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1.1 Razão Social 
 
RM Máquinas e Sistemas Ltda. 

Home-page: www.rmmaquinas.com.br 

e-mail: rmmaquinas@rmmaquinas.com.br  

End: Rua da Bahia 1176, lojas 5 e 13 

Centro-Belo Horizonte MG, CEP- 31 160-011 

CNPJ - 18 793 752/0001-12 

Fone: (31) 3219-2000  
 
 
 

1.2 Objetivo social da empresa 
 
O objetivo da sociedade é o comércio, importação e assistência técnica em máquinas e equipamentos para escritório em geral. A 

missão da empresa é tornar-se a maior revenda do País em impressoras de cheque, máquinas de fragmentar papéis e máquina de 

franqueamento postal. 

 
 

1.3 Breve Histórico 
 
A empresa foi fundada em 1975 por José Carlos Medina Nallon e Raimundo Roberto Reis, iniciando suas atividades como distribuidor 

exclusivo dos produtos Pitney-Bowes (venda e assistência técnica em máquinas de franquear correspondência e máquinas de chancela 

mecânica). Quando iniciaram suas atividades a empresa contava com 04 (quatro) colaboradores e atualmente conta com 20 

funcionários. 

 

A partir de 1987, a empresa passou a ser distribuidora exclusiva da Chronos S/A Produtos Eletrônicos, (produz máquinas impressoras de 
cheques e máquinas de consulta eletrônica de cheques), e distribuidora de outras empresas, como a EccosTecnico Soluções - Gerbô 
(máquinas de contar cédulas e moedas), Fragmaq Indústria de Máquinas Ltda e a Menno Equipamentos para Escritório Ltda, que são 
empresas que produzem máquinas fragmentadoras de papel, CHTECH Distribuidora de Materiais p/ Escritório, entre outras. 
 

O mercado em que a empresa atua é no comércio de indústrias em geral e empresas públicas e privadas. 

 

     RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA 
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1.4 Descrição básica de produtos 
 
• Impressora de cheques: utilizada para preenchimento de cheques, ela proporciona maior segurança e rapidez 

no serviço e nas informações. 

• Fragmentadoras: utilizadas para destruir documentos sigilosos que não podem ser jogados ao lixo de 

qualquer forma, dando mais segurança e conforto aos clientes. 

• Contadora de cédulas e moedas: são utilizadas para dar maior agilidade e diminuir o erro na contagem em 

empresas que possuam fluxo grande. 

• Franqueadoras: são máquinas de grande porte usadas pelos Correios do Brasil, visando sempre uma maior 

velocidade e segurança, juntamente com boa qualidade e valia na distribuição e discriminação correta de 

informações, (notando que os Correios são órgãos de grande fator informacional, no cenário dominante da 

informação.) 

• Calculadoras: máquinas utilizadas em departamentos financeiros das empresas, podendo ser calculadoras 

básicas, financeiras e científicas. 

• Chanceladoras: são equipamentos que dão maior conforto e segurança, buscando a velocidade nas assinaturas. 

• Materiais de Escritório Diversos: materiais para encadernação, plastificação, corte, rastreamento de notas 

falsas, máquinas de alto relevo, leitores de códigos de barra, duplicadores, impressoras fiscais, refiladoras, cofres, 

nobreaks e estabilizadores, telefones, relógio de ponto, etc. 
 
 
 
 
 

DADOS CADASTRAIS 
 
RAZÃO SOCIAL: RM  MÁQUINAS  E  SISTEMAS  LTDA 

 RUA DA BAHIA, 1176 – LOJAS 05 E 13 – CENTRO CEP: 30160-011 

TEL: (31) 3219-2000 

CNPJ: 18.793.752/0001-12 

INSC. ESTADUAL: 062.172.355-0050 

INSC.  MUNICIPAL: 404.831.0010 

EMAIL: rmmaquinas@rmmaquinas.com.br 
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Máquinas de Franquear 
Postagem 

Guilhotinas  

Plastificadoras  

Calculadoras 

Encadernadoras 

Refiladora de papeis 

Leitores de código de barra  

Protocoladoras 

Relógio de Ponto 

Gaveta para dinheiro 

Cofres 

Duplicadores 

Máquinas de Chancela 

Máquinas de alto relevo 

Clichê 

Autenticadora 

Envelopadora 

Leitor CMC7 

Leitores de nota falsa (ultra 
violeta) 

       Contadora e separadora de Moedas                       
Etiquetadoras  

Estabilizador  

Desumidificador  

Transformadores            

Termolaminadoras  

Canteadeira   

Furador Ovóide  

Bobinas Plásticas  

Fitas 

      Peças de equipamentos e máquinas  

Claviculários 

          Impressoras de código de barra  

Impressoras fiscais e não fiscais  

Telefones   

No Break  

Máquinas de 
Preencher Cheques  

               Máquinas de Fragmentar Papéis  

                               Contadora de cédulas  

LISTA DE EQUIPAMENTOS DA 
RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA. 
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Fragmentadora
(75g/m2) ou

  ou  220V; Dimensões:
 
 
 
 
 
 
 
Fragmentadora de Papel Aurora AS1018CD - Design
 limpeza do cesto; Corta em partículas de de
crédito ou 1 CD; Voltagem: 110V ou 220V; Dimensões:
o território nacional. 
 
 

 
 
 
 
 
Fragmentadora de Papel Aurora AS1500CD 
folhas; Design clássico e discreto facilita a limpeza do cesto; Corte em partículas de 4x30mm; Até 15 
folhas A4 (75g/m2) ou 1 cartão de crédito ou 1 CD por vez; Vo
x 32,5 x 65,3 cm. Assistência Técnica em todo o território nacional.
 
 
 
 
 

Fragmentadora de papel Aurora ES 9520 
confetti (micro partícula);Sensor automático de presença de 
cesto (sem o cesto não funciona);Led indicador de sobrecarga e cesto cheio;Capacidade: 15 
folhas padrão A4 (75g/m);Fragmenta: 1 cartão tipo credito ou um CD/DVD;Voltagem: 110 
ou 220 V;Abertura da fenda: 240 mm; Capacidade do ces
300x655x39,Peso líquido: 21.5 Kg ;Nível de segurança 4;Proteção sobrecarga;Cesto com 
rodas;Reverso automático;Pentes Raspadores Metálicos e Potência do Motor 650 W. 
Assistência Técnica em todo o território nacional.
 

PRODUTOS
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Fragmentadora de Papel Aurora AS810SD - Design Elegante; Corte
ou 10 folhas A4 (70g/m2) 1 cartão de crédito e um 1 CD

Dimensões: 32,5 x 16,5 x 33 cm. Assistência Técnica em

Design Ergonômico com alça para facilitar a 
de 4x37mm; Até 10 folhas A4 (75g/m2) ou 1 cartão

Dimensões: 35,3 x 23,9 x 42 cm. Assistência técnica em todo

Fragmentadora de Papel Aurora AS1500CD - com cesto tipo gaveta, frontal, de 34 litros ou 300 
folhas; Design clássico e discreto facilita a limpeza do cesto; Corte em partículas de 4x30mm; Até 15 
folhas A4 (75g/m2) ou 1 cartão de crédito ou 1 CD por vez; Voltagem: 110V ou 220V; Dimensões: 38 
x 32,5 x 65,3 cm. Assistência Técnica em todo o território nacional.

Fragmentadora de papel Aurora ES 9520 - Tamanho da Partícula: 2x10 mm; Corte em 
confetti (micro partícula);Sensor automático de presença de papel;Sensor de presença do 
cesto (sem o cesto não funciona);Led indicador de sobrecarga e cesto cheio;Capacidade: 15 
folhas padrão A4 (75g/m);Fragmenta: 1 cartão tipo credito ou um CD/DVD;Voltagem: 110 
ou 220 V;Abertura da fenda: 240 mm; Capacidade do cesto: 27 litros;Tamanho: 
300x655x39,Peso líquido: 21.5 Kg ;Nível de segurança 4;Proteção sobrecarga;Cesto com 
rodas;Reverso automático;Pentes Raspadores Metálicos e Potência do Motor 650 W. 
Assistência Técnica em todo o território nacional. 

