
SIX



Prezado Cliente,
Parabéns pela escolha.

Acaba de adquirir um produto com a qualidade e garantia GOLPACK.

Pode contar com todo auxílio, confiança e credibilidade da GOLPACK.

®Marca Registrada - GOLPACK Indústria e Comércio de Máquinas - LTDA.
Copyright © 2010 GOLPACK

Direitos reservados
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Painel 



1. Display (Visualização de funções e parâmetros e versão de software)

2. Tecla de função (Acessa / Altera parâmetros de acordo com o menu)

3. Tecla de função (Acessa / Altera parâmetros de acordo com o menu)

4. Tecla de função (Acessa / Altera parâmetros de acordo com o menu)

5. Tecla de função (Acessa / Altera parâmetros de acordo com o menu)

6. Dosagem Grossa (Indica que a balança está no processo de dosagem grossa)

7. Dosagem Fina (Indica que a balança está no processo de dosagem fina)

8. Peso Pronto (Indica que a balança realizou o processo de dosagem)

9. Status PC (Informa comunicação com o CLP)

10. Status CLP (Informa comunicação com o PC)

11. Tecla de rolagem (Busca tela de parâmetro superior)

12. Tecla de rolagem (Busca tela de parâmetro inferior)

13. Tecla de Menu (Troca do menu)

14. Tecla Liga/Desliga (Aciona e interrompe o funcionamento da máquina)

15. Chave Liga/Desliga (Geral)

Funções do Painel 
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ATENÇÃO
• Nunca se apóie na caçamba ou exerça qualquer tipo de pressão sobre 

a mesma, pois qualquer força nela exercida que ultrapasse 10kg poderá 
danificar a célula de carga, pois sua capacidade máxima é de 10 Kg.

• Uma vez constatada esta sobrecarga, seu equipamento perderá a precisão 
de peso e a perda da garantia do equipamento automáticamente.

• Alimentação Monofásica 220v.
• Consumo 400 Watts

I – PROGRAMANDO AS FUNÇÕES DE COMANDO

1.1 Ligando a Balança GOLPACK 5000

Ao ligarmos o painel, a seguinte tela será exibida:

(0000)   0000 g
ESVAZIAR  TARAR

GOLPACK VXX.XXX
BALANÇA LINEAR

(0000)   0000 g
AFERIR  DADOS

Ao ligar o painel pela primeira vez, sempre será executado um processo de 
descarga automaticamente.
Certifique-se de que não haja produto na caçamba.

1.2 Aferição

1.2.1 Uma vez ligado o equipamento e estando na tela conforme mostra o ítem 
1.1, aperte a tecla , onde a seguinte tela será exibida:

1.2.2 Pressione a tecla localizada logo abaixo da palavra AFERIR. 

 A seguinte tela será exibida:

+500 g ACIMA 0000
-TARAR  AFERIR
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a seguir

Indica a versão do
Software do equipamento 



1.2.4 Verifique o valor do “peso para aferição”.
Obs: O parâmetro peso para aferição é programado de fábrica com o valor de 

0500.0g. Porém é possível alterar o mesmo.

Para alterar, aperte a tecla  ou  localizadas, abaixo do número de 
gramas, até atingir o peso equivalente ao do “peso para aferição”( peso 
padrão).

1.2.5 Aperte a tecla de rolagem  para retornar à tela conforme o ítem 
1.2.2

1.2.6 Antes de realizar aferição deve-se “TARAR” a balança, para isso, aperte  

a tecla  localizada abaixo da palavra “TARAR”. Observe que o valor 
apresentado acima da palavra “AFERIR”, será zerado.

1.2.7 Verificando que o peso acima da palavra “AFERIR” seja 0000, coloque o 
“peso padrão” na caçamba e após constatar que o peso agora exibido 
no display seja diferente de 0000, aperte a tecla  localizada abaixo da 
palavra “AFERIR”.

Pronto, o peso agora exibido no display deverá ser idêntico ao do “peso para 
aferição”. “RETIRE” o “peso padrão” da caçamba.
Aferir a balança na escala 500g acima significa que aferimos o equipamento 
na escala de KILO (0500 g). Repare que o número exibido  nesta escala será no 

Peso para Aferição
                                     0500,0g

1.2.3 Estando na tela acima aperte a tecla de rolagem  e a seguinte tela 
será exibida:

formato 0000 ou seja, em gramas.

