Circular nº 4/2022

ASSUNTO:

10 de janeiro de 2022

Protocolo com a BARBAL | Atualização de preços no fornecimento de balanças
eletrónicas certificadas, com a 1ª verificação metrológica legal

Caros Associados,

Trazemos ao vosso conhecimento a atualização de preços, que entrou em vigor no dia 06 de janeiro,
para o fornecimento de balanças eletrónicas pelo fabricante nacional com quem a APIRAC tem
estabelecido protocolo, a BARBAL.

Devido ao aumento do custo de matéria‐prima, a BARBAL viu‐se obrigada a alterar o preço dos seus
produtos, no entanto, mantém ao dispor para aquisição os dois modelos da balança MNK‐W14, com
a mesma qualidade e fiabilidade.

Junta‐se à presente circular a brochura com os modelos de balanças incluídas no protocolo acordado
com a APIRAC. Os preços finais para Associados APIRAC, incluindo a 1ª verificação metrológica legal
dos equipamentos são os seguintes:

Balança MNKM‐W14‐0202‐60K‐IM
Capacidade máxima de 60 kg, divisão de 20 g
Taxa de verificação CE incluída (Oferta para Associados APIRAC)
Valor unitário: 434,00 € + IVA

Balança MNKM‐W14‐0303‐150K‐IM
Capacidade máxima de 150 kg, divisão de 50 g
Taxa de verificação CE incluída (Oferta para Associados APIRAC)
Valor unitário: 443,00 € + IVA
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Opcional: Mala para transporte
Valor unitário: 86,00 € + IVA
Opcional: Aplicação de célula de 6000 divisões ‐ capacidade máxima de 120 kg, divisão de 20 g
Valor unitário: 80,00 € + IVA

Entrega: Por expedição, portes 15,00 € + IVA

A BARBAL possui homologação para fazer a verificação de conformidade CE das balanças dando
cumprimento à Diretiva 2014/31/UE – Equipamentos de pesagem não automática. Estes
equipamentos são assim verificados segundo as normas CE e têm validade até 31/12 do ano seguinte
à emissão do certificado (em termos práticos, poderá ser de quase 2 anos).

Para o processo de aquisição do equipamento, deverá ter‐se em atenção o seguinte procedimento:
1. O Associado apresentará previamente o respetivo pedido à APIRAC, que por sua vez o
transmitirá à BARBAL, para efeitos de apresentação de proposta de aquisição ao comprador.
2. A APIRAC compromete‐se a transmitir à BARBAL todos os pedidos provenientes dos seus
associados, relativos à aquisição dos seus equipamentos, com base nas condições acordadas.

Os contactos na APIRAC para o âmbito do presente Protocolo são os seguintes:
Departamento Técnico | Eng. Ruben Martins | Email: apirac@apirac.pt | Tel. 213 224 260

Com os melhores cumprimentos,

A Direção da APIRAC
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