PRODUTOS 

Belo Horizonte-MG CEP:30160-011 
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Corte em tiras de 6 mm; Até 8 folhas A4 
CD por vez; 110V 

em todo o território nacional. 

cartão de 
todo 

com cesto tipo gaveta, frontal, de 34 litros ou 300 
folhas; Design clássico e discreto facilita a limpeza do cesto; Corte em partículas de 4x30mm; Até 15 

ltagem: 110V ou 220V; Dimensões: 38 
x 32,5 x 65,3 cm. Assistência Técnica em todo o território nacional. 

Tamanho da Partícula: 2x10 mm; Corte em 
papel;Sensor de presença do 

cesto (sem o cesto não funciona);Led indicador de sobrecarga e cesto cheio;Capacidade: 15 
folhas padrão A4 (75g/m);Fragmenta: 1 cartão tipo credito ou um CD/DVD;Voltagem: 110 

to: 27 litros;Tamanho: 
300x655x39,Peso líquido: 21.5 Kg ;Nível de segurança 4;Proteção sobrecarga;Cesto com 
rodas;Reverso automático;Pentes Raspadores Metálicos e Potência do Motor 650 W. 
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FRAGMENTADORAS    
 

 
 
 
Fragmentadora de papel Menno 1502X 
de folhas para 110V
folhas; Tipo de fragmentação: Partículas de 4x38 mm; Nível de segurança: 03; Velocidade de 
fragmentação: 2,3 m/min;Capacidade de fragmentação média: 20 Kg/h;Acionamento: Botão 
e Sensor elet
(127V) e 200W (220V);Tempo de funcionamento: 30min lig/10min desligado* (Periódico); 
Nível de ruído: 73 db(A);Volume da lixeira: 22 litros;Sensor de segurança para a lixeira: 
Sim;Cor dis
Técnica em todo o território nacional.
 
 

 
 
Fragmentadora de papel Menno S300D -  Abertura de inserção: 245 mm; Número máximo 
de folhas: 30 folhas de 75g/m² ou 40 folhas de 70g/ m
mm (Para papel, CD, DVD e Cartão de Crédito) ; Nível de segurança: 2; Acionamento: botão e 
sensor eletrônico; Reversão: manual no botão; Tempo de funcionamento: 40 min. lig. / 25 
min. desligado (PERIÓDICO); Nível de ruído: 65 decibéis; Velocidade de fragmentação: 2,5 
m/min; Capacidade de Fragmentação média: 70 kgs/hora; Potência: 374 W; Volume do 
cesto: 30,8 litros; Sensor de lixeira cheia: Sim; Sensor de segurança p/ lixeira: Sim; 
Dimensões em mm: L x P x A - 385 x 270 x 680 mm; Peso aproximado: 13,0 Kg; Cor: Cabeçote 
preto e lixeira preta. Assistência Técnica em todo o território nacional.
 
 

 
 
Fragmentadora de papel Menno Destroyer 270 P 
Acionamento: Automatizado ou manual
CD/DVD, 1 cartão de crédito ou 1 disquete
Cor(es) disponíveis: Preto com prata
Fragmenta: Papel, CD/DVD, cartão de cr
dB; Nível de segurança: 3
Potência: 300 W
(presença e cesto cheio)
Volume do cesto: 60 l
 

 

 

Fragmentadora de papel Menno SEC 15C 
CD/DVD ou cartão de crédito por vez; Número máximo de folhas: 15 folhas de 75g/m2;Nível de 
segurança: 03;Abertura de inserção: 230 mm;Velocidade de fragmentação 2,0 m / min;Capacidade 
de fragmentação média:  26 kg/h;Acionamento: Botão e sensor óptico;Reversão: Manual no botão;
 Potência máxima: 374 W;Tempo de funcionamento: 024 á 05 minmin lig/10 min desligado;Nível 
de ruído: 65 db(A);Capacidade da lixeira: 24 litros, com sensor de segurança;Dimensões: 
345x230x465mm;Peso aproximado: 7,3 kg;Cor disponível: Cabeçote e lixeira pretos
Técnica em todo o território nacional. 
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Fragmentadora de papel Menno 1502X - Abertura de inserção: 215 mm; Número máximo 
de folhas para 110V(70g/m2): 15 folhas; Número máximo de folhas para 220V(70g/m2): 12 
folhas; Tipo de fragmentação: Partículas de 4x38 mm; Nível de segurança: 03; Velocidade de 
fragmentação: 2,3 m/min;Capacidade de fragmentação média: 20 Kg/h;Acionamento: Botão 
e Sensor eletrônico;Reversão: Manual no botão;Tensão: 127V ou 220V; Potência: 215W 
(127V) e 200W (220V);Tempo de funcionamento: 30min lig/10min desligado* (Periódico); 
Nível de ruído: 73 db(A);Volume da lixeira: 22 litros;Sensor de segurança para a lixeira: 
Sim;Cor disponível: Preto; Fragmenta 1 CD/DVD ou cartão de crédito por vez. Assistência 
Técnica em todo o território nacional. 

Abertura de inserção: 245 mm; Número máximo 
de folhas: 30 folhas de 75g/m² ou 40 folhas de 70g/ m²; Tipo de fragmentação: tiras de 6,2 
mm (Para papel, CD, DVD e Cartão de Crédito) ; Nível de segurança: 2; Acionamento: botão e 
sensor eletrônico; Reversão: manual no botão; Tempo de funcionamento: 40 min. lig. / 25 

ído: 65 decibéis; Velocidade de fragmentação: 2,5 
m/min; Capacidade de Fragmentação média: 70 kgs/hora; Potência: 374 W; Volume do 
cesto: 30,8 litros; Sensor de lixeira cheia: Sim; Sensor de segurança p/ lixeira: Sim; 

x 680 mm; Peso aproximado: 13,0 Kg; Cor: Cabeçote 
preto e lixeira preta. Assistência Técnica em todo o território nacional. 

Fragmentadora de papel Menno Destroyer 270 P - Abertura para inserção: 270 mm
Acionamento: Automatizado ou manual; Capacidade: 30 folhas de papel (75 g/m²), 1 
CD/DVD, 1 cartão de crédito ou 1 disquete; Capacidade de fragmentação em 1 hora: 95 Kg
Cor(es) disponíveis: Preto com prata ; Dimensões: 90 cm x 39 cm x 29 cm (A x L x P)
Fragmenta: Papel, CD/DVD, cartão de crédito, clips, disquete e grampos

Nível de segurança: 3; Tempo de funcionamento: Contínuo
Potência: 300 W; Peso: 35 Kg; Reversão: Manual; Sensor(es) de segurança: Sim, no cesto 
(presença e cesto cheio); Velocidade de fragmentação: 5 m/min;
Volume do cesto: 60 l. Assistência Técnica em todo o território nacional.

