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UNIDADE DE CANTO DE 90°   

Unidade de canto

A unidade de canto complementa o principal produto da Tech-
nical Systems, a corrente para alimentação automatizada. 

Você pode confiar na unidade de canto da Technical Systems 
para uma operação em um sistema de alimentação sem 
problemas, para distribuir o alimento de maneira uniforme, 
rápida e confiável ao longo de qualquer configuração de 
alimentação.     

Os seguintes atributos agregam valor à unidade de canto para 
ganhar mais quota de mercado:  

• Configurações de embalagem personalizável ou seja, po-
 dem ser adicionados a nossa gama de produtos atual ao 
 preencher o espaço e maximizar o espaço do recipiente.    
• Personalizável às necessidades do mercado, ou seja, cores 
 & logos.
• Acomoda vários tipos de calhas, ou seja, maior quota de 
 mercado.
• Escova sintética auto-lubrificante para permitir um produto 
 livre de manutenção, ou seja, nenhuma lubrificação 
 necessária. 
• A tampa transparente de policarbonato é mais durável e 
 melhora a visibilidade para inspeções internas da unidade e 
 reduz o tempo da manutenção com um clipe na tampa ao 
 envés de parafuso. 
• A placa base da unidade não será afetada como a corrente 
 não toca a placa, uma vez que é suportada por niveladores   
• Niveladores podem ser trocados devido ao desgaste e não 
 toda a unidade.  
• Roda não tem bicos, a aumentar o tempo de vida da roda 
 devido ao menor desgaste.   
• Partes disponíveis para venda: tampa, corpo, conjunto da 
 roda (com roda e eixo).  
• Canal:
 - 86.4 mm largura exterior máxima 
 - 81 mm largura interior mínima 
 - 64.5 mm altura máxima 

Embalagem
Paletes Padrão 

Unidades
1 caixa = 2 unidades 
1 x palete = 108 caixas de 216 unidades 
1 x 20 pés (6 m) recipiente = 10 paletes
Total de 2,160 unidades por 1 x 6 m recipiente 

Mini Paletes 
Combinado com modelos de mola para maximizar a carga
do recipiente 

Unidades
1 caixa = 2 unidades 
1 x palete = 24 caixas de 48 unidades 
1 x 20 pés (6 m) recipiente = 20 paletes 
Total de 960 unidades por 1 x 6 m recipiente

Remessas combinadas de corrente para 
alimentação automatizada, unidades de 
canto e mola  - uma vantagem competitiva!   

Para maximizar as remessas e ajudar com a sua flexibili-
dade, mini paletes de unidades de canto podem ser 
embaladas dentro de bobinas. Isto permite o envio de 
recipientes cheios de mola, combinados com corrente 
para alime ntação automatizada e unidades de canto sem 
custos adicionais, a maximizar assim a utilização e reduzir o 
custo unitário. 

Por favor, informese sobre as combinações de envio.     
Visite www.technicalsys.com para mais especificações.
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86,4 LARGURA MÁX. DA CALHA DE SAÍDA

1.5mm ESPRESURA MÁX. DO MATERIAL DA CALHA

81 LARGURA MÍN. DA CALHA DE ENTRADA

64
,5 

AL
TU

RA
 M

ÁX
. D

A C
AL

HA

63,1 PROFUNDIDADE DA CALHA DE ENTRADA

63,1 ±0,2  PROFUNDIDADE DA CALHA DE ENTRADA

TAMANHO MAX DA PERNA PARA ENCAIXAR UNIDADE

DETALHE DO CANAL


