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SOLUÇÕES INTEGRADAS

Classificadoras
Scanner

Selecionadoras
Ópticas

Empacotadoras Agrupadoras Paletizadoras

Tecnologia
Full Color e Full HD

para uma seleção precisa.
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Wi-Fi:

acesso e 

monitoramento

remoto 

Sistema de

exaustão

Simplicidade:

IHM de fácil 

operação,

com até 32 

sensibilidades
Full HD:

detecção 

avançada de 

cores, até 20 mil 

fotos por segundo

Full Color:

permite até 16 milhões 

de combinações

de cores

Sistema de alimentação 

que reduz significativamente 

quebras de produtos

Infravermelho:

identifica materiais 

estranhos, garantindo 

a segurança alimentar.

Item Opcional.

Sistema Avançado de 

Resfriamento Industrial:

ar condicionado incorporado 

garantindo maior autonomia 

e vida útil do equipamento.

Processadores de alta 

velocidade, garantindo mais 

qualidade no grão selecionado 

em um só passe

Fundo de

referência e 

iluminação

LED 

Flexibilidade:

até 6 bandejas

com configurações 

independentes

Facilidade: coletores 

individuais de amostras 

de produto

A Selecionadora Óptica Eletrônica FCS foi projetada para selecionar os grãos com 
precisão, garantindo alta qualidade e segurança alimentar. Conheça todas as vantagens 
e benefícios que a Selecionadora Óptica Eletrônica FCS agrega ao seu produto.

A Selgron reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar suas máquinas ou equipamentos, bem como as condições aqui descritas, sem que isso 
incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com Assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros. Em razão das constantes evoluções tecnológicas, 
as especificações destes equipamentos estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Número de bandejas

Altura (mm)

Largura (mm)

Profundidade (mm)

Peso líquido (kg)

Tensão da rede (Vca)

Potência consumida (W)

Frequência (Hz)

Consumo de ar comprimido (CFM)

Pressão da entrada de ar - entrada (PSI - Kgf/cm2)

DADOS TÉCNICOS
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2095

1275

1370

528

220 +/- 10%

1300

50˜60

9,7

87

FCS 3B FCS 6B

3

19,4

1

8,3

5

2095

1820

1370

898

220 +/- 10%

1600

50˜60

30

90

6

36

4

24




