.100 g 0,1 g Ø 160 mm RS232 Ext. Cal 

JL

Versões aprovadas para comércio disponíveis na maioria dos países. Verificação e selagem da balança pelo inspetor de Pesos e Medidas ou engenheiro de 
serviços autorizado no local de uso são obrigatórias. Entre em contato com seu distribuidor da METTLER TOLEDO para obter mais informações.

+
+

Multi
Units

Precisa e com 
Preço Acessível
As balanças JL são perfeitas para 
joalherias e outras aplicações em 
lojas, onde a simplicidade e a faci-
lidade de uso são extremamente 
importantes.

Pesagem reduzida ao essencial:  
qualidade e precisão METTLER TOLEDO 
assegurada e com preço muito acessível. 

JL1502GE
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Balanças Carat
Desempenho Brilhante

Quando se trabalha com diaman-
tes e outras pedras preciosas, 
é necessária precisão absoluta, 
pois um desvio pequeno de peso 
significa perda de dinheiro. Assim, 
é essencial ter um instrumento de 
pesagem preciso e confiável, uma 
balança que funcione da maneira 
que você espera, oferecendo 
resultados precisos, confiáveis 
e repetíveis.
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As balanças Carat da 
METTLER TOLEDO são projetadas 
exatamente para isso, com uma 
linha projetada para uso diário por 
comerciantes e joalheiros. Todos 
os modelos oferecem operação 
fácil e direta, tempo de estabili-
zação rápido, alta repetibilidade, 
além de displays brilhantes e níti-
dos que apresentam resultados de 
pesagem altamente visíveis.

Precisa e Rápida
Os modelos JP e JS apresentam uma 
célula de pesagem MonoBloc robusta 
e precisa. Fabricada na Suíça, com peso 
interno, estabilização rápida e tempos 
de resposta rápidos. Os modelos JP com 
FACT apresentam autoajuste totalmente 
automático; os modelos JS têm ajuste 
com apenas um clique sob demanda.

Desenvolvida para Durar
Gabinete de alta qualidade, proteção 
contra sobrecargas e tampa de proteção 
resistente a trabalhos difíceis. O design 
geral é sem saliências ou estrias, faci-
litando o recolhimento de artigos que 
tenham se espalhado acidentalmente.

Economia de Espaço
Com um espaço não muito maior do que 
o prato de pesagem real, há mais espaço 
para trabalhar. As balanças operadas por 
bateria são fáceis de instalar e funcionam 
em qualquer lugar, oferecendo total por-
tabilidade.

Precisa. Duradoura. Compacta.
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As balanças JP e JS oferecem 
desempenho comparável e recur-
sos operacionais, com diferenças 
nos recursos adicionais, como 
aplicações, autoajuste, tecno-
logia de display e opções de 
conectividade.

Opções Multifacetadas 
para Comercialização

JP Resolução Modelo Capacidade Repetibilidade Tamanho 
do Prato

Interfaces Calibração Prato para quilates 
fornecido

0,001 ql /
0,1 mg

JP703C 700 ql / 140 g 0,001 ql / 0,1 mg Ø 90 mm 2 x RS232 FACT Pequeno
JP1203C 1.200 ql / 240 g 0,001 ql / 0,1 mg Ø 90 mm 2 x RS232 FACT Médio
JP1603C 1.600 ql / 320 g 0,001 ql / 0,1 mg Ø 90 mm 2 x RS232 FACT Grande

JS Resolução Modelo Capacidade Repetibilidade Tamanho 
do Prato

Interfaces Calibração Prato para quilates 
fornecido

0,001 ql /
0,1 mg

JS703C 700 ql / 140 g 0,001 ql / 0,1 mg Ø 90 mm RS232 Int. Cal Pequeno
JS1203C 1.200 ql / 240 g 0,001 ql / 0,1 mg Ø 90 mm RS232 Int. Cal Médio

JS1603C 1.600 ql / 320 g 0,001 ql / 0,1 mg Ø 90 mm RS232 Int. Cal Grande

JS703C

JP1603C

Todos os modelos estão disponíveis como versões aprovadas para comércio, fornecidas com verificação da fábrica.