Fragmentadora de papel Menno SEC 15C - Fragmenta em partículas de 4 x 34 mm;Fragmenta: 1 
r vez; Número máximo de folhas: 15 folhas de 75g/m2;Nível de 

segurança: 03;Abertura de inserção: 230 mm;Velocidade de fragmentação 2,0 m / min;Capacidade 
de fragmentação média:  26 kg/h;Acionamento: Botão e sensor óptico;Reversão: Manual no botão;

máxima: 374 W;Tempo de funcionamento: 024 á 05 minmin lig/10 min desligado;Nível 
de ruído: 65 db(A);Capacidade da lixeira: 24 litros, com sensor de segurança;Dimensões: 
345x230x465mm;Peso aproximado: 7,3 kg;Cor disponível: Cabeçote e lixeira pretos. Assis

Belo Horizonte-MG CEP:30160-011 
rmmaquinas@rmmaquinas.com.br 

Abertura de inserção: 215 mm; Número máximo 
(70g/m2): 15 folhas; Número máximo de folhas para 220V(70g/m2): 12 

folhas; Tipo de fragmentação: Partículas de 4x38 mm; Nível de segurança: 03; Velocidade de 
fragmentação: 2,3 m/min;Capacidade de fragmentação média: 20 Kg/h;Acionamento: Botão 

rônico;Reversão: Manual no botão;Tensão: 127V ou 220V; Potência: 215W 
(127V) e 200W (220V);Tempo de funcionamento: 30min lig/10min desligado* (Periódico); 
Nível de ruído: 73 db(A);Volume da lixeira: 22 litros;Sensor de segurança para a lixeira: 

ponível: Preto; Fragmenta 1 CD/DVD ou cartão de crédito por vez. Assistência 

Abertura de inserção: 245 mm; Número máximo 
²; Tipo de fragmentação: tiras de 6,2 

mm (Para papel, CD, DVD e Cartão de Crédito) ; Nível de segurança: 2; Acionamento: botão e 
sensor eletrônico; Reversão: manual no botão; Tempo de funcionamento: 40 min. lig. / 25 

ído: 65 decibéis; Velocidade de fragmentação: 2,5 
m/min; Capacidade de Fragmentação média: 70 kgs/hora; Potência: 374 W; Volume do 
cesto: 30,8 litros; Sensor de lixeira cheia: Sim; Sensor de segurança p/ lixeira: Sim; 

x 680 mm; Peso aproximado: 13,0 Kg; Cor: Cabeçote 

Abertura para inserção: 270 mm; 
Capacidade: 30 folhas de papel (75 g/m²), 1 
Capacidade de fragmentação em 1 hora: 95 Kg; 

Dimensões: 90 cm x 39 cm x 29 cm (A x L x P); 
édito, clips, disquete e grampos; Nível de ruído: 62 

Tempo de funcionamento: Contínuo; Tipo de corte: Particulas; 
Sensor(es) de segurança: Sim, no cesto 

cidade de fragmentação: 5 m/min; Voltagem: 110V ou 220V; 
Assistência Técnica em todo o território nacional. 

Fragmenta em partículas de 4 x 34 mm;Fragmenta: 1 
r vez; Número máximo de folhas: 15 folhas de 75g/m2;Nível de 

segurança: 03;Abertura de inserção: 230 mm;Velocidade de fragmentação 2,0 m / min;Capacidade 
de fragmentação média:  26 kg/h;Acionamento: Botão e sensor óptico;Reversão: Manual no botão;

máxima: 374 W;Tempo de funcionamento: 024 á 05 minmin lig/10 min desligado;Nível 
de ruído: 65 db(A);Capacidade da lixeira: 24 litros, com sensor de segurança;Dimensões: 

Assistência 
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FRAGMENTADORAS   
 

 
 
 
 
Fragmentadora de papel Fragmaq F
destruir até 20 folhas de jornal de uma só vez, 70 kg
continuo), lixeira com capacidade de 130L, com motor de  3/4 HP, altura 910 mm, 
largura 615 mm e 310 mm de comprimento, abertura de inserção mínima de 320 mm, 
capacidade para destruir CD, grampos e disquetes, tensão 110 / 
 
 
 

 
Fragmentadora de papel Fragmaq F
resfriamento;Chave liga / desliga / reversão;Funil de entrada de papel: 350 
mm;Capacidade de corte: 40 folhas por vez;Capacidade por hora: 250 kg de 
papel;Velocidade de corte: 9m/ minuto;Corta: pequenos clipes, CD, grampos, disquetes 
e cartões de crédito;Corte em tiras de 09 mm;Nível de ruído: <60 db;Gabinete de 
madeira com revestimento em fórmica;Cor: cinza cristal com detalhes em 
preto;Estrutura interna: metal;Suporte para lixo
locomoção;Tensão: 220v Monofásico / 220v Trifásico / 380v.Trifásico;Motor: 2 HP 
(1.500 w);Peso: 120 kg;Dimensões (A x L x P): 1.000 x 670 x 490 mm
 
 
 

              Fragmentadora de papel Fragmaq F
resfriamento;Chave liga / desliga / reversão;Funil de entrada de papel: 320 
mm;Capacidade de corte: 30 folhas por vez;Capacidade por hora: 100 kg de 
papel;Velocidade de corte: 8m/ minutos;Corta: pequenos clipes, CD, grampos, 
disquetes e cartões de crédito;Nível de segurança: 2;Corte em tiras de 06 mm;Nível 
de ruído: <60 db;Gabinete de madeira com revestimento em fórmica;Cor: cinza 
cristal com detalhes em preto;Estrutura interna: metal;Suporte para lixo de 100 
litros;Rodízios par
w);Peso: 70 kg;Dimen

 
   
 
Fragmentadora de papel Fragmaq  f 70 
Chave liga / desliga / reversão;Botão de emergência
aberta);Grades de proteção; Funil de entrada de papel: 600 mm;Capacidade de corte: 
50 folhas por vez;Capacidade por hora: 400 kg de papel;Corta: clipes, CD, grampos, 
disquetes, cartões de crédito e papelão;Corte em tiras de 11 m
dB;Estrutura metálica, com revestimento de chapas de metal;Cor: cinza martelado com 
detalhes em amarelo;Rampa traseira para saída do papel, com proteção ao 
usuário;Rodízios para locomoção;Tensão: 220 v Trifásico / 380 v Trifásico;Moto
(3.700 w);Peso: 400 kg;Dimensões (A x L x P): 1.100 x 1.100 x 1.000 mm.
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Fragmentadora de papel Fragmaq F-26 - Corte em tiras, de 06 mm, capacidade de 
destruir até 20 folhas de jornal de uma só vez, 70 kg 
continuo), lixeira com capacidade de 130L, com motor de  3/4 HP, altura 910 mm, 
largura 615 mm e 310 mm de comprimento, abertura de inserção mínima de 320 mm, 
capacidade para destruir CD, grampos e disquetes, tensão 110 / 

Fragmentadora de papel Fragmaq F-38 - Uso contínuo sem parada para 
resfriamento;Chave liga / desliga / reversão;Funil de entrada de papel: 350 
mm;Capacidade de corte: 40 folhas por vez;Capacidade por hora: 250 kg de 

m/ minuto;Corta: pequenos clipes, CD, grampos, disquetes 
e cartões de crédito;Corte em tiras de 09 mm;Nível de ruído: <60 db;Gabinete de 
madeira com revestimento em fórmica;Cor: cinza cristal com detalhes em 
preto;Estrutura interna: metal;Suporte para lixo de 100 litros;Rodízios para 
locomoção;Tensão: 220v Monofásico / 220v Trifásico / 380v.Trifásico;Motor: 2 HP 
(1.500 w);Peso: 120 kg;Dimensões (A x L x P): 1.000 x 670 x 490 mm. 

Fragmentadora de papel Fragmaq F-32 - Uso contínuo sem parada para 
resfriamento;Chave liga / desliga / reversão;Funil de entrada de papel: 320 
mm;Capacidade de corte: 30 folhas por vez;Capacidade por hora: 100 kg de 
papel;Velocidade de corte: 8m/ minutos;Corta: pequenos clipes, CD, grampos, 

squetes e cartões de crédito;Nível de segurança: 2;Corte em tiras de 06 mm;Nível 
de ruído: <60 db;Gabinete de madeira com revestimento em fórmica;Cor: cinza 
cristal com detalhes em preto;Estrutura interna: metal;Suporte para lixo de 100 
litros;Rodízios para locomoção;Tensão: Bivolt (110v ou 220v);Motor: 1,5 HP (1.100 
w);Peso: 70 kg;Dimensões (A x L x P): 920x620x410mm

Fragmentadora de papel Fragmaq  f 70 - Uso contínuo sem parada para resfriamento; 
Chave liga / desliga / reversão;Botão de emergência;Sensor de segurança (tampa 
aberta);Grades de proteção; Funil de entrada de papel: 600 mm;Capacidade de corte: 
50 folhas por vez;Capacidade por hora: 400 kg de papel;Corta: clipes, CD, grampos, 
disquetes, cartões de crédito e papelão;Corte em tiras de 11 mm;Nível de ruído: <80 
dB;Estrutura metálica, com revestimento de chapas de metal;Cor: cinza martelado com 
detalhes em amarelo;Rampa traseira para saída do papel, com proteção ao 
usuário;Rodízios para locomoção;Tensão: 220 v Trifásico / 380 v Trifásico;Motor: 5 HP 
(3.700 w);Peso: 400 kg;Dimensões (A x L x P): 1.100 x 1.100 x 1.000 mm. 
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orte em tiras, de 06 mm, capacidade de 
 de papel destruído por hora (uso 

continuo), lixeira com capacidade de 130L, com motor de  3/4 HP, altura 910 mm, 
largura 615 mm e 310 mm de comprimento, abertura de inserção mínima de 320 mm, 
capacidade para destruir CD, grampos e disquetes, tensão 110 / 220 V. 

