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DWS 8.0 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO AÉREA 
Acoplado ao terminal de pesagem, para pesagem de frango em nória.

Considere estes argumentos de peso: agilidade, 
rapidez, economia e confi abilidade para o seu 
abatedouro
A Geave traz a efi ciência e precisão dos processos eletrônicos para a 
etapa de classifi cação das aves abatidas. O sistema é composto por 
uma arquitetura de plataformas mecânicas para classifi cação e pesagem 
dinâmica e um computador para comando e controle da operação. 
A partir de determinação do padrão de qualidade relativa das aves 
realizado em um primeiro estágio do processo, o sistema se encarrega da 
pesagem e separação da faixa de peso desejada em estações de desarme 
especialmente desenhadas para entregar mais agilidade e confi ança 
na separação entre as faixas.  O custo é menor, a rapidez maior, com 
a preocupação da melhor utilização dos espaços disponíveis na planta, 
entregando confi abilidade total à solução – tanto para o abatedouro 
quanto para os clientes. 

Benefícios exclusivos 
• Painel de controle computadorizado com interface touch screen
• Computador com software GA em português de fácil instalação
 e operação
• Assistência técnica no Brasil
• Produto 100% nacional  
• Ambiente Windows 7 
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PAINEL DE CONTROLE

Comodidade e precisão
A Classifi cadora Aérea GEAVE é sinônimo de efi ciência na automação de linhas de 
classifi cação , somada à baixa manutenção, facilidade de calibragem e excelente 
precisão na pesagem em movimento, podendo controlar até duas estações de 
pesagem em paralelo organizadas em 24 estações de desarme, subdivididas em 
48 categorias. A Classifi cadora Aérea GEAVE é a melhor opção de equipamento 
destinado à pesagem de frango por faixas de peso. 

Características técnicas
• Controle computadorizado 
• Software GA em português 
• Armazenamento e recuperação de diversos 

programas de abate 
• 3 relatórios de texto e 6 gráfi cos 
• Capacidade de 4.000 a 20.000 aves/h 
• Disponibilização de dados na rede 
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