Não adianta se esconder!

STEINERT CanMaster
Separador eddy Current

> Reciclagem eficiente do alumínio

Líder em reciclagem
de alumínio

Durável:
devido ao seu sistema de
polo excêntrico
Baixo custo:
Preços acessíveis para a tecnologia
inovadora da Steinert

Projetado
especialmente para:
reciclagem de alumínio
de granulação grossa

Alta capacidade:
2 larguras de trabalho diferentes
(100/150 cm)

Baixa perda:
campos magnéticos
fortes e profundos
garantem alta
produtividade
Prático:
unidade de controle integrado para uma operação fácil

Inteligente:
design leve para uma
montagem fácil

Rentável:
sistema de polo excêntrico
para um alumínio limpo

Fácil de usar e manter:
devido ao seu princípio
de design extremamente
simplificado

O STEINERT CanMaster:
eficiente, confiável, o melhor custo-benefício
Os recursos são limitados

Expertise em engenharia e líder em tecnologia

Os recursos são limitados em todo o mundo, e o preço das matéri-

A linha STEINERT CanMaster se baseia no know-how, na experiên-

ação, a reciclagem de alumínio tornou-se um negócio lucrativo

série de inovações revolucionárias, tais como o nosso sistema de

as-primas está aumentando progressivamente. Diante desta situ-

nos últimos anos. Uma necessidade no campo: um separador
especial que separa o alumínio de forma segura e eficiente, es-

pecialmente de alumínio de granulação grossa, tais como latas,
a partir de compostos impuros e, garantindo assim um material

puro. A solução ideal: STEINERT CanMaster - o novo separador de
corrente induzida.

Alto lucro com baixo preço de entrada
O STEINERT CanMaster é o mais recente desenvolvimento na
STEINERT Master Series. É especialmente concebido para a sepa-

ração de alumínio de granulação grossa e é a solução perfeita
para otimizar a recuperação de alumínio com um ótimo preço. As

inúmeras vantagens oferecidas pelo STEINERT CanMaster falam

por si. Possui um eficiente sistema de polo excêntrico, alta pre-

cisão de classificação, extrema durabilidade e fácil manutenção,

diferentes larguras de trabalho, unidade de controle integrado.
Melhor relação preço/desempenho do mercado.

cia e engenharia pioneira na triagem de resíduos sólidos. Uma
polo excêntrico para separadores de metais não-ferrosos, o Sistema de Triagem XSS® X-Ray, o Sistema de Triagem ISS® por in-

dução, e o Tambor magnético híbrido são inovações que nos possibilitam ser líder mundial em tecnologia na indústria.

O padrão em eficiência e durabilidade
Hoje, a STEINERT é líder de mercado internacional no setor de

separadores Eddy Current. Um dos nossos pontos fortes é o separador de corrente induzida com o sistema de polo excêntrico:
2000 unidades já estão sendo utilizadas em diversos mercados

em todo o mundo. Subjacente a sucesso, esta é uma tecnologia
inovadora que difere dos sistemas de classificação com polo con-

cêntrica convencionais em várias áreas-chave - uma tecnologia
com a qual viemos estabelecer completamente novos padrões de
eficiência, custo-benefício e durabilidade ao longo dos últimos

20 anos. E agora o STEINERT CanMaster apresenta esta tecnologia
a um baixo de preço de entrada.

O sistema de polo excêntrico

STEINERT Master Series.

Eficiência comprovada no setor com mais de 1100 equipamentos

“STEINERT Master Series” compreende uma gama de produtos

contra-se disponível a um baixo preço de entrada. O sistema para

CanMaster - foram desenvolvidos para trabalhos especiais e para

espalhados pelo mundo, e agora o sistema de polos excêntricos en-

os metais ferrosos residuais que aderem ao tambor de descarga,
dando-lhe uma vantagem crucial: menos desgaste na correia e no
tambor.

de tecnologia STEINERT de classificação que - como o STEINERT
atender aos mais altos padrões técnicos e econômicos.
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