1.2.8 Feito isso, iremos aferir agora o equipamento na escala de décimos de 
grama. Estando na tela conforme segue abaixo,

+500 g ACIMA 0000
-TARAR   AFERIR

AJUSTE PARA PESO
ACIMA DE 500 g

+500 g ABAIXO 0000
-TARAR   AFERIR

AJUSTE PARA PESO
ABAIXO DE 500 g

aperte a tecla  localizada abaixo da palavra “TARAR”, e a seguinte tela 
será exibida:
1.2.9 Repita os procedimentos citados nos ítens 1.2.6 e 1.2.7.
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Isto significa que aferimos o equipamento na escala de décimos de grama  
(499,9 g). Repare que o número exibido no display nesta escala será no formato 
000,0 ou seja, décimos de grama.
1.2.10 Pronto, seu equipamento encontra-se agora devidamente aferido. Aperte 

a tecla  para retornar a tela que segue:

1.3 Esvaziando a caçamba

(0000)   0000 g
AFERIR  DADOS

(0000)   0000 g
AFERIR  DADOS

PROGRAMA PESO
    00   XXX,X g

Aperte novamente a tecla , e a seguinte tela será exibida.

(0000)   0000 g
ESVAZIAR  TARAR

(0000)   0000 g
ESVAZIAR  TARAR

Estando na tela inicial conforme acima, basta apertar a tecla  localizada   
abaixo da palavra “ESVAZIAR”. A porta da caçamba liberará o produto para ser 
escoado.

1.4 Definições gerais para elaboração de peso
1.4.1 Estando nas telas,

aperte a tecla de rolagem  para definir o desejado, e a seguinte tela será 
exibida:
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Ou

Utilize as teclas  ou  localizadas abaixo da palavra “PESO”, até atingir o 
peso desejado.



GROSSA-PESO RESIDUAL
 XX %  XXX,X g

GROSSA - VIBRAÇÃO - FINA
 XX %  XX %

1.4.2 Aperte a tecla de rolagem  para definir a velocidade de abertura e 
fechamento da caçamba, e a seguinte tela será mostrada:

Utilize as teclas  ou  localizadas abaixo da palavra VELOCIDADE definir 
entre velocidade alta ou baixa.

1.4.3 Aperte a tecla de rolagem  para definir a maior quantidade de 
produto dosado pela vibração grossa, e o residual de gramas que está 
ultrapassando o peso desejado, e a seguinte tela será exibida:

Utilize as teclas  ou  localizadas abaixo da palavra “GROSSA PESO” até 

atingir o percentual desejado.

Utilize as teclas  ou  localizadas abaixo da palavra “RESIDUAL” até 
atingir a gramatura de peso que esta constantemente ultrapassando o peso 
desejado.

Cabe ressaltar que o limite de correção de residual será sempre de 10 % do 
peso desejado. (Ex.: Para uma embalagem de 180 g, o máximo de correção de 
residual permitido será de 18 g).

1.4.4 Aperte a tecla de rolagem  para definir o percentual de vibração fina 
e grossa, e a seguinte tela será mostrada:

Utilize as teclas  ou  localizadas abaixo das palavras GROSSA ou FINA, 
respectivamente, até atingir o percentual de vibração grossa e fina desejado.
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1.5 Programação das Pesagens

Aperte a tecla 

Obs: Vibração grossa: Quanto maior este valor, maior  será a velocidade de 
dosagem, porém será menor a precisão do peso.
Vibração Fina: Quanto menor este valor, maior será a precisão do peso, porém, 
haverá perda de velocidade.

VELOCIDADE CAÇAMBA
 ALTA   



(0000)   0000 g
AFERIR  DADOS

(0000)   0000 g
ESVAZIAR  TARAR

1.5.1 Estando nas telas,

aperte a tecla de rolagem  para entrar no menu de programas (caso 
não tenha aparecido a tela conforme figura abaixo, aperte mais vezes a  
tecla , até que ela apareça) e a seguinte tela será exibida:

PROGRAMA PESO
    XX   XXX,X g

PROGRAMA PESO
    XX   XXX,X g

1.5.2 Utilize as teclas        ou        localizadas abaixo da palavra “PROGRAMA”, 

para selecionar o programa desejado.
O equipamento dispõe de até 51 programas (0 a 50) para diferentes pesagens 
e/ou produtos. Uma vez selecionado e estando na tela de programa conforme 
abaixo, 

parametrize-o seguindo os mesmos passos dos itens 1.4.1 ao 1.4.4
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1.5.3 Para parametrizar outros programas, basta apertar as teclas  ou  

localizadas abaixo da palavra “PROGRAMA” e repetir os passos dos itens  

1.4.1ao 1.4.4.

