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A Elgin foi fundada em 1952 e se estabeleceu no mercado brasileiro 

fabricando e comercializando máquinas de costura. Ao longo de sua 

história, além de realizar fortes parcerias com empresas internacionais, 

passou a buscar a diversificação de produtos e segmentos de atuação. 

Surgiram então as áreas de refrigeração, cozinhas planejadas, informática e 

automação. Para chegar até a casa e empresa de cada brasileiro, estruturou-

se um canal de distribuição especializado formado pelos maiores 

varejistas, revendas, lojas e distribuidores e também pelos serviços de 

pós-venda, disponibilizados pelo SAC e por muitas Assistências Técnicas 

Autorizadas espalhadas pelo Brasil, que garantem a satisfação de seus 

usuários e reforçam a confiança adquirida ao longo dos anos.

Em Automação Comercial a Elgin desenvolve soluções em hardwares 

e softwares para estabelecimentos de todos os portes e segmentos, 

fornecendo produtos com a mais alta tecnologia: impressoras fiscais e 

impressoras de cupom, micro terminais, terminais de consulta, leitores 

de código de barras, impressoras de cheques, impressoras de etiquetas, 

computadores destinados à automação comercial, balanças, gavetas 

para PDV, TEF, caixas registradoras e terminais de autoatendimento.

Vista aérea da Unidade Manaus - AM

Vista aérea da Unidade Mogi das Cruzes - SP
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AUTOMAÇÃO 
COMERCIAL
Soluções em hardwares 
para estabelecimentos de 
todos os portes e segmentos, 
fornecendo produtos com a 
mais alta tecnologia.

Sistemas Operacionais: Windows, Linux, 
Android. Memória: capacidade de retenção 
de dados por 10 anos (enquanto desligado)

SAT – Sistema Autenticador 
e transmissor de Cupons 

Fiscais Eletrônicos.

Conexões: 2 portas 
Ethernet (Wan e Lan)
1 porta Mini-USB 2.0

Peso: 250g 

Garantia 36 meses

i9 – Impressora Não Fiscal
Ideal para NFC-e / S@T, além de 
outros cupons e recibos.

Guilhotina já inclusa, com diâmetro da 
bobina: 83 mm 
Largura de 57mm até 80,5mm
Função UGS – Unidade  
Geradora de Senha
Compatível com o 
microterminal E1 (versão loja)
Preserva o investimento:  
interfaces Ethernet ou Serial 
ou Paralela ou WiFi 
podem ser adicionadas
Velocidade de impressão: 
300 mm/seg.
Conexão USB 
(+1 interface opcional: 
pode ser instalada em campo)

Garantia de 36 meses na impressora e 12 meses na cabeça térmica

SOFTWARE DE  
GERENCIAMENTO 
INCLUSO
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O módulo gaveteiro ELGIN é ideal 
para todo tipo de PDV.

Possui gaveta interna móvel de metal
Cilindro de fechadura metálica  
com 2 chaves
Fendas frontais para 
inserção de cheques
Compartimento oculto  
quando a gaveta está aberta
Fácil interligação 
em impressoras e PDVs
Mecanismo de abertura com  
solenóide de 24 Volts

EG 60B – Gaveta para PDV

Garantia 12 meses

Caixa registradora não fiscal  
oferece em um só equipamento relatórios 
gerenciais com controle  
de até 16 departamentos e  
999 PLUS (sem nome).

Caixa Registradora TC160

Fácil instalação, programação e operação.
Relatório gerencial financeiro, plu’s e operacionais.
Formas de pagamento: dinheiro / cheque / diversos.

Garantia 6 meses

Computador profissional compacto 
projetado para utilização na 
Automação Comercial.

Ideal para uso em check-outs
Placa Mini-ITX com processador 
Intel Celeron Dual Core integrado
Alta conectividade para 
interligação com periféricos de 
automação comercial
Consome menos energia se 
comparado aos computadores 
convencionais
Dimensões: 
l85mm x a270mm x p300mm

Newera E3 Pró

Computador profissional  
projetado para utilização 
na Automação Comercial.