Desempenho com valor: ajuste interno 
manual com apenas um clique, com 
um peso interno integrado. Display 
legível iluminado. Interface RS232 para 
conectar um display auxiliar, impres-
sora ou computador.

JS Jewelry Standard

31

PC
direct

Auto
Print

+
+

Multi
Units

Mais recursos-padrão: ajuste interno 
de tempo e temperatura totalmente 
automático (FACT) para sua tran-
quilidade. Um display HCD de alto 
contraste para resolução máxima. 
Duas interfaces RS232 para conexão 
simultânea de um display auxiliar 
e impressora ou computador. Possui 
um software para determinação de 
densidade integrado.

JP Jewelry Plus

31

PC
direct

Auto
Print

+
+

2x
RS232

Multi
Units
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Extras Opcionais 
Mais Versatilidade 

Os acessórios originais da 
METTLER TOLEDO somam-se 

à versatilidade de sua 
balança. Assim, o investi-

mento inicial fica ainda mais 
eficaz. Você pode ter mais 

maneiras de apresentar resul-
tados aos clientes, indepen-
dência de fontes de alimen-

tação e melhor desempenho 
de pesagem sob condições 

adversas.

Para ver mais acessórios, 
acesse mt.com/jewelry ou 
entre em contato com seu 

revendedor.

Impressora Compacta
RS-P25 para impressão simples 
Código para pedido: 11124300

Pesos e CarePacs
Para testes de rotina e ajustes das 
balanças, com rastreabilidade 
garantida

Display auxiliar
AD-RS-J7 para todas as balanças 
JP e JS
Código para pedido: 12122380

Capela
ML-DS-21, capela grande. 
Para JP-G e JS-G com tamanho de 
prato de 170 x 190 mm: 12121015

Pratos para Quilates 
(fornecidos em conjuntos de 10)
Modelo Ø  Altura Código
 (mm) (mm)
PP  50 20 12102565
P  80 20 12102645
M  90 30 12102646
G  90 45 12102647

Balança LabX Direct
Software de PC para gerenciamento 
de dados
Código para pedido: 11120340

Display auxiliar
RS-AD-7 para balanças JL
Código para pedido: 72213564

Caixa de transporte
Para JP-G e JS-G sem capela: 
11124240
Para JP105DUG: 30006317 
Para JL-G: 12102982 

Kit de Densidade
ML-DNY-43 para JP503G, 
JP303G e todas as balanças 
carat
Código para pedido: 11142144

MS-DNY-54 para JP105DUG
Código para pedido: 30004077
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Determine a Densidade
para Avaliação Segura

A determinação de densidade é um teste estabelecido 
da pureza do ouro e também de pedras preciosas. 
Gemólogos, joalheiros e comerciantes de pedras precio-
sas gostam do kit de determinação de densidade da 
METTLER TOLEDO por sua facilidade de uso e resultados 
altamente reproduzíveis. Uma aplicação de densidade já 
integrada à balança JP orienta você pelo procedimento 
de medição e calcula o resultado automaticamente.

Acesso fácil
O design do kit de densidade facilita 
a pesagem. Três grandes plataformas 
para amostras permitem posicionar as 
amostras com fácil acesso pela esquerda, 
pela direita ou pelo topo.

Montagem fácil
O kit de densidade é facilmente montado 
em todas as balanças JP e JS em alguns 
passos simples. Em menos de 1 minuto 
a balança de pesagem é transformada 
em uma balança para determinar 
a densidade.

Guiado pelo usuário
A aplicação de determinação de densi-
dade integrada nas balanças Gold JP 
fornece o fluxo completo para determinar 
a densidade de sólidos e líquidos. O apli-
cativo guia o usuário passo a passo ao 
longo do processo, coletando os resulta-
dos e calculando a densidade.