Aperte a tecla          .

1.6 Contador de desCargas

Aperte a tecla :

1.6.1 Estando na tela conforme segue,

(0000)   0000 g
AFERIR  DADOS

Ou



CONTADOR ZERAR?
 XXXX  (SIM)

(0000)    0000 g
 * FIM DA CONTAGEM * 

aperte a tecla  localizada abaixo da palavra “DADOS”, e a seguinte tela será 
exibida:

para reiniciar a contagem novamente basta apertar a tecla . Acessar 
a tela de dados e zerar o contador. 

1.6.2 O contador tem início em 0001 e encerra em 9999, sendo sua escala de 
contagem de 1 em 1. (Ex.: 0001, 0002, 0003, 0004, ............ 9999).

Utilize as teclas  ou  localizadas abaixo da palavra “CONTADOR”, para 
selecionar a quantidade de descarga (EMBALAGENS) desejada. 
1.6.3 Uma vez selecionada a quantidade de descargas, aperte a tecla de 
função  localizada abaixo da palavra “ZERAR”, para zerar o contador.
Repare que quando seu trabalho for iniciado o contador terá seu início em 
(0001) e irá de 1 em 1 até atingir a quantidade de descargas definida no ítem 
1.6.2
Quando a última descarga for realizada a seguinte mensagem será exibida 

O modo de descarga tem a finalidade de proporcionar a abertura da caçamba de dois 
modos:
- Pedal ou Automático.
A Manual significa que quando a pesagem estiver concluída, a descarga do produto será 
realizada após o acionamento do pedal.
A Automática significa que quando a pesagem estiver concluída, o produto será 
descarregado automaticamente, e assim sucessivamente. Neste modo é possivel 
determinar o tempo para cada descarga de 0,1 em 0,1 segundos.

1.7 modo de desCarga
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1.7.1 Estando na tela abaixo,

(0000)   0000 g
ESVAZIAR  TARAR

aperte a tecla  e a seguinte tela será exibida:



(0000)   0000 g
AFERIR  DADOS

MODO DESC. INTERVALO
AUTOMÁTICO  00,0 sec

MODO DESC. INTERVALO
AUTOMÁTICO  00,0 sec

MODO DESC. INTERVALO
PEDAL    00,0 sec

aperte a tecla  localizada abaixo da palavra “DADOS”, e a seguinte tela 

será exibida:

Caso não apareça uma das telas acima, e sim a tela do “CONTADOR ZERAR”, 
aperte então a tecla de rolagem  novamente.

Diante da tela de MODO DESCARGA, defina entre o modo de PEDAL ou 
AUTOMÁTICO, apertando as teclas  ou  localizadas abaixo da palavra 
MODO DESC.

1.7.2 Se o modo desejado for o PEDAL, encerra-se aqui a seleção. 
 Se o modo desejado for AUTOMÁTICO, pode-se determinar o tempo para 

as descargas do produto. 
Estando na tela conforme segue,

utilize as teclas  ou  localizadas abaixo da palavra intervalo.

Ao apertarmos uma vez a tecla , aparecerá na tela 00,1s, o que significa que 
a partir do peso pronto, a descarga será realizada após 00,1segundo. Se definirmos 
por 00,2s, significa que a descaga será realizada após 00,2 segundos, e assim 
sucessivamente, numa escala de 00,1s á 20,0s. Pressione a tecla             para retornar 
a tela.
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ou

(0000)   0000 g
AFERIR  DADOS



1.8 Tempo falta de produto
         Este parâmetro permite determinar um tempo para que a balança informe a 

falta de produto.
1.8.1 Estando na tela:

        pressione a tecla           localizada abaixo da palavra dados, logo em seguida 

pressione a tecla de rolagem            até que a seguinte tela seja exibida:  

pressione as teclas         ou          localizadas abaixo da palavra “01 min”, para 

aumentar ou diminuir o tempo. A variação deste tempo, está entre 01 e 10 min.