Uso contínuo sem parada para 
resfriamento;Chave liga / desliga / reversão;Funil de entrada de papel: 350 
mm;Capacidade de corte: 40 folhas por vez;Capacidade por hora: 250 kg de 

m/ minuto;Corta: pequenos clipes, CD, grampos, disquetes 
e cartões de crédito;Corte em tiras de 09 mm;Nível de ruído: <60 db;Gabinete de 
madeira com revestimento em fórmica;Cor: cinza cristal com detalhes em 

de 100 litros;Rodízios para 
locomoção;Tensão: 220v Monofásico / 220v Trifásico / 380v.Trifásico;Motor: 2 HP 

Uso contínuo sem parada para 
resfriamento;Chave liga / desliga / reversão;Funil de entrada de papel: 320 
mm;Capacidade de corte: 30 folhas por vez;Capacidade por hora: 100 kg de 
papel;Velocidade de corte: 8m/ minutos;Corta: pequenos clipes, CD, grampos, 

squetes e cartões de crédito;Nível de segurança: 2;Corte em tiras de 06 mm;Nível 
de ruído: <60 db;Gabinete de madeira com revestimento em fórmica;Cor: cinza 
cristal com detalhes em preto;Estrutura interna: metal;Suporte para lixo de 100 

a locomoção;Tensão: Bivolt (110v ou 220v);Motor: 1,5 HP (1.100 
sões (A x L x P): 920x620x410mm.  

Uso contínuo sem parada para resfriamento; 
;Sensor de segurança (tampa 

aberta);Grades de proteção; Funil de entrada de papel: 600 mm;Capacidade de corte: 
50 folhas por vez;Capacidade por hora: 400 kg de papel;Corta: clipes, CD, grampos, 

m;Nível de ruído: <80 
dB;Estrutura metálica, com revestimento de chapas de metal;Cor: cinza martelado com 
detalhes em amarelo;Rampa traseira para saída do papel, com proteção ao 

r: 5 HP 
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MÁQUINA CONTADORA E SEPARADORA DE MOEDAS 
 

 

Contadora de moedas Gerbô 2390 - 500 moedas por minuto; Capacidade de entrada de 500 
moedas; Separação e contagem simultânea; Separação por família; Parada automática ao 
término da contagem; Indicação de gaveta cheia; Indicação unitária de contagem por valor e 
por quantidade; Pré-determinação de quantidade/valor a ser contada e separada; 
Ensacamento de moedas (kit de ensacamento opcional); Interface RS 232; Visor digital LCD 16 
dígitos x 2 linhas;Dimensões 715C x 320P x 335H;Peso: 15 kg;Disponível somente na cor preta. 
 
 

 
 

Contadora e separadora de moedas, marca Menno, modelo CS 885 - Voltagem: 127 v ou 
220 v (Mono volt) - 50 Hz;Temperatura ambiente: 0 à 40ºc; Umidade do ambiente: 30 a 
80%;Capacidade da bandeja: 300 a 500 moedas;Capacidade dos receptores: 80 a 150 
moedas;Capacidade do visor para o lote: 3 dígitos ;Visor de 4 dígitos;Potência: 45 w 
(Max);Dimensões: 355 x 330 x 266 mm;Velocidade de contagem: 13.000 Moedas/Hora. 
 
 
 

MÁQUINA CONTADORA DE CÉDULAS 
 

     
 
Contadora de cédulas Menno DP 6100E - Velocidade de contagem: 1000 pcs/min; 
Sistema de alimentação: Fricção; Detecção de células falsas; Detecção de erros;     
Programação de lotes;Tamanho das notas: 100 x 50 - 90 x 90 mm;Espessura das 
notas: 0.070~0.11mm; Capacidade da bandeja de alimentação: 200 Notas novas ; 
Partida automática;Display de exibição: 3 dígitos LED; Display exterior: 3 dígitos LED; 
Tensão de operação: 220V ou 110V;- Display contador: Batch 03 dígitos LED; 
Consumo: 45W; Ruído: 60 dB (A); Peso: 7,5 Kg.     
   
 

 
 
Contadora de Cédulas Gerbô EB310 - Velocidade: 1500 cédulas por minuto; 
Contagem por fricção; Lotes programáveis; Painel de controle de fácil operação; 
Detecção de notas presas, meia nota, nota dupla e notas grudadas; Sensor UV 
para checar autenticidade das notas; Determinação de lote; Capacidade bandeja 
entrada 300 cédulas; Capacidade bandeja saída 200 cédulas; Sensores de 
presença nas bandejas de entrada e saída; Sistema de auto-teste dos sensores em 
operação; Dimensões: 270 L X 260 C X 255 A (mm);Fonte automática - 96~230VAC 
- 50/60 Hz;Consumo: 40 W;Peso: 6,0 Kg. 
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NOBREAK E ESTABILIZADORES
 

 
 
Estabilizador BMI 1200VA 
115/220V
Especificações Técnicas: Potência Máxima: 1200VA Tensão de entrada: 115/220V 
Tensão de saída: 115V 
gramas (bruto com embalagem)

 
 
 

 
Estabilizador BMI 700VA - Microprocessador (Risc/Flash) ;Auto diagnóstico de 
partida (auto teste) ;Partida com zero crossing
(modo comum e diferencial) ;Proteção contra sub e sobre tensão com 
desligamento e rearme automático da saída; Bivolt automático (115V / 220 V) ou 
monovolt; Proteção contra surtos de tensão e sobrecorrente; Proteção fone/fax 
(opcional);Função TRUE-RMS.Especificações Técnicas: Potência nominal: 
700/700; Tensão de entrada: 115/220; Tensão de saída: 115; Corrente Nominal: 
6,1/3,2;  Fusível: 8/4; Máxima Proteção de surto: 276; Máxima corrente de pico: 
4500; Tensão de operação: 175 ;Especificações Técnicas:  Potência nominal: 
700/700 - Tensão de entrada: 115/220 -
6,1/3,2 - Fusível: 8/4 - Máxima Proteção de surto: 276 
4500 - Tensão de operação: 175. 

 

 

 

 
No-break
(RISC/FLASH) de alto desempenho;Filtro de linha interno (modo comum e 
diferencial);Estabilizador de tensão interno com até 8 estágios;Chave liga/desliga 
temporizada;Função MUTE,DC START 
elétrica;Função TRUE RMS;Gerenciamento automático de bateria;Software de 
comunicação inteligente USB(opcional). Potência máxima: 1200VA; Fusível entrada: 
8ª; Fusível saída: 5A ;
:0,70;Rendimento
25%;Frequência:
inversor:Senoidal por aproximação;Acionamento inversor < 0,8 ms;Dimensões 
(AxLxP) mm:196 x 133 x 341.
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NOBREAK E ESTABILIZADORES 

Estabilizador BMI 1200VA - Potência Máxima: 1200VA
115/220V;Tensão de saída: 115V;Fusível: 10A/5ª;Tipo de Bateria: 1 selada 12V 9Ah 
Especificações Técnicas: Potência Máxima: 1200VA Tensão de entrada: 115/220V 
Tensão de saída: 115V Fusível: 10A/5A Tipo de Bateria: 1 selada 12V 9Ah
gramas (bruto com embalagem). 

