
STEINERT CanMaster
Separador eddy Current

> Reciclagem eficiente do alumínio  

Não adianta se esconder!



Alta capacidade:   
2 larguras de trabalho diferentes 

(100/150 cm)

Prático: 
unidade de controle integra-

do para uma operação fácil

Durável:  
devido ao seu sistema de 

polo excêntrico

Baixo custo:  
Preços acessíveis para a tecnologia 

inovadora da Steinert

Inteligente:  
design leve para uma 

montagem fácil

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

Rentável: 
sistema de polo excêntrico 
para um alumínio limpo

Projetado 
especialmente para: 
reciclagem de alumínio 
de granulação grossa

Baixa perda: 
campos magnéticos 
fortes e profundos 
garantem alta 
produtividade

Líder em reciclagem
de alumínio



Os recursos são limitados

Os recursos são limitados em todo o mundo, e o preço das matéri-
as-primas está aumentando progressivamente. Diante desta situ- 
ação, a reciclagem de alumínio tornou-se um negócio lucrativo 
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.

O sistema de polo excêntrico

Eficiência comprovada no setor com mais de 1100 equipamentos 
espalhados pelo mundo, e agora o sistema de polos excêntricos en-
contra-se disponível a um baixo preço de entrada. O sistema para 
os metais ferrosos residuais que aderem ao tambor de descarga, 
dando-lhe uma vantagem crucial: menos desgaste na correia e no 
tambor.

Expertise em engenharia e líder em tecnologia

A linha STEINERT CanMaster se baseia no know-how, na experiên-
cia e engenharia pioneira na triagem de resíduos sólidos. Uma 
série de inovações revolucionárias, tais como o nosso sistema de 
polo excêntrico para separadores de metais não-ferrosos, o Sis-
tema de Triagem XSS® X-Ray, o Sistema de Triagem ISS® por in-
dução, e o Tambor magnético híbrido são inovações que nos pos-
sibilitam 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 sepa- 
rador 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.

STEINERT Master Series.

“STEINERT Master Series” compreende uma gama de produtos 
de tecnologia STEINERT de classificação que - como o STEINERT  
CanMaster - foram desenvolvidos para trabalhos especiais e para 
atender aos mais altos padrões técnicos e econômicos.

O STEINERT CanMaster: 
eficiente, confiável, o melhor custo-benefício



Australia/South East Asia
STEINERT Australia Pty. Ltd.
14 Longstaff Road
VIC 3153, Bayswater
Australia
Phone:  +61 3 8720-0800
Fax:  +61 3 8720-0888
E-Mail: sales@steinert.com.au
www.steinert.com.au

Japan
STEINERT Japan Co. Ltd
703 President Roppongi 
3-2-16, Nishi-Azabu
Minato-ku, Tokyo 106-0031
Japan
Phone:  +81 3-6447-0611 
Fax:  +81 3-6447-0610
E-Mail: sales@steinert.jp
www.steinert.jp

South America
STEINERT Latinoamericana Ltda.
Av. Heráclito Mourão de Miranda, 2080
Bairro Castelo
31330-382 Belo Horizonte
Brazil
Phone: +55 31 3372-7560
Fax:  +55 31 3372-6995
E-Mail: steinert@steinert.com.br
www.steinert.com.br

Niederlassungen
Branches

Africa
STEINERT Africa
IMS Engineering (Pty) Ltd 
10 Derrick Road, Spartan   
Kempton Park, 1620 
Republic of South Africa 
Phone:  +27 10 001 8200 
Fax:  +27 11 970 3200 
E-Mail: south-africa@steinert.de
www.imsengineering.co.za

STEINERT Elektromagnetbau GmbH
Widdersdorfer Straße 329-331
50933 Köln
Germany

Phone: +49 221 4984-0
Fax: +49 221 4984-102
E-Mail: sales@steinert.de
www.steinert.de

Tochtergesellschaften
Subsidiaries

RTT STEINERT GmbH
Hirschfelder Ring 9
02763 Zittau
Germany
Phone: +49 3583 540-840
Fax:  +49 3583 540-8444
E-Mail: sales@steinert.de
www.unisort.de

North America
STEINERT US Inc.
285 Shorland Drive
Walton, KY 41094
U.S.A.
Phone: +1 800 595-4014
Fax:  +1 800 511-8714
E-Mail: sales@steinertus.com
www.steinertus.com

Revendedores e consultores da STEINERT em sua região:

Alterações técnicas reservadas


