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A Indústria 4.0 trouxe novas possibilidades técnicas, nomeadamente ao nível da Intralogísitica and Supply Chain, e 

veio facilitar a visão e execução de “Fábricas Inteligentes”. 

Aliando os seus mais de 25 anos de experiência às novas tecnologias de informação, a Pinto Brasil apresenta 

soluções de automatização em sistemas logísticos que lhe permitem estar na vanguarda do setor industrial. 

Na Pinto Brasil propomos sistemas automatizados de transporte – Conveyors Systems e sistemas de armazenamento 

– Storage Systems, interligados pelos diferentes serviços de software dos próprios meios e com possibilidade de 

interligação com outros sistemas existentes tipo ERP ou similares. 

Em estreita parceria com os nossos clientes e à medida das suas necessidades, as nossas equipas de engenharia 

desenvolvem sistemas integrados de armazenamento, transfer, acondicionamento e transporte até aos locais de 

trabalho, criando assim uma sinergia de equipamentos e meios que tem como principal objetivo o aumento da 

eficiência e a redução dos custos produtivos. O processo é acompanhado pelas equipas desde a prototipagem até 

à execução. 

Os nossos projetos respeitam todas as normas de acondicionamento, transporte e segurança. Para além disso, 

possuímos técnicos especializados que realizam a instalação, verificação e manutenção em todos os clientes.

Garantimos a eficácia dos nossos equipamentos, através da utilização de tecnologias de ponta como corte laser, 

soldadura robótica, pinturas de alta proteção e controlos adequados. 

Armazéns automáticos
Transtockers

Sistemas de segregação

Distribuição
Shopstock

HLS (Harness Logistic System)

EMS (Electrified Monorail System) 

KTS (Kitting Transfer Systems)
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ASRS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM)

COMPONENTES ESPECÍFICOS
Consultar fabricante.

PINTURA

CONSTRUÇÃO

Estrutura pintada com tinta epoxy conforme especificações do 
cliente.

Modular: Fixação através de parafusos.
De acordo com as especificações do cliente.

DIMENSÕES GERAIS
Consultar fabricante para diferentes configurações, dimensões e 

quantidades de componentes.

ASRS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM)

DIFERENCIAIS ELÉTRICOS
Diferenciais elétricos para acionamento das gruas. 

Manual, semiautomático e automático.
(Possibilidade de alteração em estruturas manuais existentes)

O ASRS é uma estrutura metálica modular criada para o acondicionamento, gestão e armazenamento de bobinas 

de fio.

O armazém é constituído por duas estruturas principais onde estão dispostos alvéolos ativos, em que o fio é 

desenrolado e encaminhado para operações de fabrico, como corte de fio , e alvéolos para simples armazenamento.

A movimentação das bobinas dentro do armazém é realizada de modo automático, por meio de uma grua rotativa 

e deslizante, sobre guias lineares. Este armazém, possibilita  o armazenamento em altura e permite uma maior 

otimização do layout e área fabril afeta ao armazenamento de componentes.

MOVIMENTO

PESO
90 Kg por alvéolo.
Dimensionável a outros pesos.

INTEGRAÇÃO COM O AGV

Z

Y
X
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TRANSTOCKER

O transtocker é um sistema de armazenamento dinâmico de componentes desenvolvido sob a filosofia FIFO. 

É uma estrutura metálica modular criada para o acondicionamento, gestão e armazenamento de componentes. 

TRANSTOCKER

Com um excelente aproveitamento da altura útil dos edifícios industriais, reduz os elevados custos de ocupação 

de superfície. O acionamento dos elevadores é feito manualmente (com opção motorizada sob consulta) após a 

seleção do nível de carga/descarga. O sistema é composto por dois elevadores (carga e descarga) e vários níveis 

de armazenamento.

ESTRUTURA

COMPONENTES A ACONDICIONAR 

COMPONENTES ESPECÍFICOS
Consultar fabricante.

Os componentes a acondicionar são dispostos em carros 
específicos, estando presente um sistema de retorno de carros 
vazios no final da sua utilização.

Estrutura modular e flexível.
Presença (para efeitos de manutenção) de passadiços sob todo 
o comprimento do Transtocker.

PINTURA

CONSTRUÇÃO

Estrutura pintada com tinta epoxy conforme especificações do 
cliente.

Construção soldada em tubo e chapa de aço com travessas e 
colunas aparafusadas. 

DIMENSÕES GERAIS
Consultar fabricante para diferentes configurações, dimensões e 

quantidades de componentes.
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Manual, semiautomático e automático.