Ideal para uso em check-outs
Gabinete modelo slim, que pode funcionar tanto 
na horizontal quanto na vertical

Newera E3 Slim

* Consulte opções de configuração

Garantia de 
12 meses

Garantia de 
12 meses

2 portas Seriais 
Onboard

6 portas USB,

1 LAN RJ45

Alta conectividade 
com portas seriais
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Computador profissional projetado para 
utilização na Automação Comercial.

Newera E3 Nano

Solução ideal para qualquer  
tipo de chek-out
Tamanho reduzido  
(l60mm x a190mm x p200mm)
Processador Dual Core 
Fonte Externa Full Range (110V-220V)

Aplicativos de vendas nas versões:  
loja, restaurante e estacionamento.

Trabalha em redes de 
teclados ou interligado ao PC
Atende integralmente à nota-fiscal paulista 
e RPS estacionamento
Possui função para armazenamento de 
dados através do dispositivo storage
Memória ram de 2MB expansível até 4MB
Software Elgin fornece “LOGS”  
para retaguarda

Newera E1 TCP/IP

IDEAL PARA ESTABELECIMENTOS 
DE PEQUENO E MÉDIO PORTE.

Garantia de 
12 meses

4 portas Seriais para 
interligar outros periféricos

Garantia de 
12 meses

Alta  
Conectividade

Desenvolvido para check-outs de 
grande volume de vendas como 
supermercados e atacadistas.

Disponível nas versões 
teclado, serial e USB
Possui software first strike que reconstrói 
códigos danificados, garantindo maior 
índice de leitura

VS2200 
Leitor de código de barras fixo

Tecnologia laser e 
2000 scans/seg.

Garantia de 
36 meses

Desenvolvido para atender 
estabelecimentos que precisam de alto 
desempenho no PDV.

EL4200 
Leitor de Código de Barras Fixo

Tecnologia laser e 
3000 scans/seg.

Garantia de 
36 meses

Permite conexão com todos  
os PDV’s do mercado
Número de feixes: 5 direções, 30 linhas 
Disponível nas versões Serial e USB peso: 745g

Permite conexão 
com todos os PDV’s 
do mercado
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A solução ideal para pequenos, médios e grandes comércios

EL5200 - Leitor Fixo 2D de Captura de Imagem 

Leitura de códigos 1D e 2D
Tecnologia de captura de imagens sem partes móveis
Não necessita de fonte externa para alimentação
Baixo consumo de energia

Com poderoso 
processador Atom Dual 
Core o PDV Touch Aquiles 
é ideal para uso em 
check-outs de varejo, 
fast foods, etc. Podendo 
ser utilizado em cima de 
balcões, em quiosques ou 
direto na parede. 

Tela Touch
Processador Atom Dual Core D525
HD 500GB
2 ou 4 GB RAM
1 Porta VGA para segundo monitor
Display do consumidor opcional

Touch Aquiles

Garantia 
de 12 
meses

5 Portas usb 
3 portas seriais 
1 porta gaveta

Tela 15” 
capacitiva 
ou resistiva

Verificador de Peços - VP200

Atende a clientes que buscam praticidade e 
alto desempenho. Possui design moderno 
e suporte ajustável que proporciona fácil 
instalação, mesmo em locais com espaço 
reduzido ou de difícil fixação.

Tela Touch
Display azul e branco de fácil visualização
Comunicação Ethernet ou WiFi
Suporte regulável

O Leitor de Código de Barras Fixo é a 
solução ideal para quem precisa de 
praticidade e economia de espaço no PDV.

O leitor de códigos de barras portátil 
pode funcionar totalmente autônomo.

Velocidade de 
impressão: 150mm/s

Garantia 
de 12 meses

Peso: 1,5 kgDimensões (A x L x P) 
125 x 225 x 330 mm

Tela Touch Screen 10.1 Polegadas 
Processador ARM13 
Impressora 150mm 
Economia no espaço de PDV 
Display do consumidor integrado 
Alta conectividade 
Android ou Windows CE

2 Portas Seriais 
1 Porta USB Host 
1 Porta USB Device 
1 Porta Ethernet 
1 Porta para Gaveta 
1 Slot para SDCard

Teclado com 48 teclas
2 Displays LCD 16X2 
para operador e 
consumidor
Memória SRAM 512 Kb
Impressor térmico 
58 mm de largura

EZ Pos PDV Touch

Mini Pos PDV Compacto

Garantia de 36 meses
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Leitor de código de barras portátil com 
design ergonômico para uso durante 
operações diárias.