Esta falha indica que o problema ocorreu no momento da abertura da 
caçamba.
As causas podem ser as seguintes:
• Defeito no sensor magnetico ( responsável pela parada do motor ).
• Defeito no motor ( responsável pela abertura da caçamba ).
• Defeito na caçamba ( a mesma pode estar travada ).
• Defeito no comando eletrônico ( o circuito de controle de abertura da             

        caçamba pode estar danificado ).

1.9.2 Falta de produto

Esta falha indica que há falta de produto no silo da balança.

(0000)   0000 g
AFERIR  DADOS

TEMPO FALTA DE 
PRODUTO        01 MIN

FALHA CAÇAMBA

FALTA DE PRODUTO

1.9 Falhas

1.9.1 Falha na caçamba
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II – LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A balança GOLPACK é de fácil limpeza, pois todas as partes por onde passa produto são de 

inox 304 eletro polido, facilitando desta forma sua higienização e escoamento do produto.

Não recomendamos que seja lavado com jatos de água. Somente o silo, a calha 

vibratória, a caçamba e a bica que são de fácil remoção, se necessário, poderão sofrer 

este tipo de limpeza.

A balança Golpack esta projetada para ter o mínimo de manutenção possível. Segue a lista de 

peças que podem sofrer manutenção:

•    Bobina Vibratória

•    Mola em placa de fibra

•    Comando Eletrônico

•    Célula de carga

•    Motor

•    Sensor

Para melhor atendendimento, numa possível ocorrência, a Golpack dispõe ao cliente a 

manutenção em um período de 24 Horas.
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III. CERTIFICADO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA                                               1ª VIA
Todos os produtos fabricados pela GOLPACK – Indústria e Comércio de Máquinas Ltda, 
estão cobertos por 1 (um) ano de garantia contra defeitos de Projetos, Fabricação e Montagem 
(MECÂNICA); Com 1 ano adicional no comando eletrônico.

DEFEITOS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA
A garantia deste produto não abrange defeitos decorrentes de uso indevido, abuso ou negligência 
do usuário e peças que sofrem desgastes natural.

FATORES QUE INVALIDAM A GARANTIA
Fica automaticamente inválida a garantia deste produto, caso:
• Suprimento inadequado de energia elétrica, que por deficiência das instalações, ou do  
 fornecimento pela concessionária.

• Queda, choques ou esforços excessivos ( principalmente celula de carga)

• Violado por técnico não credenciado.

• Ambiente sujeito a gases corrosivos ou umidade excessiva.

• Agentes da natureza (Raios, enchentes, etc.)

FATORES RELEVANTES
• Não caberá ao cliente pleitear em seu favor quaisquer tipo de indenizações ou cobertura 
como, lucros cessantes, prejuízos pela eventual paralisação do produto adquirido.

• A GOLPACK – Indústria e Comércio de Máquinas Ltda, reserva-se o direito de, em 
qualquer época, modificar as especificações ou introduzir melhoramentos nos produtos sem 
incorrer na obrigação de efetuar em produtos similares anteriormente comercializados.

• Prazo de garantia é considerado a partir da sua data de faturamento, cujo o número da 
fatura passa a corresponder ao deste certificado.

• O produto novo com defeito de fabricação será consertado em nossa fábrica, sem os custos 
de mão de obra ou peças cobertas pela garantia. Caso seja do interesse do cliente, o reparo 
poderá se efetuar no local instalado, cabendo as despesas de deslocamento do técnico por conta 
do mesmo.

NENHUM  EMPREGADO,  AGENTE,  VENDEDOR,  DISTRIBUIDOR  OU  
OUTRA  PESSOA  QUALQUER,  ESTÃO  AUTORIZADOS  A  CONCEDER  
OU  ASSUMIR  QUAISQUER  OUTRAS  FORMAS  DE  GARANTIA  EM  
NOME  DA  GOLPACK  PARA  QUALQUER  DE  SEUS  PRODUTOS.



