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SOLUÇÕES DE PESAGEM



GESTRUCK

GIROPES 
Soluções para todo 
o tipo de instalações
A Giropes oferece soluções completas 
para a pesagem e a gestão de entradas 
e saídas em fábricas de produção, ex-
plorações agrícolas, armazéns, centros 
logísticos e todo o tipo de instalações com 
necessidade de controlo de pesagem, 
para uma gestão correta do produto.

Gestão de entradas e saídas
Com os produtos da Giropes, desenhados e fab-
ricados especialmente para a logística diária na 
indústria e armazéns, poderá oferecer um controlo 
total nas entradas e saídas de materiais das insta-
lações. 

O software de Giropes foi concebido para se ad-
aptar às instalações e necessidades de cada cli-
ente e a programas de terceiros, o que o torna um 
sistema ideal para crescer a nível de digitalização 
sem custos de mudanças de programas.

CONTROLO TOTAL

Controlo da redução
O controlo total que proporciona o soft-
ware GESTRUCK nas entradas e saídas 
de materiais permite conhecer a redução 
do produto durante todas as partes do 
processo. 

Através deste controlo, é possível detetar 
facilmente o desgaste ou perda de mate-
rial no processo e/ou manipulação, per-
mitindo registar de forma rápida e eficaz 
o peso de entrada - trânsito interno - saída 
de materiais.

Controlar diferentes 
centros de pesagem

Resumo
estatístico

Visualização 
dos stocks



GESTRUCK

SMART WEIGHING
Software de pesagem para todo o tipo de instalações e 
setores para soluções globais de indústria 4.0

Ajudamos a melhorar os 
processos
A solução global oferecida pela Giropes permite 
obter dados de pesagem na base da balança de 
maneira rápida, centralizada e fiável, fornecendo 
assim dados objetivos em tempo real, reduzindo 
o custo da tomada de decisões nas reuniões da 
empresa ou do departamento e aumentando a ca-
pacidade de reação a incidentes inesperados.

Estamos prontos para a 
melhoria contínua
Ter dados objetivos é o primeiro passo para pod-
er entrar na filosofia Lean Management e utilizar o 
ciclo DMAIC para a melhoria contínua. Só se pode 
melhorar o que se mede.

Centralização de dados 
numa única plataforma
A GESTRUCK tem a capacidade de integração 
com ERP e MES, centralizando os dados numa 
única plataforma.

Gestão de acessos
Através do software GESTRUCK, é possível gerir e 
controlar todos os acessos à central de produção, 
tanto através de sistemas de pesagem como sem 
estes, graças às câmaras ANPR que permitem a 
leitura de matrículas e a gestão automática de ele-
mentos de controlo, como semáforos ou barreiras 
que operarão de forma automática.

O GESTRUCK armazena um registo de todos 
os acessos, tanto de veículos identificados com 
matrículas armazenadas na base de dados, como 
de veículos novos não-identificados, oferecendo 
um controlo total das entradas e saídas das insta-
lações.

Conetividade entre fábricas
A solução CLOUD oferecida pelo software GE-
STRUCK, juntamente com a plataforma GESTRUCK 
WEB, permite a sincronização de pesagens entre 
todas as fábricas de produção geridas pela em-
presa, podendo efetuar o controlo e a gestão de 
todas as instalações a partir da sede central da 
empresa.

INDÚSTRIA 4.0



“Com Gestruck2, poderá registar 
e processar o tráfego nas suas 

balanças de forma rápida e eficiente”

GESTRUCK
FAÇA A GESTÃO DAS SUAS BÁSCULAS 

DE CAMIÃO

  Web E App

LIGAÇÃO 
SERVIDOR NUVEM

GESTÃO
DE ZONAS DE STOCKS

Dedicação total à qualidade, tecnologia de ponta e uma atividade destacada no 
desenvolvimento e inovação para oferecer as melhores soluções em equipamen-
tos de pesagem para qualquer mercado.



GESTRUCK

O software oferece o controlo completo das opera-
ções de pesagem de veículos com uma interface de 
rápida compreensão que, acima de tudo, ajuda a ob-
ter a informação pretendida da forma mais rápida e 
precisa possível.

 » Controlo dos inventários
 » Gestão de zonas de armazenagem
 » Análises estatísticas

Suporta diferentes arquiteturas de instalação: desde 
a mais básica (com uma única estação de trabalho) 
a complexas instalações de sistemas autónomos de 
gestão de pesagem.

