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ESTANTE ABASTECIMENTO DE CHAPA (ESAOCHPB05)
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Os Racks & Shelvings Pinto Brasil são desenvolvidos pelas nossas equipas de engenharia, que criam prototipagens 

de todo o tipo de estruturas, tendo em conta as necessidades e especificações do caderno de encargos dos nossos 

clientes.

Temos equipas altamente especializadas e com um vasto conhecimento na abordagem e na procura de soluções, 

o que nos permite uma maior adaptação aos diferentes conceitos e exigências dos projetos, dando respostas aos 

produtos solicitados.

Seguimos todos os procedimentos de segurança e utilizamos materiais devidamente homologados e certificados, 

garantindo assim a qualidade dos nossos equipamentos e a total satisfação dos nossos clientes.



SHELVINGS
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A estante de abastecimento de chapa é uma estrutura metálica de gavetas, que permite o armazenamento de 

lotes de chapa em cada uma delas. Esta estrutura tem como principal objetivo o melhor acondicionamento de 

chapa, permitindo a redução da área ocupada e alocação específica para cada tipo de chapa.

A sua estrutura superior permite o acondicionamento de outros materiais, tais como barras e tubos de ferro, 

possibilitando deste modo a ocupação do espaço vertical numa mesma área.

ESTANTE ABASTECIMENTO DE CHAPA ESTANTE ABASTECIMENTO DE CHAPA

ÁREA DE APLICAÇÃO REDUZIDA 

ELEVADA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 

Acondicionamento vertical permite menor ocupação 
de espaço.

Acondicionamento vertical por prateleiras 
sobrepostas em espaço reduzido.

PRATELEIRAS

DIMENSÕES GERAIS

Prateleiras em madeira ou chapa.

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

DIMINUIÇÃO DE FALHAS E ERROS

ERGONOMIA

ESPAÇAMENTO DAS ESTANTES

Segregação e alocação de materiais por referências.

Permite o manuseamento do material de forma suave.

Standard: 75 mm
(Podem ser efetuadas outras dimensões)
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ESTANTE ABASTECIMENTO DE CHAPA ESTANTE ABASTECIMENTO DE CHAPA

Esta estante de abastecimento de chapa é uma estrutura metálica de gavetas, que permite o armazenamento 

de lotes de chapa em cada uma delas. Esta estrutura tem como principal objetivo o melhor acondicionamento de 

chapa, permitindo a redução da área ocupada e alocação específica para cada tipo de chapa. 

O fecho da estrutura de suporte das gavetas permite uma redução de espaço quando não está a ser utilizada, 

diferindo por este aspeto da estrutura anterior.

Nesta estrutura, normalmente, são usados sistemas de manipulação de chapas a vácuo.

ÁREA DE APLICAÇÃO REDUZIDA 

ELEVADA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 

Acondicionamento vertical permite menor ocupação 
de espaço.

Acondicionamento vertical por prateleiras 
sobrepostas em espaço reduzido.

PRATELEIRAS

DIMENSÕES GERAIS

Prateleiras em madeira ou chapa.

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

DIMINUIÇÃO DE FALHAS E ERROS
Segregação e alocação de materiais por referências.

ERGONOMIA

ESPAÇAMENTO DAS ESTANTES

Permite o manuseamento do material de forma suave.

Standard: 75 mm
(Podem ser efetuadas outras dimensões)
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ESTANTE SPEEDLOCK ESTANTE SPEEDLOCK

A estante speedlock é uma estante construída à medida dos clientes. Esta é uma solução industrial de grande 

capacidade de armazenamento e de fiabilidade comprovada. A sua adaptabilidade permite acolher diferentes 

tipos de paletes e de produtos, criando alocações dos materiais de forma eficiente. Com diferentes capacidades 

de carga e dimensões, a estante speedlock permite criar soluções à  sua medida.

Estantes Convencionais:

• O sistema mais universal para o acesso direto e 

unitário a cada palete. Por isso, é a solução ótima 

para armazéns onde é necessário armazenar 

produtos paletizados com grande variedade de 

referências.

• A distribuição e altura das estantes determinam-se 

em função das características dos empilhadores, 

dos elementos de armazenagem e das dimensões 

do local.

Vantagens:

• Excelente controlo do stock, pois cada espaço 

corresponde a uma palete.

• Adaptável a qualquer dimensão, peso ou tamanho 

da mercadoria a armazenar.

• Adaptável com estantes para picking manual.

• Para armazenar um maior número de paletes 

podem-se instalar estantes de profundidade 

dupla, que permitem armazenar uma palete em 

frente da outra em cada lado do corredor.

Tipologia de aplicações

ÁREA DE APLICAÇÃO REDUZIDA 

ELEVADA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 

Acondicionamento vertical permite menor ocupação 
de espaço.

Acondicionamento vertical por prateleiras 
sobrepostas em espaço reduzido.

PRATELEIRAS

DIMENSÕES GERAIS

Prateleiras em madeira ou chapa.

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

DIMINUIÇÃO DE FALHAS E ERROS
Segregação e alocação de materiais por referências.

ERGONOMIA

ESPAÇAMENTO DAS ESTANTES

Permite o manuseamento de material de forma suave.

De acordo com pedido do cliente.
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ESTANTE SPEEDLOCK LIGHT

A estante speedlock light é uma estante construída à medida das necessidades dos clientes. Esta é uma solução 

industrial de grande capacidade de armazenamento e de fiabilidade comprovada. A sua adaptabilidade permite 

acolher diferentes tipos de paletes e de produtos, criando alocações dos materiais de forma eficiente. Com 

diferentes capacidades de carga e dimensões, a estante speedlock light permite criar soluções à sua medida.