Suporte para montagem flexível
Resiste à queda de até 1,5m
Ponto verde para feedback de boa leitura 
diretamente no código

QuickScan Lite QW2100

Leitor de código de barras portátil 
de uso geral sem fio.

Comunicação sem fio
Suporta quedas repetidas de até  
1,5 m em uma superfície de concreto
Alcance base/aparelho até  
12m sem barreira

QuickScan Mobile QM2130

Leitor de código de barras 
portátil de uso geral.

Nero EL100 - Leitor Manual 
de Código de Barras USB 

Indicador de boa leitura LED 
e sonoro com tom ajustável
Resistência à quedas 
de até 1,5m
Interface: USB 
Peso: 105g 

Com baixo custo e velocidade de 
100 scans/seg o leitor BS313 realiza 
leituras com até 2cm de distância e  
lê códigos com até 8cm de largura 

CCD BS313

Fácil instalação
Conexão USB/Serial ou PS2

Garantia de 
36 meses

velocidade:  
400 scans/seg.

Garantia de 
36 meses

velocidade:  
300 scans/seg.

Garantia de 
12 meses

Velocidade:  
100 scans/seg.

Garantia de 
36 meses

Velocidade:  
235 scans/seg.
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AIDC
Identificação 
e coleta 
de dados 
automática.

Ideal para 
estabelecimentos 

comerciais e indústrias de 
porte pequeno e médio.

Resolução de 203 dpi
Largura de impressão de 104mm

Alerta sonoro de erro
Ribbon de 91m (cera, resina 

e misto),  entintamento externo
Rolo de etiquetas com 

diâmetro de 5 pol.
Etiquetas adesivas, 

tags ou tarja preta no verso
Compatível com as 

linguagens PPLB, EPL2 e PPLA
Software gratuito para 

criação de etiquetas: Bylabel
Importa banco de dados, planilhas 
excel, access, etc. Ideal para mala 

direta e listas  de produtos
Compatível com as principais 
linguagens de programação

L42 - Impressora de 
Etiquetas Desktop

Ideal para grandes varejos, 
transportadoras, recebimento e 
expedição, hospitais, governo, e 
indústrias de todos os portes.

Resolução de 203 dpi 
(300 dpi opcional)
Largura de impressão de 104mm
Ribbon de 450m (cera, resina e 
misto), entintamento externo
Rolo de etiquetas com diâmetro 
externo de 8 pol. 
e diâmetro interno de 1 ou 3 pol.
Etiquetas adesivas, tags 
ou tarja preta no verso
Compatível com as linguagens 
ZPL2, EPL2, DPL, TSPL e IPL, SBPL 
sob consulta
Software gratuito para criação de 
etiquetas: Bartender
Acessórios opcionais: Cutter, Peel Off 
e Teclado para impressão autônoma 
Envia e-mail com notificação de erro 
na impressora, via rede ethernet

TT042 - Impressora de 
Etiquetas Industrial

Velocidade 
de 6 pol./Seg.

Garantia de 24 meses na impressora 
e 12 meses ou 25km na cabeça térmica

Portas: Ethernet, 
USB, Serial e Paralela

Velocidade de 
3 pol./Seg.

Garantia de 18 meses na impressora 
e 6 meses na cabeça de impressão

Portas USB e 
Serial RS232

Fabricação 
nacional
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Todo em alumínio anodizado, lâmina em aço inox, 
carro preparado para um corte preciso de embutidos, 
pés de alumínio revestido antiderrapante, atende às 
normas da Vigilância Sanitária. Kit de Segurança com 
CERTIFICAÇÃO SCHMERSAL.

Prático, eficiente e fácil e manusear. Ideal para 
açougues, padarias, hortifrútis, mercados etc. 