Microprocessador (Risc/Flash) ;Auto diagnóstico de 
partida (auto teste) ;Partida com zero crossing (tensão zero); Filtro de linha 
(modo comum e diferencial) ;Proteção contra sub e sobre tensão com 
desligamento e rearme automático da saída; Bivolt automático (115V / 220 V) ou 
monovolt; Proteção contra surtos de tensão e sobrecorrente; Proteção fone/fax 

Especificações Técnicas: Potência nominal: 
700/700; Tensão de entrada: 115/220; Tensão de saída: 115; Corrente Nominal: 
6,1/3,2;  Fusível: 8/4; Máxima Proteção de surto: 276; Máxima corrente de pico: 

;Especificações Técnicas:  Potência nominal: 
- Tensão de saída: 115 - Corrente Nominal: 

Máxima Proteção de surto: 276 - Máxima corrente de pico: 

break BMI Power Line II - interativo com regulação online;Microprocessador 
(RISC/FLASH) de alto desempenho;Filtro de linha interno (modo comum e 
diferencial);Estabilizador de tensão interno com até 8 estágios;Chave liga/desliga 
temporizada;Função MUTE,DC START ; permite ser ligado na ausência de rede 
elétrica;Função TRUE RMS;Gerenciamento automático de bateria;Software de 
comunicação inteligente USB(opcional). Potência máxima: 1200VA; Fusível entrada: 
8ª; Fusível saída: 5A ; Bateria interna: 1 de 12 V/7 Ah; Fato
:0,70;Rendimento 95% rede / 85% inversor;Variação da entrada

Frequência:60Hz +/- 1,5%;Regulação da saída:+/
inversor:Senoidal por aproximação;Acionamento inversor < 0,8 ms;Dimensões 
(AxLxP) mm:196 x 133 x 341. 

Belo Horizonte-MG CEP:30160-011 
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Potência Máxima: 1200VA; Tensão de entrada: 
Tipo de Bateria: 1 selada 12V 9Ah ; 

Especificações Técnicas: Potência Máxima: 1200VA Tensão de entrada: 115/220V 
Fusível: 10A/5A Tipo de Bateria: 1 selada 12V 9Ah;Peso:8680 

interativo com regulação online;Microprocessador 
(RISC/FLASH) de alto desempenho;Filtro de linha interno (modo comum e 
diferencial);Estabilizador de tensão interno com até 8 estágios;Chave liga/desliga 

; permite ser ligado na ausência de rede 
elétrica;Função TRUE RMS;Gerenciamento automático de bateria;Software de 
comunicação inteligente USB(opcional). Potência máxima: 1200VA; Fusível entrada: 

1 de 12 V/7 Ah; Fator de potência* 
95% rede / 85% inversor;Variação da entrada:+/- 

1,5%;Regulação da saída:+/- 6%;Forma de onda no 
inversor:Senoidal por aproximação;Acionamento inversor < 0,8 ms;Dimensões 
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TELEFONES 
 
 
Telefone Elgin TCF 3000 - Viva Voz; Memória para 12 telefones; Identificador de 

Chamadas; Bloqueio de ligações: Digital e Chave; Espera com música; Identificador 

de Chamadas DTMF/FS;Display de 16 dígitos; Rediscagem, Flash e Mudo.

 
 

 
 
 
 
Telefone Elgin TSF 7002 
luminoso,MUTE / RADIAL / PAUSE,Bloque
ajustável,Conferência a três
chamada,Duração chamada no display;Toque: 9 tipos de campainha;Volume: 6 
níveis;Rediscagem: Armazena e redisca para as chamadas recebidas;Identificador 
de chamadas:DTMF/FSK;Alimentação: Bivolt (110 / 220 V 
aberta: até 300 m;Área fechada: até 50 m;Autonomia de bateria::Uso contínuo: até 
10 horas;Stand by: até 140 horas.

 
 
 
Telefone Teleji KXT 3026-Telefone de Mesa ou Parede com design 
moderno:Função MUTE,Função FLASH,Função REDIAL,Função PAUSE;Controle de 
discagem PULSE/TONE;Bloqueador de chamada (DDI/ DDI + Total/ Total/ Celular 
(9) + Total/ celular (9) + DDI);Pulse e Tone;Volumes de campainha ( 3 
/ Baixo/ Desliga);Timbres de campainha ( 2 opções: Alto ou baixo);Campainha 
luminosa com dois timbres, toque e chamada de ramal;Cabo espiral e cabo 
RJ11;Com Chave de segurança para bloqueio;Nível em DB 50 a 70 DB / 
Transmissão 60 a 16 DB / Recepção 7 a 4 DB;Dimensões aprox. c/ embalagem: 
172x55x205cm (AxLxP);Peso aprox. c/ embalagem: 0,48Kg
da Anatel.Cor Grafite ;Números decádicos em cor branca.
 

 
 
Telefone Elgin TSF 7001
Iluminado;- Agenda (Memórias): Agenda para 50 Números e Nomes; Número de monofones: 1; 
Distância fora da Base: 50m (interno) / 300m (externo); Duração da bateria com o fone fora da 
base: Autonomia até 10h em uso ou 140h em stand
Sim; Viva Voz: Sim; Expansível para Ramais: Sim;Quantidade de Ramais Expansíveis: até 4 
ramais;Chamada Simultânea: Sim;Chamada em Espera: Sim; Transferência de Chamada: Sim; 
Volume da Campainha: Sim; Timer: Sim; Idiomas: 
Rediscagem dos ultimos números, Bloqueio de Teclado, flash, controle de volume, tecla para 
modo silencioso, Alerta de Bateria Fraca e Alerta fora de área de cobertura
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Viva Voz; Memória para 12 telefones; Identificador de 

ligações: Digital e Chave; Espera com música; Identificador 

de Chamadas DTMF/FS;Display de 16 dígitos; Rediscagem, Flash e Mudo. 

Telefone Elgin TSF 7002 - Tecnologia: DECT 6.0 - 1.9 GHz;Funções: Viva
luminoso,MUTE / RADIAL / PAUSE,Bloqueio de teclado,Flash com tempo 
ajustável,Conferência a três,Discagem por pulso ou tom, Transaferência de 
chamada,Duração chamada no display;Toque: 9 tipos de campainha;Volume: 6 
níveis;Rediscagem: Armazena e redisca para as chamadas recebidas;Identificador 
de chamadas:DTMF/FSK;Alimentação: Bivolt (110 / 220 V 
aberta: até 300 m;Área fechada: até 50 m;Autonomia de bateria::Uso contínuo: até 
10 horas;Stand by: até 140 horas. 

Telefone de Mesa ou Parede com design 
moderno:Função MUTE,Função FLASH,Função REDIAL,Função PAUSE;Controle de 
discagem PULSE/TONE;Bloqueador de chamada (DDI/ DDI + Total/ Total/ Celular 
(9) + Total/ celular (9) + DDI);Pulse e Tone;Volumes de campainha ( 3 opções: Alto 
/ Baixo/ Desliga);Timbres de campainha ( 2 opções: Alto ou baixo);Campainha 
luminosa com dois timbres, toque e chamada de ramal;Cabo espiral e cabo 
RJ11;Com Chave de segurança para bloqueio;Nível em DB 50 a 70 DB / 

epção 7 a 4 DB;Dimensões aprox. c/ embalagem: 
172x55x205cm (AxLxP);Peso aprox. c/ embalagem: 0,48Kg;Certificado com selo 
da Anatel.Cor Grafite ;Números decádicos em cor branca. 