MOVIMENTO
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DIMENSÕES GERAIS SISTEMA DE EMERGÊNCIA
Consultar fabricante para diferentes configurações, dimensões e 

quantidades de componentes.
DIRETIVAS CE.
A todo o comprimento da linha.

SEGREGATION CONVEYORS

O sistema de armazenamento dinâmico Segregation Conveyors de componentes é desenvolvido sob a filosofia 

FIFO. Com um excelente aproveitamento da altura, reduz os elevados custos de ocupação de superfície. O 

acionamento dos elevadores é feito manualmente após a seleção do nível de carga/descarga. 

Para além de permitir o aproveitamento do espaço com segregação e ordem sequencial de lotes para entrada 

em produção, pode ser utilizado em interligação com o transtocker. 

DISTRIBUIÇÃO
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SHOPSTOCK PARA CONTENTORES SHOPSTOCK PARA CONTENTORES

Pinto Brasil apresenta o Shopstock como uma solução logística de “supply chain”, que possibilita uma melhor 

organização e ganhos de tempo no receção, segregação e acondiconamento das embalagens. Este equipamento 

permite a colocação, manuseamento, preparação e controlo de entrada de materiais de forma semiautomática ou 

automática de forma eficiente e eficaz. 

Cada projeto de shopstock é executado à medida das necessidades e especificações dos clientes, atendendo, por 

exemplo, às limitações de espaço e necessidades de carga e descarga.

DIMENSÕES GERAIS
Consultar fabricante para diferentes configurações, dimensões e 

quantidades de componentes.

DESENVOLVIMENTO PARA CAIXAS
DIMENSÕES 
0,6m x 0,4m x 0,3m 
(Consultar fabricante para outras dimensões)

DESENVOLVIMENTO PARA CONTENTORES E PALETES
DIMENSÕES 

1,2m x 1,1m x 1m 
(Consultar fabricante para outras dimensões)



HLS
HARNESS LOGISTIC SYSTEM
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HLS (HARNESS LOGISTIC SYSTEM)  

Os transportadores aéreos industriais da Pinto Brasil possibilitam o manuseamento de diversos produtos, tais como: 

componentes, partes de veículos, cablagens ou cestos com produtos. Os nossos produtos servem ainda como 

ligação de “station to station” de produtos semiacabados e produtos provenientes de diferentes tarefas.

Os transportadores aéreos de uso industrial são 

constituídos por uma estrutura suporte, apoiada no 

piso ou suportada no próprio edifício, com circuitos 

pré-definidos. Estes produtos podem assumir diversas 

características dependendo dos pesos a transportar, 

por exemplo: 

1 - Com uma corrente e com ganchos onde são 

acomodadas as cargas, a corrente é tracionada por 

uma unidade motriz, posicionada geralmente no 

ponto mais alto da linha, e um esticador de corrente, 

posicionado no ponto mais baixo da linha, controlados 

por um painel central com PLC e botoeiras distribuídas 

ao longo da linha;

2 - Através de roldanas, que correm sobre um carril, e 

suportes que permitem a colocação de diferentes tipos 

de materiais a transportar, sendo estes movimentados 

por arrasto de uma linha de corrente e tracionadas por 

uma unidade motriz.

3 - Podem ser efetuadas descidas de posto à medida 

das necessidades e zonas de “buffers” de componentes 

prontos a serem enviados para destinos finais, através 

de software de gestão incluído (WMS: Warehouse 

Management System).

HLS (HARNESS LOGISTIC SYSTEM)  

Vantagens: 

• Flexiblidade 

• Grupagem

• Versatilidade

• Fácil manuseamento

• Proteção dos produtos

• Qualidade no acondicionamento

O software HMS® (Harness Management System) é a solução 
adequada para garantir um elevado nível de performance 
e eficiência na gestão de HLS Pinto Brasil, através dos seus 
diversos módulos funcionais.
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SEGREGAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS 

PROGRAMAÇÃO

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO

GESTÃO DE STOCKS

Programação e software específicos (HMS: Harness 
Management System)

Ocupação de espaço aéreo.

Possiblidade de criação buffers para componentes.

Automatizado.

DIMENSÕES GERAIS

SUPORTES

UTILIZAÇÃO

PESO

Automática.

Carga da estrutura (conforme necessidades do cliente).

Cargas diversas conforme pesos e produtos a transportar.

Consultar fabricante para diferentes configurações, dimensões e 
quantidades de componentes.