C 300 - Cortador de Frios

Produzido em alumínio anodizado
Afiador incorporado
Proteção translúcida para evitar acidentes durante a 
operação
Rotação da lâmina dimensionada para  
proporcionar corte suaves e uniforme
Regulador de espessura de fatia graduada

Garantia 6 meses

Coletor de dados 
Wireless compacto 
e leve, sua operação 
é muito confortável 
ao usuário. Possui 
Windows CE 7, e um 
rápido processador 
para atender a diversas 
aplicações. Utiliza 
bateria padrão de 
mercado que pode ser 
encontrada em lojas 
especializadas, por 
isso sua manutenção é 
simples e mais barata. 

Sistema Operacional: 
Windows Embedded Compact 7 
Memória: 256 MB RAM  
256 NAND FLASH
Expansão: Cartão MicroSDHC
Display: “touch”, tamanho: 2,8 pol.
Comunicação: Micro USB 
Bluetooth / 802.11 a/b/g/n; 
Duração da bateria: 8h 
(WiFi ligado, Back Light em 50% e 
1 leitura de Cód. Barras / 10seg.)
Scanner: 100 scans/seg. 
Selagem: IP54
Peso: 195g

H32

Garantia de 2 anos para o 
coletor  e 6 meses para bateria

Coletor de dados Batch, ideal para 
trabalhos off-line. O scanner de código 
de barras em curva, e o conector mini-USB 
para carga de bateria e comunicação de 
dados, tornam a vida do operador mais 
fácil e produtiva. A Elgin possui diversos 
aplicativos gratuitos prontos para uso, 
e pode ainda customizá-los de acordo 
com a necessidade.

Memória: 4 MB FLASHROM 
4 MB SDRAM   

128 MB NAND FLASH
Display: Colorido

Tamanho: 2 Pol. 
Duração da 

Bateria: 40 Horas 
(Backlight desligado, 

1 leitura CB / 10seg.)
Scanner: 100 scans/seg.
Códigos de Barras (1D).

Selagem: IP54
Peso: 156g

Garantia 2 anos para o coletor e 6 meses para bateria

OPH-3001 FOOD 
SERVICES
Produtos que atendem 
aos diversos segmentos 
do varejo: mercados, 
mercearias, padarias, 
hortifrútis e açougues, 
entre outros.
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A balança completa, com prato inox, bateria 
recarregável, backlight e saída serial.

Alta resistência e precisão para pesagens industriais.

Capacidades de pesagem x divisão: 
300kg x 50g, 120kg x  20g e 60kg x 10g
Prato em aço inox e estrutura inferior com pintura  
epoxi e acabamentos em borracha
Coluna parafusada em aço inox
Indicador com backlight de 10.000 divisões
Bateria recarregável com autonomia de 36 horas
Filtro e pessagem ajustável que possibilita a pesagem de animais vivos
Pés reguláveis com parafuso em aço inox

Modelos: PLAT 600kg, PLAT 1.000kg e PLAT 2.000kg
Indicador Digital WT-3000
Pesagens e contagens simples e rápidas
Teclado com membranas de alta resistência
Capa plástica protetora
Possui 12 teclas para (Contar, Unidades, Pré-Tara, etc.)
Alimentação elétrica externa 110 / 220 VCA - 50 / 60 Hz
Bateria internar recarregável com autonomia para 150 horas
Display LCD com 6 dígitos com backlight programável

BPW 10.000 – Balança de Plataforma

Balanças Eletrônicas Linha Plat

3 capacidades 
de pesagem

Dimensões das Plataformas: PLAT 600 (60X60cm), 
PLAT 1.000 (100X100cm) e PLAT 2.000 (120X120cm)

Garantia  
de 12 meses

Porta Serial 
RS 232

Porta Serial + 
cabo RS232

Balança computadora ou 
pesadora de preço com opção 
de bateria interna.

Eficiente para pesar e calcular de 
maneira rápida e precisa
Ideal para comércios em geral 
e indústrias
Pode ser utilizada em locais sem 
energia elétrica, como em feiras 
livres, com a bateria opcional
Produzida na Zona Franca de 
Manaus, padrão ISO 9001/2000

DP15 PLUS
Balança Pesadora

Garantia de 12 meses Capacidade x divisão:15 kg x 5g 

Uma das balanças mais resistente do mercado.
Ideal para feiras livres, açougues, padarias, 
hortifrútis e restaurantes por kg.