Telefone Elgin TSF 7001- -Frequência: 1.9 Ghz; Identificador de Chamadas: 
Agenda (Memórias): Agenda para 50 Números e Nomes; Número de monofones: 1; 

Distância fora da Base: 50m (interno) / 300m (externo); Duração da bateria com o fone fora da 
base: Autonomia até 10h em uso ou 140h em stand-by; Rediscagem: Sim;Bloqueio de teclado: 
Sim; Viva Voz: Sim; Expansível para Ramais: Sim;Quantidade de Ramais Expansíveis: até 4 
ramais;Chamada Simultânea: Sim;Chamada em Espera: Sim; Transferência de Chamada: Sim; 
Volume da Campainha: Sim; Timer: Sim; Idiomas: 12 idiomas; Mais informações: Mute, 
Rediscagem dos ultimos números, Bloqueio de Teclado, flash, controle de volume, tecla para 
modo silencioso, Alerta de Bateria Fraca e Alerta fora de área de cobertura
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Viva Voz; Memória para 12 telefones; Identificador de 

ligações: Digital e Chave; Espera com música; Identificador 

1.9 GHz;Funções: Viva-voz,Display 
io de teclado,Flash com tempo 

Discagem por pulso ou tom, Transaferência de 
chamada,Duração chamada no display;Toque: 9 tipos de campainha;Volume: 6 
níveis;Rediscagem: Armazena e redisca para as chamadas recebidas;Identificador 
de chamadas:DTMF/FSK;Alimentação: Bivolt (110 / 220 V - 50 / 60 Hz);Alcance:Área 
aberta: até 300 m;Área fechada: até 50 m;Autonomia de bateria::Uso contínuo: até 

Frequência: 1.9 Ghz; Identificador de Chamadas: Sim; Display (Tela): 
Agenda (Memórias): Agenda para 50 Números e Nomes; Número de monofones: 1; 

Distância fora da Base: 50m (interno) / 300m (externo); Duração da bateria com o fone fora da 
discagem: Sim;Bloqueio de teclado: 

Sim; Viva Voz: Sim; Expansível para Ramais: Sim;Quantidade de Ramais Expansíveis: até 4 
ramais;Chamada Simultânea: Sim;Chamada em Espera: Sim; Transferência de Chamada: Sim; 

12 idiomas; Mais informações: Mute, 
Rediscagem dos ultimos números, Bloqueio de Teclado, flash, controle de volume, tecla para 
modo silencioso, Alerta de Bateria Fraca e Alerta fora de área de cobertura 
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Relógio de ponto eletrônico 

digital cartográfico
 
 
  
 

                                                                                   

                                                                                                                         

 

                                
                                                                                                                             
      

 
 

Protocolador eletrônico
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Protocolador eletrônico
         digital P
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Relógio de ponto eletrônico  

digital cartográfico   BR 2000. 

                                                                                   Relógio de Ponto 
cartográfico

                                                                                                                         Henry Plus.

                                                                                                                                                      

Protocolador eletrônico                                                                       
                                                                                                                                      digital informatizadoPTR 1 - C.  

                                                                                                               Relógio eletrônico de 
ponto, 

                                                                                                                      homologado pelo 
MTE, 

                                                                           conforme portaria 1510/2009
                                                               Prisma Super Fácil.

Protocolador eletrônico                                        
digital PTR 1 . 

Protocolador datador (imprime data e hora) e texto 
                              editável pelo próprio equipamento Hen

Belo Horizonte-MG CEP:30160-011 
rmmaquinas@rmmaquinas.com.br 

Relógio de Ponto 
cartográfico 
Henry Plus.  

  

 

                                                                        

Relógio eletrônico de 
ponto,  

homologado pelo 
MTE,  

conforme portaria 1510/2009  
Prisma Super Fácil. 

                                                                                                                             
Protocolador datador (imprime data e hora) e texto  

Henry Prot II.
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A Check-Pronto imprime cheques em menos de 7 

segundos, autentica documentos, imprime cheques pré-

datados e relatório dos cheques, a ainda acompanha programa 

para utilização integrada ao seu computador.  

 
 
 
 
PLASTIFICADORAS 
 

 
Plastificadora Menno PLM 23 - Cor: Bege;Peso 2,600 Kg ;Dimensões: 350,27 x 188,83 
x 094,78 mm;Capacidade: 1 plastificação por vez;Abertura de inserção: 110 
mm;Velocidade de plastificação: 5 RPM;Potência: 450W; Voltagem: 110 V. 

 

 
 
Plastificadora Gazela AC 91.23.36 - Plastifica com ou sem protetor; Quatro cilindros 
de silicone; Perfis de alumínio extrudado bicomposto aquecidos;Termostato 
bimetálico de baixa variação térmica. Velocidade:600 mm/min. c/ reversão/Bivolt /1 
ano de garantia.  Protetor siliconado de uso opcional até: 240 g/m² (0,25 
mm). Largura máxima de Plastificação: 230 mm (9”).  
 
 
 

Plastificadora Menno FGK 320 - Largura máxima do documento:320mm;Espessura 
do polaseal:80 a 250 mic;Alimentação:Chaveada em 220V, devendo ser repassada 
para 127V de acordo com a rede de alimentação;Consumo de 
Energia:620w/h;Dimensões: L 500mm x A 112mm x P 200mm;Regulagem de 
Temperatura:100 a 180 graus;Peso Líquido:8 Kg;Peso Bruto:8,3 Kg;Sistema de 
reversão de documentos:Sim;Tempo de aquecimento:2 a 3 minutos;Potência 
10w;Capacidade:1 folha por vez;Cor Disponível Bege;Velocidade: 0.5m/min;Possui 
fusível de proteção;Dispensa uso de protetor térmico. 

 
 
 
 
Plastificadora Gazela AC 00.23.30 - Plastifica com ou sem protetor. Quatro 
cilindros de silicone.  Perfis de alumínio extrudado aquecidos.  Termostato 
bimetálico e baixa variação térmica.  Velocidade de 500 mm/minuto – Bivolt. 
Protetor siliconado de uso opcional até: 240 g/m² (0,25 mm).  Largura máxima de 
Plastificação: 230 mm (9”). 
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Plastificadora Gazela AC. 90.35.45 
Potência: 700W; Aquecimento térmico teflonado; Corrente: 127W 220W; Dimensões: 
50x25.5x28.5 cm; Peso: 9.2 Kg
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Laminadora Gazela AC 20.35.45 - Laminações com até 35 cm de 
largura;Quatro cilindros de silicone, sendo dois aquecidos;Velocidade 45 
m/h;Reversão;Manípulo de descanso;Lamina uma ou duas faces;Comporta 
bobinas de até 250 metros;Controle eletrônico de 
temperatura;Termômetro analógico;Monovolt.
 
 
 
 

 
 
 

CALCULADORAS 

Profissionais 
Científicas 
Gráficas 
Calculadoras de impressão 
 Financeiras 
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Plastificadora Gazela AC. 90.35.45 - Velocidade: 36 e 45 M/H; Largura: 14” 35 cm; 
Potência: 700W; Aquecimento térmico teflonado; Corrente: 127W 220W; Dimensões: 
50x25.5x28.5 cm; Peso: 9.2 Kg 

Laminações com até 35 cm de 
icone, sendo dois aquecidos;Velocidade 45 

m/h;Reversão;Manípulo de descanso;Lamina uma ou duas faces;Comporta 
bobinas de até 250 metros;Controle eletrônico de 
temperatura;Termômetro analógico;Monovolt. 

 
 
 
 
 
 
Laminadora Gazela AC 08.50.200 
plastificação: 50cm (até formato a2);
30 a 200m/h; peso: 38kg; dimensões:
voltagem: 220v.    
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Velocidade: 36 e 45 M/H; Largura: 14” 35 cm; 
Potência: 700W; Aquecimento térmico teflonado; Corrente: 127W 220W; Dimensões: 

Laminadora Gazela AC 08.50.200 - Largura máxima de 
: 50cm (até formato a2);velocidade: progressiva de 

dimensões:  770x430x440 mm; 
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DESUMIDIFICADORES 
 

 
O Desumidificador de Papel é a solução perfeita
utilizadas em sua impressora ou copiadora. 
As folhas de papel secas evitam que a impressora
melhor qualidade para as impressões a jato de tinta,
 
 

 

Desumidificador de papel 600 folhas

 

 

 

 

Desumidificador de papel 1.000

 

 

 
 
PERFURADORA ELÉTRICA SEMI-
 
20 folhas por vez, 60 punções; 

38 cm de área útil, 110 v ou 220 v; 

Baixo consumo, Ferramentas avulsas. 