ESTANTE SPEEDLOCK LIGHT

DIMENSÕES GERAIS
De acordo com as especificações do cliente.

ÁREA DE APLICAÇÃO REDUZIDA 

ELEVADA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 

Acondicionamento vertical permite menor ocupação 
de espaço.

Acondicionamento vertical por prateleiras 
sobrepostas em espaço reduzido.

PROTEÇÃO
Pintura eletroestática de proteção ESD.
(Outras soluções de pintura disponíveis)

DIMINUIÇÃO DE FALHAS E ERROS
Segregação e alocação de materiais por referências.

PRATELEIRAS
Prateleiras em madeira ou chapa.

ERGONOMIA

ESPAÇAMENTO DAS ESTANTES

Permite o manuseamento do material de forma suave.

De acordo com pedido do cliente.
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ESTANTE DINÂMICA PARA CAIXAS ESTANTE DINÂMICA PARA CAIXAS

A estante dinâmica para caixas foi criada com o propósito de acondicionamento e stock de produtos variados com 

sistema de calha e roletes com inclinação, permitindo o fácil acesso a todos os componentes, garantindo o sistema 

FIFO (First In, First Out).

Elaborada à medida das necessidades do cliente, permite uma ampla gama de caixas standard ou utilização com 

as próprias embalagens dos componentes, podendo ser ajustada posteriormente para outras utilizações.

Esta estante pode ser standard ou com componentes isolantes e caixas especificas, permitindo um acondicionamento 

e armazenamento nas melhores condições de proteção de descarga eletroestática (ESD).

Criamos soluções à medida das suas necessidades.

DIMENSÕES GERAIS
De acordo com as especificações do cliente.

ÁREA DE APLICAÇÃO REDUZIDA 

ELEVADA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 

Acondicionamento vertical permite menor ocupação 
de espaço.

Acondicionamento vertical por prateleiras 
sobrepostas em espaço reduzido.

CALHA COM RODÍZIOS
Calha metálica com roletes plásticos para deslizamento 

das caixas.

PROTEÇÃO
Pintura eletroestática de proteção ESD.
(Outras soluções de pintura disponíveis)

DIMINUIÇÃO DE FALHAS E ERROS
Segregação e alocação de materiais por referências.

ERGONOMIA

ESPAÇAMENTO DAS ESTANTES

Permite o manuseamento de material do forma suave.

De acordo com pedido do cliente.



RACKS
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RACK DINÂMICO DE PALETES RACK DINÂMICO DE PALETES

O rack dinâmico de paletes é uma estrutura auto nivelante, com um sistema de evacuação de vazios, para o 

aprovisionamento de componentes sobre paletes. Este equipamento é provido de um tabuleiro dinâmico para a 

colocação de caixas vazias, ou em espera, na parte superior da estrutura.

PINTURA

CALHA COM ROLOS

PÉS DE AFINAÇÃO

Estrutura pintada com tinta epoxy conforme 
especificações do cliente.

Rolos metálicos D.60mm (outras dimensões).
Calhas metálicas com roletes.

Afinadores nas pernas de modo a garantir um perfeito 
assentamento no piso.

COMPONENTES ESPECÍFICOS

CONSTRUÇÃO SOLDADA

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

Soldadura em tubo de aço.

DIMENSÕES GERAIS
De acordo com as especificações do cliente.

Vantagens:

• Perfeita rotação das paletes (sistema FIFO - First 
In, First Out).

• Poupança de espaço e tempo na manipulação das 

paletes.

• Eliminação de interferências na preparação de 

pedidos.

• Excelente controlo do stock.
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ESTANTE DE ABASTECIMENTO

A estante de abastecimento tem como principal objetivo o fornecimento de postos de trabalho de circuitos e 

componentes para montagem. Os componentes estão dispostos nas prateleiras e o abastecimento é realizado 

pela zona frontal e a carga pela zona posterior da estante.

COMPONENTES ESPECÍFICOS

CONSTRUÇÃO

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

Perfis tubulares e acessórios de fixação segundo 
filosofia modular Lean (para mais informações ver 

catálogo Pibra®).

DIMENSÕES GERAIS
De acordo com as especificações do cliente.

PRATELEIRAS E ABASTECIMENTO

PROTEÇÃO

Prateleiras em madeira e abastecimento tipo pagoda 
em tubo de ferro electrozincado.

Rede metálica.

RACK PARA CAIXAS

O rack para caixas é uma estrutura para alimentação em postos de trabalho de componentes em caixas, 

assegurando a metodologia FIFO (First In, First Out) e respetivo retorno das caixas vazias. O equipamento 

possui ainda um tabuleiro para execução de pequenas preparações ou operações de montagem.

TIPO DE CAIXA

CALHA COM RODÍZIOS

DIMENSÕES 0.6 x 0.4 x 0.3 m 
(consultar fabricante para outras dimensões e/ou 
quantidades).

Calha metálica com roletes plásticos para deslizamento 
das caixas.

DIMENSÕES GERAIS

CONSTRUÇÃO

De acordo com as especificações do cliente.

Perfis tubulares e acessórios de fixação segundo 
filosofia modular Lean (para mais informações ver 

catálogo Pibra®).

PIBRA®
EASYFORM

PIBRA®
EASYFORM
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