Equipamento robusto e de alta tecnologia
Bateria recarregável com autonomia  
de até 140 horas 
6 protocolos de comunicação
18 teclas (7 de controle e 11 numéricas)
Produzida com padrão ISO 9001

SA-110 – Balança Computadora

Garantia  
de 12 meses

Capacidade x divisão 
15kg x 2 e 5g Porta Serial rs232
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Os terminais Fox são versáteis e atendem 
diversas verticais de negócios, podem ser 
utilizados como terminais de pagamento  
na rede de varejo, serviços públicos, 
companhias aéreas entre muitos outros.  
Prontos para ler códigos 2D nas telas dos 
celulares, realizar check-ins e emissão 
de “Board Pass”, desta forma diminui 
consideravelmente as filas nos aeroportos. 

Com suas dimensões projetadas para 
o atendimento à cadeirantes e pessoas 
com mobilidade reduzida, garantindo 
assim o atendimento especial e a inclusão 
de serviços voltados aos usuários que 
necessitam de terminais dentro das 
normas de acessibilidade.

Multitarefas em tempo real.

Fox Pagamento

Garantia de 
12 meses on site

Fabricação 
nacional

Balança computadora 
com gabinete injetado, 
dupla escala com 
teclado e display 
resistentes à água.

Interface de comunicação: 
ethernet e Wi-Fi (opcional) 
Proporciona agilidade no 
processo de pesagem e 
etiquetagem
Equipamento robusto e de 
alta tecnologia 
Disponível com ou sem torre

SM 100 - Balança 
Computadora

Garantia de 12 meses

Etiquetas Eletrônicas 
de Gôndola

Fabricadas em vários tamanhos de 
2” a 10” e tecnologia do display em 
papel eletrônico, proporcionando 
alta performance nas operações de 
precificação, aliada a uma comunicação 
de rádio frequência extremamente segura.

Garantia de 12 meses

PROJETOS 
ESPECIAIS
Terminais de 
autoatendimento.

Atende às normas  
de acessibilidade
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Agora a sua empresa 
ou instituição agiliza 
os processos de 
recepção de pessoas, 
organização de filas 
e direcionamento de 
público. Além disso 
permite realizar 
operações de 
comunicação enviando 
mensagens e avisos. 

Faça o pré-atendimento 
dos seus clientes, 
imprimindo senhas, 
direcionando filas e 
selecionando grupos.

Fox Senha

Com o Fox Consulta  
você agiliza os 
processos de consultas 
gerais, cadastro 
e navegação, 
facilitando a 
localização e 
atividades de busca  
de informações ao 
público. Permite 
agregar operações de 
comunicação via web.

Efetua consultas de 
localização, cadastros e 
navegação via web. 

Fox Consulta

Garantia de 
12 meses on site

Fabricação 
nacional

O Terminal Fox Teclado é um 
equipamento versátil, resistente e de 
fácil utilização, que disponibiliza vários 
serviços em locais de grande circulação.
 
SOLUÇÕES PARA RH
Impressões de Holerite
Circulantes
Votação interna
Pesquisa e cadastramento
Agendamento de férias
Atualização de cadastro
Declaração de rendimentos
E-learning
Quadro de avisos e outras.
 
SOLUÇÕES ACADÊMICAS
Acesso ao portal do aluno
Atividades on-line
Impressão de segurança via faturas
Atualização de cadastro
Impressão de documentos
Mídia/Marketing interativo

*Este aparelho enquadra-se nas  
normas de acessibilidade.

Fox Teclado

Garantia de 
12 meses on site

Fabricação 
nacional

Atende às normas  
de acessibilidade

Atende às normas  
de acessibilidade



SUPORTE TÉCNICO ELGIN AUTOMAÇÃO
Telefone: 0800 77 00 300 - Segunda a Sexta das 09h00 às 19h00

www.elgin.com.br