SOFTWARE PERSONALIZÁVEL

 » Acima de tudo, Gestruck é personalizável em mui-
tos aspetos, como filtros, envio de dados, opções 
de funcionamento do programa, atribuição de fun-
ções e utilizadores. E até oferece personalização 
de tickets.

DISPOSITIVOS DE CONTROLO

 » Permite-lhe gerir diferentes dispositivos de contro-
lo, como sistemas de controlo de acesso à balança 
através de barreiras, sinalização vertical, reconhe-
cimento automático de matrículas através de câ-
maras de vídeo IP, leitores de cartões de código 
de barras, o posicionamento correto do veículo na 
balança, etc.

 » GesTruck2 é um sistema incremental que se adap-
ta às necessidades de cada modelo de negócio. 
Dispõe de diferentes versões que lhe permitem 
crescer ao ritmo da sua empresa. 

Com GesTruck2 poderá 
registar e processar, 
de forma rápida e eficiente, 
o tráfego nas suas 
básculas-ponte.

GESTRUCKSLIM

Versão standard, de utilizador 
único e simples. Para instalações 
de até duas balanças dentro 
de uma zona de pesagem 

GESTRUCKONE

Versão multisetorial para instala-
ções de até 5 básculas industriais, 
controlo de acesso e saída. Instala-
ção num único computador. 

GESTRUCKPRO

Versão multisetorial. Permite inte-
grar todos os módulos e aceder 
com os dispositivos móveis. Insta-
lação de rede.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS SLIM ONE PRO/GESNET2
Base de dados SQLLite MySQL (local) MySQL
Número de utilizadores 1 5 indeterminado
Formatos de tickets 2 5 indeterminado
Número de básculas a controlar 2 2 a 5, em opção indeterminado

GESTRUCK SLIM | ONE | PRO



GESNET

CONTROL 
ZONE

CONTROL 
ZONE

INSTALAÇÃO 
DE REDE

Exportação do registo de pesagem. 
Permite a integração com ERP e MES de terceiros via webservice. 
Permite que os relatórios de pesagem automática sejam enviados por correio eletrónico, a 
partir de diretórios ou servidores FTP.

GESTRUCKPRO

MÓDULO DE PESAGEM DINÂMICA  
O módulo de pesagem dinâmica de baixa velocidade permite que o sistema realize a pesagem eixo a eixo em vez de 
obter o peso total. No final, é feita uma soma de cada eixo captado.
O processo pode ser feito de forma estática ou dinâmica, para baixa velocidade (até 5 km/h).

COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Identificação
Sistema de autenticação através de rádio-frequência, documentos com códigos de barras ou QR.

Assinatura digital
Módulo de assinatura digital. Com este módulo, a configuração admite a assinatura eletrónica que constará 
no ticket, dando conformidade ao registo 
Tablet de assinatura *(Imprescindível escolher ou dispor de um)

Sistema de sincronização de dados
Sistema encarregado da sincronização de dados entre duas ou mais estações Gestruck ou entre o software 
Gestruck e Gesnet. 
*Visualização no navegador (através da plataforma Ges2Web, a pedido)

Versão multisetorial. Permite integrar todos os módulos e aceder com os dispositivos 
móveis. Instalação de rede.

MÓDULOS DE PERSONALIZAÇÃO
Integração do sistema ERP 
Permite a integração com sistemas ERP de terceiros via webservices.
(requer estudo prévio)

Desenvolvimento do produto do visor para o cliente 
Para outros protocolos não incluídos na série

Personalização de tickets de pesagem 
Formatos de tickets de pesagem

OPÇÃO DE PESAGEM DINÂMICA



CONTROLO DE FLUXO

Controlo de acesso/saída e posicionamento de veículos
Dispositivos disponíveis para o sistema de acesso/saída e posicionamento (semáforos, barreiras, loops 
indutivos, cortinas óticas.)

CONTROLO VISUAL
Sistema de controlo visual (só gestruck PRO e GESNET2)
Módulos câmaras contextuais CCTV
Dispositivos para um sistema de controlo visual 
Kit câmara CCTV

GESTÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS
Sistema de reconhecimento de MATRÍCULAS (só gestruck PRO e GESNET2) 
Módulo câmara ANPR LPR (permite múltiplas câmaras). Leitura automática matriculas
Dispositivos de reconhecimento de matrículas.  
* Consultar as especificações e os preços 

Kit câmara ANPR LPR integrada

TERMINAIS DE AUTO-SERVIÇO
Terminais de pesagem de auto-serviço
Módulo de gestão de terminais de pesagem de auto-serviço
É necessário ativar este módulo para o seu controlo.
terminais de auto-serviço disponíveis. Ver secção de terminais

CONTROLO DE ACESSO/SAÍDA E POSICIONAMENTO DE VEÍCULOS
Módulos

G2DEVICECENTER
Comunica e monitoriza todos os dispositivos do sistema (básculas, 
câmaras, semáforos, etc.), facilitando a instalação e o controlo a pos-
teriori por parte da pessoa responsável pela instalação e manuten-
ção.
Este software é instalado sempre de forma standard nas instalações 
de GESNET ou GESTRUCK.