Rua 24 de Fevereiro, 67 - Jardim Olavo Bilac - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09725-820

Tels: 55 (11) 4330-8020 / 55 (11) 2988-3470

www.GOLPACK.COM.BR











ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 006.001.0001 

01 
 

02 
 

CLIPS 
Spherical 
bearings 

ECLM-10-03 

CLIPS 
Rodamientos 
ECLM-10-03 

CLIPS DE 
MANCAIS 

ESFÉRICOS 
ECLM-10-03 

 

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 010.0012.0004 

02 
 

01 
 

10 KG 
LOAD CELL 

10 KG CELDA 
DE CARGA 

CÉLULA DE 
CARGA 10 KG 

 

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 010.012.0015 

03 01 

MAGNETIC 
SENSOR 
SWITCH 
1NO C / 
CABLE 
325MM 
SM1001 

MAGNETIC 
SENSOR DE 

INTERRUPTO
R 1 NA C / 

CABLE 
325mm 
SM1001 

SENSOR 
MAGNETICO 
INTERRUP 

1NA C/ CABO 
325MM 
SM1001 

 

 

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 005.026.0001 

04 
 

02 
 

BOLT 
ALLEN 
BODY 

RECTIFIED 
M6X10MM 

PERNO 
CUERPO 
ALLEN 

RECTIFICADO 
M6X10MM 

PARAF. 
ALLEN 
CORPO 

RETIFICADO 
M6X10MM  

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 007.001.0038 

05 
 

01 
 

MR710 
Gearmotor 
64 RPM 12 

VDC 

MR710 
Motorreductor 

64 RPM 12 
VDC 

MOTOREDUTOR 
MR710 64 RPM 

12 VCC 

 

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 007.001.0038 

06 
 

01 
 

MR710 
Gearmotor 
33 RPM 12 

VDC 

MR710 
Motorreductor 

33 RPM 12 
VDC 

MOTOREDUTOR 
MR710 33 RPM 

12 VCC 

 

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 001.001.0017 

07 
 

01 
 

JUMELO 
bucket 

JUMELO 
Bucket 

JUMELO 
CACAMBA 

 

 



ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 001.001.0018 

08 
 

02 
 

TERM 
SPRING 

TERMINAL DE 
PRIMAVERA 

TERMINAL DA 
MOLA 

 

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 006.001.0015 

09 
 

02 
 

BUSHING 
FLANGED 
TYPE F-

GFM 0608-
04 

BUJE DE 
BRIDA TIPO 
F-GFM 0608-

04 

BUCHA 
FLANGEADA 
TIPO F GFM-

0608-04 

 

 

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 006.001.0016 

10 04 

BUSHING 
FLANGED 
TYPE F-

GFM 0608-
06 

BUJE DE 
BRIDA TIPO 
F-GFM 0608-

06 

BUCHA 
FLANGEADA 
TIPO F GFM-

0608-06  

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 006.001.0004 

11 01 

MSM-
PLASTIC 
BUSHING 
1016-16 

MSM-BUJE 
PLASTICO 

1016-16 

BUCHA 
PLÁSTICA 

MSM-1016-16 
 

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 001.001.0003 

12 02 

SPRING 
VIBRATION 
TVE 60 # 95 

X 3.2 MM 

PRIMAVERA 
DE 

VIBRACIONES 
TVE 60 # 95 X 

3,2 MM 

MOLA DE 
VIBRACAO 

TVE 95 X 60 # 
3,2MM  

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 001.001.0081 

13 02 

VIBRATING 
COIL 220V 
C / CABLE 
1500mm 

VIBRATING 
BOBINA 220V 

C / CABLE 
1500mm 

BOBINA 
VIBRATÓRIA 

220V C/ CABO 
1500mm 

 

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 005.027.0005 

14 02 

RING 
LATCH RS 
5.0 D6799 

INOX 

ANILLO DE 
CIERRE RS 
5,0 D6799 

INOX 

ANEL TRAVA 
RS 5,0 D6799 

INOX 

 



 

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 001.001.0020 

15 01 
SPRING 
HOPPER 
(61.2 MM) 

TOLVA DE 
PRIMAVERA 

(61,2 MM) 

MOLA DA 
CAÇAMBA 
(61,2MM) 

   

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 006.001.0018 

16 01 

IGUBAL 
BOARD 

DOUBLE-
EGZM 06-50 

IGUBAL 
JUNTA DE 

DOBLE EGZM 
06-50 

IGUBAL 
JUNTA 

DUPLA EGZM-
06-50 

  

 

ITEM Und/Maq INGLÊS ESPANHOL PORTUGUÊS 001.004.0001 

17 01 

CONCERTI
NA 

33X19X102
MM SBR 50 
SH BLUE 

CONCERTINA 
33X19X102MM 

SBR 50 SH 
AZUL 

SANFONA 
33X19X102MM 

SBR 50 SH 
AZUL 

  

 


