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CLASSIFICADOR DE CORREIAS CRUZADAS
VELOCIDADE | PRECISÃO | EFICIÊNCIA DE ESPAÇO

FIC HA TÉC N ICAAPLICAÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Classificador de Correias Cruzadas conta com alta 
eficiência, baixo consumo de energia, alta velocidade 
e baixa taxa de erro por um preço competitivo. Este 
elegante e eficiente produto pode classificar até 
25.000 UPH. Ele também ser usado para uma ampla 
gama de itens, como roupas, pacotes, acessórios, 
etc.

Para alcançar alta eficiência e precisão, o sistema 
de entrada automaticamente faz uma varredura 
das medidas e informações de identificação a 
fim de assegurar que os produtos cheguem de 
forma pontual ao Classificador de Correias. O 
sistema de entrada com correia estreita pode ser 
adaptado para um trabalho totalmente automático, 
semiautomático ou manual. 

O sistema de saída armazena temporariamente 
os itens entregues pelo classificador, enquanto 
simultaneamente captura e mostra as informações 

relacionadas de identificação dos itens e as 
transmite ao sistema de controle. Diferentes tipos 
de saída estão disponíveis para atender a ampla 
gama de itens suportados. Os itens podem ser 
diretamente classificados para saída em rampas, 
estantes, gaiolas, etc. 

CARACTERÍSTICAS:
• Motor linear (CBS Horizontal)
• Motor de engrenagem (CBS Vertical)
• Alinhamento de produtos em movimento
• Entrada precisa de pacotes com diferentes 
 faixas de peso
• A esteira começa a funcionar em um 
 milissegundo (velocidade e precisão)
• Estrutura, instalação e manutenção simples
• Alumínio com baixo peso



SOBRE A SDI
A SDI é uma inovadora fornecedora de sistemas e soluções para o atacado, varejo, atendimento e comércio eletrônico em todos os 
aspectos da logística de material de centros de distribuição. 

Tanto como consultoria quanto como integradora de sistemas, a empresa fornece a seus clientes pacotes completos de logística, 
incluindo consultoria de logística de material, além de serviços de design, engenharia, fabricação, instalação e integração. 

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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In collaboration 

ITENS

Especificações

CBS Horizontal Até 2,5 m/s < 68db

CBS Vertical Até 2,0 m/s < 72db

Caixas de papelão, embalagens plásticas, sacos, sacolas, caixas de sapato

Tipo de Chassi Dimensões do Chassi (mm) Transporte máximo (mm) Velocidade de
funcionamento

Nível de
Ruído

Uma Correia Uma
Transportadora

700*400 600

1200*590 800

800*410*2 1100

600*280 330

850*590 750

1200*680 900

800*440*2 1200

700*440 500

700*540 600

Uma Correia Uma
Transportadora

Duas Correias Uma 
Transportadora