Monitorização 
de DISPOSITIVOS



Acesso administradorAcesso utilizador

Controlar diferentes 
centros de pesagem

Resumo 
estatístico

Visualização dos stocks
Transferências 

de faturas

Solução Web do
GESTRUCK PRO

  Web E App

GES2 WEB

SOLUÇÃO DE 
GESTÃO CLOUD
Vinculado ao 
GesTruck2 ou à 
aplicação GT2APP, 
permitirá o controlo 
de todas as 
suas fábricas de 
produção.

Permite gerir todas as entidades que intervêm no processo de pesagem (empresas, veículos, materiais, etc.). 
Vinculado ao GesTruck2 ou à aplicação GT2App, permitirá o controlo de todas as suas fábricas de produção.

ACESSO ADMINISTRADOR:
 » Definição de materiais
 » Habilitação de veículos
 » Possibilidade de controlar diferentes centros de pesagem
 » Visualização do estado dos diferentes contentores do centro

ACESSO DO UTILIZADOR:
 » Visualização dos dados da empresa
 » Resumo estatístico
 » Possibilidade de transferir faturas



Pesquisa rápida 
de veículos

Função 
pesar

Solução APP do
GESTRUCK PRO

  Web E App

GT2 APP

Gestão completa da obtenção de dados das entradas de materiais e pormenores do veículo.

DISPONÍVEL NA PLAY STORE PARA TABLETS E TELEMÓVEIS ANDROID:
 » Esta estrutura com aplicação móvel e web permite converter-se na nova geração transportável do GesTruck2.

OPERADOR DA BALANÇA:
 » Pesquisa rápida de utilizadores e veículos.
 » Criação de utilizador na mesma pesquisa.
 » Função pesar ou distribuir materiais 

offline / online
ESTA APLICAÇÃO PERMITE A UTILIZAÇÃO OFFLINE DEPOIS DA PRIMEIRA INTRODUÇÃO 
DE DADOS. O PROCESSO SERÁ SINCRONIZADO QUANDO A LIGAÇÃO É RESTAURADA.

Permite captar a pesagem 
e enviá-la para Ges2Web.
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CONTROLO VISUAL
Câmaras CCTV e ANPR para controlo visual 
através da central telefónica e leitura de 
matrículas para a gestão das entradas e saí-
das geridas diretamente através dos terminais 
de pesagem.

GESTÃO DO TRÁFEGO
Semáforos, barreiras, cortinas óticas e loops 
indutivos para deteção e gestão do tráfego na 
zona de pesagem. Permite controlar de forma 
eficaz as entradas e saídas da balança.

TERMINAIS  
E SOFTWARE
Para a gestão autónoma ou semi-autónoma 
das estações de pesagem por parte dos uti-
lizadores, sem necessidade de um operador 
de balança



Para todo o tipo de indústria
Na Giropes, entendemos a pesagem como 
função primordial na maioria dos setores, 
quer seja para efetuar o controlo dos ma-
teriais, para garantir a segurança ou para 
melhorar os processos de produção, entre 
outras funções.

Para tal, sabemos que, muitas vezes, não é sufi-
ciente uma balança capaz de registar o peso do 
veículo, sendo também necessária uma solução 
de pesagem completa que ofereça autonomia, 
registo e análise de todo o processo.

É por isso que, nos últimos anos, a Giropes tem 
apostado muito no desenvolvimento de indica-
dores multifunções, terminais auto-serviço, soft-
ware especializado e muitos outros produtos que 
permitem completar uma instalação de acordo 
com as necessidades do utilizador.

Poder oferecer a solução ideal para cada situ-
ação converteu-se numa filosofia de empresa, 
ampliando o leque de produtos relacionados com 
as básculas-ponte.



Software e Terminais

“Os terminais automatizam 
os sistemas de pesagem e 
gerem o tráfego de veículos na 
fábrica, recolhendo os dados 
dos diferentes dispositivos 
de controlo de acessos e de 
pesagem. 

