Soluções em Armazenagem

Porta Paletes

Estruturas indicadas para cargas leves e pesadas, paletizadas ou não.
Permitem alta seletividade, ideais para cargas diversificadas.
Devido à grande variedade de acessórios, podem solucionar a maioria dos
problemas de armazenagem.
O perfil das longarinas possui alta resistência à flexão e à torção, além de ser
estruturamente seguro e econômico.

Estantes

São ideais para armazenagem de itens variados quanto a forma e peso,
e movimentados manualmente.
Podem possuir gavetas, divisores, portas e fechamentos com chapas laterais e
de fundo. Permitem a utilização de pisos intermediários (Estante com Piso).
As Estantes Artmóveis são projetadas como sistemas totalmente parafusados.
Isso confere as estantes uma ótima rigidez.
Todas as prateleiras das estantes Artmóveis são dimensionadas para suportar
qualquer carga solicitada.
A capacidade de carga de cada prateleira situa-se dentro da faixa de 30 a 300kg
(acima deste peso sob consulta).

Mezanino

Amplia o aproveitamento de espaço permitindo utilização da área sob e sobre os
pisos de aço, madeira, ou piso wall.
A Artmóveis fabrica mezaninos que suportam cargas de 200 a 1500 kgf/m²
(paletizadas ou não).
O perfil das vigas é estruturalmente perfeito e possui alta resistência à flexão e
à torção. As escadas e os guarda-corpos obedecem às normas de segurança e
ao código de edificações.

Drive-in

Estruturas que permitem o máximo aproveitamento do espaço (alta densidade),
uma vez que necessitem de uma quantidade mínima de corredores operacionais.
Ideais para cargas pouco diversificadas. As estruturas Drive-in/through da Artmóveis
possuem torres de contraventamento para a garantia da estabilidade.

Cantilever

Cantilever Artmóveis destina-se à estocagem de peças compridas ou
volumosas e irregulares, tais como vigas, tubos, chapas ou tábuas de
comprimento diversificado.
As colunas e os braços são extremamente reforçados. Contraventamentos
laterais são aplicados entre as colunas para assegurar uma estabilidade
perfeita.

Divisórias

Os painéis de fechamento da Artmóveis possibilitam a separação de áreas e
são fabricados em módulos, podendo ser revestidos em chapa, em tela ou
em vidro.
Podem também receber forros.

Estrutura Dinâmica

É um sistema deslizante por gravidade que permite o máximo aproveitamento
de espaço e uma maior rapidez de carga e descarga de paletes, necessitando
apenas de áreas de circulação nas zonas de carga e descarga.
É adequado quando se pretende controlar o prazo de validade pelo principio
PEPS (Primeiro que entra é o Primeiro que sai).
Os paletes são carregados na extremidade superior de pistas inclinadas e
deslizam pela ação da gravidade, sendo sua aceleração controlada por
reguladores de velocidade.

Flow rack

Sistema de armazenagem composta por trilhos com roletes deslizantes, nos
quais o produto é carregado por uma das extremidades e deslizam por
gravidade sobre os rodízios até a zona de coleta.
Sistema ideal para utilizar o principio PEPS
(Primeiro que entra é o Primeiro que sai), para cargas leves.

Estrutura Dinâmica

As cabines metálicas Artmóveis criam ambientes isolados dentro da fábrica,
gerando conforto, bem estar e um ambiente climatizado.
Diminui ruídos externos e fuligem, tendo como opções, cabines simples vedadas
e cabines com isolamentos acústicos para ambientes com alto nível de ruído.
Sua principal característica, a facilidade de remoção destas salas para outros
locais da fábrica, se comparado com uma construção em alvenaria convencional.

Para desenvolver seu produto e para maiores informações
acesse nosso site www.artmoveis.ind.br
ou ligue para 19 3805.7535