 

 

CANTEADEIRA 

 
A CANTEADEIRA LASSANE proporciona o corte arredondado
conferindo um excelente acabamento à encadernações, evitando a formação 
deformações. É um produto que define a perfeição
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perfeita para retirar a umidade do papel, deixando as folhas

impressora tracione mais de uma folha por vez, proporcionando
de tinta, laser e para fotocópias. 

Desumidificador de papel 600 folhas   

Desumidificador de papel 1.500 folhas

Desumidificador de papel 1.000 folhas  A3 

-INDUSTRIAL 

arredondado dos cantos de papéis, plastificações e capas, 
conferindo um excelente acabamento à encadernações, evitando a formação de "orelhas"

perfeição do seu acabamento. 
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folhas secas e prontas para serem 

proporcionando também uma impressão de 

folhas   

plastificações e capas, 
"orelhas" e 
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FURADOR OVÓIDE 
 

O FURADOR OVÓIDE
proporcionando furos bem acabados e conferindo profissionalismo aos seus

 
 
 
 
APARELHO PARA ENCADERNAÇÃO
 
Aparelho para Encadernação Copiatic: fácil manuseio e manutenção; Pode ser usado em 
empresas de encadernações, bibliotecas, escritórios de contabilidade e advocacia.Excelente  
acabamento,ótima resistência mecânica.Perfura até 20 folhas por vez.
 

 
 
Aparelho para Encadernação Copiatic
empresas de encadernações, bibliotecas, escritórios de contabilidade e advocacia.Excelente  
acabamento,ótima resistência mecânica.
 
 
 

 
Aparelho para Encadernação Copiatic: fácil manuseio e manutenção; Pode ser usadas em 
empresas de encadernações, bibliotecas, escritórios de contabilidade e advocacia. Excelente 
acabamento, ótima resistência mecânica.
 
 
 
 

Refiladora de Papel (Corte mais Preciso
8,00;Centímetros
Kilos. 
 
 
 
 
 

Guilhotina Menno 255 - Base pintada com tinta eletrostática
milimétrica; Peso:1,67 Kg; Dimensões do 
folhas de 75g/m2;Comprimento do corte: 330mm
 

 

 
 

Guilhotina Menno 300F 
x 440; Base pintada com tinta eletrostática;
mm;Capacidade máxima de corte:
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OVÓIDE é utilizado para a furação oval de plastificações (crachás),
proporcionando furos bem acabados e conferindo profissionalismo aos seus

ENCADERNAÇÃO 

: fácil manuseio e manutenção; Pode ser usado em 
empresas de encadernações, bibliotecas, escritórios de contabilidade e advocacia.Excelente  
acabamento,ótima resistência mecânica.Perfura até 20 folhas por vez. 

Aparelho para Encadernação Copiatic 25 vias : fácil manuseio e manutenção; Pode ser usado em 
empresas de encadernações, bibliotecas, escritórios de contabilidade e advocacia.Excelente  
acabamento,ótima resistência mecânica.Perfura até 25 folhas por vez.

: fácil manuseio e manutenção; Pode ser usadas em 
empresas de encadernações, bibliotecas, escritórios de contabilidade e advocacia. Excelente 
acabamento, ótima resistência mecânica.Perfura até 15 folhas por vez. 

Refiladora de Papel (Corte mais Preciso) RPM 297 Menno 
Centímetros;Largura:25,00;Centímetros;Profundidade:47,00

Base pintada com tinta eletrostática; Serigrafia com escala 
Dimensões do tampo:395,4x255mm;Capacidade de corte: 10 

Comprimento do corte: 330mm. 

Guilhotina Menno 300F - Comprimento do corte: 340mm; Dimensões da mesa (mm):
440; Base pintada com tinta eletrostática; Lâmina de corte em aço temperado 9 

mm;Capacidade máxima de corte: 300 folhas de 75 g; Cor: Bege.
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(crachás), papéis e capas, 
proporcionando furos bem acabados e conferindo profissionalismo aos seus produtos. 

: fácil manuseio e manutenção; Pode ser usado em 
empresas de encadernações, bibliotecas, escritórios de contabilidade e advocacia.Excelente  

: fácil manuseio e manutenção; Pode ser usado em 
empresas de encadernações, bibliotecas, escritórios de contabilidade e advocacia.Excelente  

folhas por vez. 

: fácil manuseio e manutenção; Pode ser usadas em 
empresas de encadernações, bibliotecas, escritórios de contabilidade e advocacia. Excelente 

) RPM 297 Menno - Altura: 
Centímetros;Profundidade:47,00;Centímetros;Peso2,21 

Serigrafia com escala 
Capacidade de corte: 10 

Comprimento do corte: 340mm; Dimensões da mesa (mm): 530 
Lâmina de corte em aço temperado 9 

300 folhas de 75 g; Cor: Bege. 
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PORTA CHAVES - CLAVICULÁRIOS
 
Capacidade para armazenar e organizar:
16 chaves;  
20 chaves, 
24 chaves; 
30 chaves; 
48 chaves; 
60 chaves; 
90 chaves; 
104 chaves; 
120 chaves; 
160 chaves; 
200 chaves; 
220 chaves; 
300 chaves;  
380 chaves; 
500 chaves; 
700 chaves; 
1.000 chaves. 

 

 

 

 

 

 

DUPLICADORES A ÁLCOOL 

 
Mimeógrafo á álcool Copiatic - É o equipamento

barato e prático do mercado nacional; Indicado

Comercializado em duas versões: com contador de

Construído em chapa metálica, eixos metálicos, cilindro

plásticas.;Todas as peças metálicas são tratadas com

tratamento químico. 
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CLAVICULÁRIOS 

Capacidade para armazenar e organizar: 

equipamento de reprodução de cópias mais 

Indicado para escolas, condomínios; 

contador de cópias e sem contador de cópias; 

metálicos, cilindro de alumínio e tampas 

Todas as peças metálicas são tratadas com pintura eletrostática e 
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MÓDULOS GAVETEIROS 
 

Gaveta Menno MG 2000 CS 
para cédulas e moedas com
405 x 115 mm; Peso: 5,5 kg; Cinco 
possui abertura frontal 

 

Gaveta Menno MG 40 CS - Abertura horizontal manual; Dimensões: 423 x 405 x 115 mm; 
Painel frontal com fenda para introdução de cheques; Abertura
impulsão no pino; Cinco divisórias para cédulas; Oito divisórias para moedas; Cor: bege ou 
preta; Peso: 7,8 kg. 

 

COFRES
 
 

 

 
 

 

 
 
        
 
 
 Cofre modelo 060 marca Cofres de aço 
Medidas: 60 cm(altura)x37cm(largura)x33cm(profund.)      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cofre Eletrônico Mod. PERSONAL com Display Digital
Medidas:20cm(altura)x30cm(largura)x25cm profund.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cofre Eletrônico Mod. EMPRESARIUM com Display
 Medidas: 36cm (altura) x 41cm (largura) x 40cm (profund.)
 

 Rua da Bahia, 1176 lojas 05 e 13 – Centro ▪ Belo Horizonte
www.rmmaquinas.com.br ▪ rmmaquinas@rmmaquinas.com.br

Gaveta Menno MG 2000 CS - Caixa em chapa de aço, com chave; Pintura a pó; Repartições 
para cédulas e moedas com; prendedores em plástico; Abertura na chave; Dimensões: 423 x 
405 x 115 mm; Peso: 5,5 kg; Cinco divisórias para cédulas; Oito divisórias para moedas;
possui abertura frontal para introdução de cheques. 