Tudo isto graças a software 
criado e desenvolvido pela 
equipa da Giropes Solutions”.

TERMINAIS DE 
AUTO-SERVIÇO
SÉRIE GST
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ECO TERMINAL
Pesagem em pontos limpos, com um funcionamento semi-
autónomo, solicitando a interação mínima do operador.

software
para terminais

GST4

software
para terminais

GST4

G2TERMINAL
Para realizar o processo de pesagem de camiões de 
forma semi-autónoma, solicitando a interação do condutor, 
podendo, assim, prescindir do operador de balança.

G2AUTOMATIC
Completamente automático, para pesar sem necessidade da 
interação de um operador. Controla todos os dispositivos e módulos 
que interagem com o sistema de pesagem.

software
para terminais

GST1-GST2

software
para terminais

GST4

G2TERMINAL NW
Para realizar da forma mais simples possível o processo de 
pesagem em peso líquido. O sistema funciona de forma semi-
autónoma, podendo funcionar com uma pequena interação de um 
operador ou do próprio condutor.

“Software e 
terminais”



Terminais auto-serviço com leitor RFID integrado.
TERMINAIS GST1-GST2

Software para terminais GST1-GST2 autónomos

INCLUI
 » Leitor RFID/MFARE
 » Sistema de gestão de cartões
 » 2 botões
 » Ecrã LCD (apenas GST2)
 » 10 cartões RFID

OPCIONAIS (apenas GST2)
 » Interfone*
 » Leitor de códigos de barras, inclui sistema gestor de código de barras 2D*
 » Teclado alfanumérico ou numérico antivandalismo (anula os botões)*
 » Impressora Térmica
 » Sistema EMBEDED, inclui ventilação. (Software GESTRUCKPRO integrado)

VERSÕES GST2
 » Terminal em aço pintado
 » Terminal em aço inox

“Software e 
Terminais”



Terminais auto-serviço com ecrã tátil
TERMINAL GST4

Software para terminal GST4 autónomo

INCLUI
 » Ecrã tátil
 » Leitura de cartões RFID, sistema de gestão de cartões
 » Viseira com proteção inox
 » 10 cartões RFID

OPCIONAIS
 » Interfone*
 » Leitor de códigos de barras, inclui sistema gestor de código de barras 2D
 » Impressora térmica
 » Videoporteiro
 » Comunicação 3G/4G

VERSÕES
 » Terminal em aço pintado
 » Terminal em aço inox

*Os programas Gestruck2 e Gesnet2 podem ser completados com a instalação dos 
terminais. Requerer a ativação deste módulo para controlo.

“Software e 
Terminais”



Controlo de entradas e 
saídas das instalações
Durante os últimos anos e devido à procu-
ra crescente, a Giropes desenvolveu uma 
solução completa para uma central industrial 
que permite ter o controlo total dos acessos, 
tanto através de um sistema de pesagem, 
como sem este.

Esta solução é ideal para centrais industriais de 
maior envergadura que tenham necessidade de 
habilitar um acesso para veículos sem necessi-
dade de pesagem para, assim, aligeirar o tráfe-
go através do sistema de pesagem.

Este acesso sem sistema de pesagem pode 
contar com câmaras CCTV/ANPR com leitura 
de matrículas, loops indutivos, sensores com 
fotocélula, terminais GST1/GST2, barreiras e/ou 
semáforos. Graças à leitura de matrícula, é pos-
sível gerir o acesso automático para veículos 
autorizados e, por sua vez, um operador poderá 
realizar o controlo dos veículos não registados 
que acedam às instalações.

SEM SISTEMA DE PESAGEM

CONTROLO  
DE ACESSO
COM OU SEM SISTEMA DE PESAGEM

Controlo de acesso

“As soluções concebidas pela Giropes 
permitem ter uma gestão total dos acessos à 
central de resíduos com sistema de pesagem 
ou sem ele, podendo controlar todos os 
veículos que entram nas instalações sem 
necessidade de ser pesados”



Controlo total do tráfego na 
báscula-ponte
O investimento em I+D e o crescimento da 
divisão Giropes Solutions permitiu à Giropes 
oferecer uma solução completa para a gestão 
total dos acessos ao sistema de pesagem, 
apresentando um software específico, termi-
nais auto-serviço e diferentes elementos de 
controlo que gerem o tráfego na balança.