Kit de Densidade
ML-DNY-43 para JP503G, 
JP303G e todas as balanças 
carat
Código para pedido: 11142144

MS-DNY-54 para JP105DUG
Código para pedido: 30004077

JP1203C
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direct

Pictogramas
Assistente de Seleção

Pictogramas
Assistente de Seleção

31

Multi
Units

FACT
Ajuste interno controlado de tempo e temperatura inteiramente 
automático

Ajuste interno 
Sob demanda, com um único clique com um peso interno

Ajuste externo
Sob demanda, com um único clique com um peso externo

Aplicações (JP)
Densidade, Controle de Peso, Estatísticas, Totalização, Recall, 
Contagem, Pesagem Percentual, Fator Livre, Diagnósticos

Aplicações (JS)
Controle de Peso, Estatísticas, Totalização, Recall, Contagem de 
Peças, Pesagem Percentual, Fator Livre, Diagnósticos

Aplicações (JL)
Contagem de Peças, Pesagem Percentual, Fator Livre

Densidade
Software de medição incorporado para determinação de densidade 
de líquidos e sólidos (somente JP)

Tecla Smart
Teclas programáveis para atalho às aplicações preferidas

Data e Hora
Função de tempo e hora integrada

17 Unidades de Pesagem: ql, g, mg, kg, libra, onça, onça troy, 
grão, pennyweight, momme, mesghal, tael de Hong Kong, tael de 
Cingapura, tael de Taiwan, tical, tola, Baht (sujeito a normas)

Tecla Alternância
Alterna entre duas unidades de pesagem preferidas com apenas 
um clique

PC Direct
Transfere dados de pesagem para um PC sem software adicional

Modo de Espera
Modo de espera de economia de energia automático (pode ser 
desativado)

Impressão Automática
Dados podem ser impressos automaticamente conforme cada 
medição é feita

Auto
Print

Gabinete de Metal
Gabinete de alumínio fundido com alta resistência química

Resistente a produtos químicos
O gabinete é resistente a maioria de produtos químicos, incluindo 
acetona

Funcionamento a Bateria
Independência total da fonte de energia por 8 horas

Pesagem por baixo
Gancho para pesagem embaixo da balança

Proteção contra Sobrecarga
Protege a célula de pesagem contra sobrecarga por excesso 
de peso

Tampa de Proteção
Protege as balanças contra manchas e arranhões

Conectividade
Interface RS232 para se conectar ao PC, impressora ou um 
display auxiliar: USB para conectar ao PC (modelos JP)

Conectividade
2 interfaces RS232 para se conectar simultaneamente a um 
display auxiliar, impressora ou PC (modelos JP)

Conectividade
Interface RS232 para se conectar a um PC, impressora ou um 
display auxiliar (modelos JS e JL)

QuickLock
Desmontagem rápida e confortável da capela contra correntes 
de ar (JP105DUG)

ErgoDoor
A porta certa pode ser aberta pelo lado esquerdo e vice-versa 
(JP105DUG)

+
+

2x
RS232
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Peso 
É Dinheiro
Metais preciosos e gemas sempre foram caros. Mas, em 
tempos de preços recorde, erros de pesagem podem se tor-
nar ainda mais caros. Até mesmo uma discrepância mínima 
pode fazer a diferença na satisfação do cliente e no lucro ou 
prejuízo em uma negociação. Com tanto em jogo, vale muito 
mais investir em uma balança de qualidade superior. É bom 
para os negócios e para a sua tranquilidade.

A Maior Rede
de Serviços do Mundo
Trabalhar com as balanças da METTLER TOLEDO dá a você 
acesso a uma rede mundial de serviços locais. Os técnicos 
de assistência ajudam você a manter suas balanças funcio-
nando de modo confiável e preciso, pois eles vão até você 
para calibrar, verificar ou consertar suas balanças. A ajuda 
vem imediatamente, quando você mais precisa.