EMS
ELECTRIFIED MONORAIL SYSTEM
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Os sistemas de Conveyors Systems oferecem soluções 

à medida para qualquer tipo de material. Incluído 

no nosso portefólio, encontra-se o EMS (Electrified 
Monorail System).

Este sistema pode adoptar diversas soluções industriais 

de manufatura e de logística. 

Fornecemos soluções completas (tailor-made) de 

planeamento, design, construção e implementação dos 

equipamentos, tais como, movimentação de paletes, 

caixas, suportes diversos para diferentes produtos. É 

ideal para tarefas de montagem e transportes longos.

Sistemas robustos adaptáveis e de fácil manutenção.

Através de sistemas de trolley e controle de estações 

integradas de monotorização via PLC  e controle  ligados 

a um sistema de gestão autónomo, permite uma gestão 

correta dos meios.

DESLOCAMENTO 
O deslocamento do suporte ao longo da guia é automático.

CONTROLO POR OPERADOR
Paragens e movimentação dos trolleys.

EMS (ELECTRIFIED MONORAIL SYSTEM) 

PORTEFÓLIO DE PRODUTOS:

•  EMS 

• Assembly Line

SERVIÇOS:

• Consultadoria

• Simulação

• Desenho

• Montagem

• Teste e manutenção

Trabalhos diferentes tipos de materiais a tranportar e 

requerimentos para o seu transporte.

Entregamos sistemas de armazenamento, transporte,  

montagem e processos logísticos.

SIMULAÇÃO DE LINHA SUSPENSA:

No projeto inicial executam-se simulações de sistema. A 

simulação permite a visualização do fluxo material e as 

estratégias a adotar, ajudam a confirmar a efetividade 

do sistema e o layout, identificando “bottlenecks”. 

Podemos determinar potencial horário.

EMS (ELECTRIFIED MONORAIL SYSTEM) 

Electrical Monoraill System para processo (Goods to man) - Linhas montagem 
de cablagens

Electrified Monorail

PESO

VELOCIDADE

Carga admissível: 300Kg.
(Adaptável às necessidades do cliente)

Variável.

DIMENSÕES GERAIS
Consultar fabricante para diferentes configurações, dimensões e 

quantidades de componentes.

SISTEMA DE CONTROLO
Software Pinto Brasil.



KTS
KITTING TRANSFER SYSTEMS
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COMPONENTES ESPECÍFICOS
Consultar fabricante.

Consultar fabricante para diferentes configurações, dimensões e 
quantidades de componentes.

SISTEMA DE CONTROLO
Consola touchscreen.
Software Pinto Brasil.

DIMENSÕES GERAIS

PINTURA
Estrutura pintada com tinta epoxy conforme especificações do 

cliente.

TRANSPORTADORES MOTORIZADOS
Transportadores motorizados com corrente de transporte e 
corrente de acumulação.

LEGISLAÇÃO CE 
Equipamento desenvolvido tendo em consideração a legislação 
CE.

Este produto pode ser integrado 
com o sistema AGV.

KTS - SISTEMA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAIXAS KTS - SISTEMA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAIXAS

O sistema de transferência de caixas é um equipamento de transferência logística e segregação de componentes 

por referência para linhas de montagem. 
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KTS - SISTEMA TRANSPORTADOR AUTOMATIZADO

COMPONENTES ESPECÍFICOS
Consultar fabricante.

SISTEMA DE CONTROLO
Software Pinto Brasil.

TRANSPORTADORES MOTORIZADOS
Transportadores motorizados com corrente de transporte e 
corrente de acumulação.

LEGISLAÇÃO CE 
Equipamento desenvolvido tendo em consideração a legislação 
CE.

PINTURA
Estrutura pintada com tinta epoxy conforme especificações do 

cliente.

O sistema transportador automatizado é um equipamento composto por um conjunto de transportadores que 

operam de forma sincronizada. 

Complementados com proteção, permitem uma segurança total, quer dos operadores ou dos produtos a 

transportar. Este sistema permite ainda a colocação de postos específicos de trabalho.

Alguns dos elementos transportadores estão equipados com sistemas de acumulação, de modo a poder albergar 

uma maior quantidade de produtos em circulação. 

A passagem dos produtos entre os transportadores é assegurada por meio de pinças e acionadores pneumáticos. 

Todos os parâmetros são introduzidos no sistema através de uma consola.

DIMENSÕES GERAIS
Consultar fabricante para diferentes configurações, dimensões e 

quantidades de componentes.
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