Abertura horizontal manual; Dimensões: 423 x 405 x 115 mm; 
Painel frontal com fenda para introdução de cheques; Abertura manual pela chave e 
impulsão no pino; Cinco divisórias para cédulas; Oito divisórias para moedas; Cor: bege ou 

 
 

 
m(altura)x37cm(largura)x33cm(profund.)       

Digital -Gold Safe  
profund.) 

Display - Gold Safe 
(profund.) 

 

 
 
 
Cofre Eletrônico Mod.
Medidas: 50cm (altura)
 

Cofre Eletrônico Mod.
Medidas: 33cm (altura)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cofre Eletrônico Mod.
Medidas: 74cm (altura)
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Caixa em chapa de aço, com chave; Pintura a pó; Repartições 
prendedores em plástico; Abertura na chave; Dimensões: 423 x 

divisórias para cédulas; Oito divisórias para moedas; Não 

Abertura horizontal manual; Dimensões: 423 x 405 x 115 mm; 
manual pela chave e 

impulsão no pino; Cinco divisórias para cédulas; Oito divisórias para moedas; Cor: bege ou 

Mod. COMPANY com Display- Gold Safe 
(altura) x 41cm (largura) x 40cm (profund.) 

Mod. FILE SAFE com Display - Gold Safe 
(altura) x 48cm (largura) x 55cm (profund.) 

Mod. SEVEN com Display - Gold Safe 
(altura) x 44cm (largura) x 44cm (profund.) 
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Leitor de Código De Barras 
 
 

O leitor de código de barras BR
usar, o BR-400 é um leitor resistente, muito rápido e com ótima resolução e profundidade 
de campo. É capaz de reconhecer rapidamente os principais códigos de bar
mercado, mesmo em materiais reflexivos, com impressões com pouca nitidez ou rasuradas. 
É mais agilidade e eficiência no check
oportunidade para aumentar seus resultados. 

 
 
O Eclipse 5145 ™ da Honeywell é um leitor a laser de mão de forma compacto perfeito 
para aplicativos de varejo. A tecnologia patenteada CodeGate® da Honeywell
usuário facilmente encontrar o código de barras desejado e completar a transmissão de 
dados com um simples apertar de botão, tornando o Eclipse 5145 a escolha perfeita para 
leitura de menus, ponto de venda, processamento de documentos e control
inventário. Essa solução de leitura a laser d é ideal para organizações com necessidades 
limitadas de leitura de códigos de barras.

 
 
Leitor de código de barras portátil de uso geral Linear Imager com STAR Cordless System™ da 
Datalogic (sem fio).O leitor portátil QuickScan Móbile QM2100 é a solução de nível de entrada sem 
fio perfeita para aplicações de coleta de dados para uso g

 

Impressora Térmica 

Impressora térmica marca Elgin modelo Vox 
economia. Ideal para todos os segmentos do varejo. 
com Windows. Ideal para: Impressão de todo tipo de texto e/ou imagem em bobi
térmicas; Aplicações variadas em Estacionamentos, Controle de Pedidos, Cozinhas, Hospitais, 
etc. 

 

Impressora de Código de Barras
A impressora GC420 (A substituta oficial da TLP 2844 agora com EPL e ZPL nativos) 
de design compacto que economiza espaço 
para alta taxa de transferência de rótulo e memória suficiente para armazenamento de mais 
imagens, formatos de etiqueta mais longos (990 mm) e um processamento mais rápido. A 
GC420 suporta uma largura de mídia de 1
também, as linguagens de programação EPL2 e a poderosa ZPL II® 
integração com outras impressoras Zebra.As opções de etiquetas destacáveis ampliam a 
versatilidade da impressora GC420 para
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O leitor de código de barras BR-400 veio para revolucionar a categoria. Fácil e confortável de 
400 é um leitor resistente, muito rápido e com ótima resolução e profundidade 

capaz de reconhecer rapidamente os principais códigos de bar
mercado, mesmo em materiais reflexivos, com impressões com pouca nitidez ou rasuradas. 
É mais agilidade e eficiência no check-out para micro e pequeno varejo e uma ótima 
oportunidade para aumentar seus resultados.  

O Eclipse 5145 ™ da Honeywell é um leitor a laser de mão de forma compacto perfeito 
para aplicativos de varejo. A tecnologia patenteada CodeGate® da Honeywell permite ao 
usuário facilmente encontrar o código de barras desejado e completar a transmissão de 
dados com um simples apertar de botão, tornando o Eclipse 5145 a escolha perfeita para 
leitura de menus, ponto de venda, processamento de documentos e control
inventário. Essa solução de leitura a laser d é ideal para organizações com necessidades 
limitadas de leitura de códigos de barras. 

Leitor de código de barras portátil de uso geral Linear Imager com STAR Cordless System™ da 
Datalogic (sem fio).O leitor portátil QuickScan Móbile QM2100 é a solução de nível de entrada sem 
fio perfeita para aplicações de coleta de dados para uso geral. 

Impressora térmica marca Elgin modelo Vox - O melhor equilíbrio entre a eficiência e a 
economia. Ideal para todos os segmentos do varejo. Compacta, leve e robusta. Compatibilidade 
com Windows. Ideal para: Impressão de todo tipo de texto e/ou imagem em bobi

Aplicações variadas em Estacionamentos, Controle de Pedidos, Cozinhas, Hospitais, 

Barras 
A impressora GC420 (A substituta oficial da TLP 2844 agora com EPL e ZPL nativos) 

compacto que economiza espaço contém um poderoso processador de 32 bits 
para alta taxa de transferência de rótulo e memória suficiente para armazenamento de mais 
imagens, formatos de etiqueta mais longos (990 mm) e um processamento mais rápido. A 
GC420 suporta uma largura de mídia de 108 mm para aplicações desktop padrão. Oferece, 
também, as linguagens de programação EPL2 e a poderosa ZPL II® 
integração com outras impressoras Zebra.As opções de etiquetas destacáveis ampliam a 
versatilidade da impressora GC420 para atender a uma variedade ainda maior de aplicativos.
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400 veio para revolucionar a categoria. Fácil e confortável de 
400 é um leitor resistente, muito rápido e com ótima resolução e profundidade 

capaz de reconhecer rapidamente os principais códigos de barras 1D do 
mercado, mesmo em materiais reflexivos, com impressões com pouca nitidez ou rasuradas. 

out para micro e pequeno varejo e uma ótima 

O Eclipse 5145 ™ da Honeywell é um leitor a laser de mão de forma compacto perfeito 
permite ao 

usuário facilmente encontrar o código de barras desejado e completar a transmissão de 
dados com um simples apertar de botão, tornando o Eclipse 5145 a escolha perfeita para 
leitura de menus, ponto de venda, processamento de documentos e controle de 
inventário. Essa solução de leitura a laser d é ideal para organizações com necessidades 

Leitor de código de barras portátil de uso geral Linear Imager com STAR Cordless System™ da 
Datalogic (sem fio).O leitor portátil QuickScan Móbile QM2100 é a solução de nível de entrada sem 

O melhor equilíbrio entre a eficiência e a 
Compacta, leve e robusta. Compatibilidade 

com Windows. Ideal para: Impressão de todo tipo de texto e/ou imagem em bobinas 
Aplicações variadas em Estacionamentos, Controle de Pedidos, Cozinhas, Hospitais, 

A impressora GC420 (A substituta oficial da TLP 2844 agora com EPL e ZPL nativos) 
contém um poderoso processador de 32 bits 

para alta taxa de transferência de rótulo e memória suficiente para armazenamento de mais 
imagens, formatos de etiqueta mais longos (990 mm) e um processamento mais rápido. A 

08 mm para aplicações desktop padrão. Oferece, 
também, as linguagens de programação EPL2 e a poderosa ZPL II® – o que facilita a 
integração com outras impressoras Zebra.As opções de etiquetas destacáveis ampliam a 

nder a uma variedade ainda maior de aplicativos. 