Esta solução é ideal para todo o tipo de centrais 
industriais que pretendem ter um controlo total 
dos veículos que entram nas instalações e des-
carregam material, controlando tanto o acesso, 
como a quantidade de matéria-prima descar-
regada, graças ao controlo de peso realizado 
pelo sistema de pesagem instalado.

Pode contar com câmaras CCTV/ANPR com 
leitura de matrículas, loops indutivos, sensores 
com fotocélula, terminais auto-serviço, barreiras 
e/ou semáforos.

COM SISTEMA DE PESAGEM



A Giropès realizou a instalação de duas bal-
anças de camiões BPGSM na fábrica Font Vella, 
nas suas instalações centrais em Sant Hilari 
Sacalm.

As duas básculas-ponte instaladas pela Giropes 
para controlar a entrada e saída de camiões das 
instalações são geridas pelo software Gestruck 
Pro. Graças a este Software, a empresa pode 
efetuar um registo total dos veículos que passam 
pelo sistema de pesagem, do produto que trans-
porta, e do peso bruto e líquido deste produto, 
entre muitas outras coisas.

Font Vella é uma das principais marcas do grupo 
Danone e uma das mais importantes marcas de 
água engarrafada consumida nos últimos anos 
em Espanha, contando com mais de 100 anos 
de história no tratamento e comercialização da 
água.

É uma empresa pioneira em Espanha na re-
ciclagem de garrafas de plástico, criando uma 
embalagem reciclável e com parte da produção 
proveniente de materiais recicláveis. Graças a 

isso, a empresa conseguiu reduzir as emissões 
de CO2 em 34% nos últimos anos. Assim, con-
segue engarrafar água considerada excelente 
e muito pura em embalagens sustentáveis que 
ajudam a preservar o planeta. Por tudo isto, em 
2014 foi premiada com o European Business 
Award for the Environment.

A Font Vella não só tem demonstrado ser uma 
empresa ambientalmente consciente, como tam-
bém está altamente comprometida com diferentes 
ações sociais por todo o mundo.

A água Font Vella nasce e tem a sua fonte 
principal no Parque Natural de Montseny, em 
Girona, contando com instalações em Sant Hilari 
Sacalm, onde a Giropès participou na melhoria 
da fábrica de produção e engarrafamento com a 
instalação de duas básculas-ponte BPGSM para 
a gestão e o controlo das entradas e saídas dos 
camiões.

ESTAÇÃO DE PESAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO 
DE PRODUTOS ALIMENTARES
Instalação de duas básculas-ponte para a gestão e o controlo das 
entradas e saídas de materiais.

Casos de sucesso
“A nossa experiência avaliza-nos”



A Giropes realizou o fabrico e, através de um dos 
seus distribuidores de confiança, a instalação 
e automatização de dois sistemas de pesagem 
completos para diferentes espaços de cultivo 
e produção da Giropoma Costa Brava S.L., em 
Girona.

A Giropoma Costa Brava conta com mais de 50 
anos de trajetória na produção, conservação, 
seleção e embalagem de maçãs, fazendo parte 
da IGP Poma de Girona, e sendo, na atualidade, 
uma das maiores empresas de produção própria 
de maçã de Espanha.

Aproveitando um ambiente com as condições 
ideais para a sua produção, a Giropoma dedica 
mai de 750 hectares ao cultivo de maçã e mais 
de 30.000 toneladas de produção, as quais 
distribui por todo o mercado espanhol e exporta 
para países como o Reino Unido, França, Bélgi-
ca, Portugal e Emirados Árabes, entre outros.

Para poder realizar o controlo da colheita de fruta 
de todos os seus cultivos, a Giropoma apostou na 
instalação de duas estações de pesagem automa-
tizadas com terminal de auto-serviço, para que o 
condutor do camião possa operar de forma autó-
noma. Graças a isso, não é necessária a presença 
de um operador de balança.

As duas instalações são formadas por uma 
báscula para camiões instalada acima do solo e 
dois terminais auto-serviço com leitor RFID, para 
poder dar uma utilização bidirecional à insta-
lação. A gestão e o controlo de todas as pesa-
gens de cada uma das instalações é realizada 
através do software Gestruck PRO. 

Graças ao Gestruck, a empresa pode gerir todos 
os dados através das suas estações de pes-
agem, permitindo manter o controlo da quanti-
dade de fruta colhida.

ESTAÇÃO DE PESAGEM PARA 
COLHEITA DE FRUTA
Instalação de duas estações de pesagem para a 
colheita da maçã

“Casos 
de sucesso”



SOLUÇÕES DE PESAGEM
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