
Entrega de Pacotes e Encomendas

OneShip Dinâmica Stardard® + OneShip Dinâmica Premium® com Sorter
Tecnologia a serviço da Logística.

Uma linha de produtos simples e eficiente na 
captura de dados de pacotes e encomendas, 
feita sob medida para o seu negócio com 
integração aos mais diversos sistemas. 



Brasil
11 2348.8860
pbs@pb.com

Para obter mais 
informações visite-nos em:  
pitneybowes.com/br

OneShip Dinâmica Standard®

Perfeita para empresas com grande fluxo de pacotes, a OneShip Dinâmica Standard® possui grande capacidade produtiva, 
aliada à boa relação custo X benefício e ao seu design compacto.

• Integração com sistemas ERP, WMS e TMS via WebService;
• Maior agilidade no processo de medição e pesagem de volume;
• Conferência automática do peso e dimensões do volume;
• Alta produtividade;
• Fácil operação.

Ficha Técnica do Produto

Tipo de Dimensionador (Leitor)

Tamanho da Balança

Capacidade de pesagem mínima de objetos

Capacidade de pesagem máxima de objetos

Espaço Mínimo de Área para Instalação do Equipamento

Modelo de Integração

Medidas mínimas de objetos para cubagem

Medidas máximas de objetos para cubagem

Conexão rede

Voltagem

Tamanho da máquina

Leitora de código de barras

Tipo de embalagem de objeto medido

Produtividade Pacotes / hora

Restrição de embalagem

Laser

1800mm

400gr

60 kg

50m²

Serviço de internet

3cmx5cmx5cm

100cmx90cmx130cm

Cabeada

Monofásico 220V

290cmx190cmx570cm

Manual

Irregular

1500 / h

-

Óptico

1800mm

400gr

60 kg

50m²

Serviço de internet

5cmx15cmx15cm

70cmx70cmx110cm

Cabeada

Monofásico 220v

290cmx190cmx570cm

Manual

Irregular

1300 / h

Objetos escuros

* Depende do modelo dimensionado.
Observação: Especificações técnicas como 
referência. Todo equipamento pode sofrer 
adequação conforme necessidade do cliente.

OneShip Dinâmica Premium® com Sorter
A OneShip Dinâmica Premium® permite a incorporação de Sistemas Classificadores de Volumes (OneShip Sorter®), que são 
indicados para operações com grande fluxo de volumes. Estes sistemas podem ser utilizados para várias aplicações, tais como:

• Separação de Pedidos conforme sua necessidade e critérios;
• Classificação por ROTAS de entrega ou distribuição;
• Conferência de Notas Fiscais, entre outras modalidades de programação.

Observação: Especificações técnicas 
como referência. Todo equipamento pode 
sofrer adequação conforme necessidade 
do cliente.


