
O   classificador   Mini Tilt Sorter foi projetado para o 
manuseio de produtos pequenos para um fluxo máximo 
de 12.000 bandejas por hora por um único ponto.

O desenho compacto e eficiente do equipamento 
permite que o mesmo seja utilizado em  diversos tipos 
de indústrias.

As bandejas são fabricadas em plástico, desenhadas e 
adaptadas para uso específico.

As bandejas podem ser inclinadas para a esquerda ou 
para a direita permitindo uma alta concentração de 
saídas de classificação em um espaço reduzido.

As bandejas são montadas em uma corrente padrão a 
uma distância de 30,5 cm entre centros. A mercadoria 
pode ser inserida no equipamento manualmente ou 
automaticamente, e oferece uma solução flexível e 
econômica para classificar artigos pequenos em alta 
velocidade.

ARTIGOS COMPATÍVEIS
 •  Medicamentos.
 • Jogos, CDs, DVDs e caixas pequenas.
 • Livros, pacotes pequenos e envelopes.
 • Jóias, relógios e óculos.
 • Entre outros.
CARACTERÍSTICAS
 •  Software de Controle baseado en PC.
 • Software de Funcionamento Padrão.
 • Módulos de conexão distribuídos.
 • Relatórios detalhados.
 • Pacote de controle para PC.
 • Caídas hacia ambos lados.
 • 12.000 bandejas por hora por um mesmo ponto.
 • Tamanho da bandeja: 26,7 x 29,2 cm.
 • Peso máximo do produto: 1,36 kg.
 • Ativação da bandeja Pneumática.
 • As bandejas são fabricadas em plástico,   
          desenhadas e adaptadas para uso específico.
 • Nível de ruído inferior a 75 db.
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FU NÇÕES DO PRODUTO

E-Commerce/ Preparação de pedidos
Distribuição para armazenar / Processamento de devoluções (logística reversa)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



VANTAGENS

 •   Classifica de forma automática produtos com ou sem código de barras ou empacotados individualmente.
 • Reduz significativamente os custos de mão de obra associados com a classificação.
 • Os módulos de conexão distribuídos permitem uma solução simples de problemas.
 • Desenho simples que permite uma fácil manutenção.
 • Maior precisão e menor tempo de processamento.
 • Desenho compacto que economiza espaço do centro de distribuição.

SOBRE A SDI

A SDI é um  fornecedor inovador de sistemas e soluções integradas para a movimentação de mercadoria em centros de 
distribuição para canais de varejo, atacadistas ou de comércio eletrônico.

A SDI fornece a seus clientes pacotes completos de soluções intralogísticas que vão desde o desenho, passando por uma 
engenharia detalhada, fabricação e instalação até o funcionamento e serviços de manutençãovvv.

www.SDI.SYSTEMS
INFO@SDI.SYSTEMS
13000 PIERCE STREET, PACOIMA, CA 91331

BRASIL: Tel. +55 (11) 3238 4666
CHILE: Tel. +56 (22) 958 8000
COLOMBIA: Tel. +57 (1) 794 3035 
MÉXICO: Tel. +52 (55) 1328 4650 
PERÚ: Tel. (51) 1650 8348
USA:  Tel. (818) 890 6002
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