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A ampla experiência da Pinto Brasil, permite-nos o desenvolvimento de Returnable Packaging and Wip adaptados
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aos diversos postos de trabalho e para diferentes tipos de materiais, tais como peças de plástico, metal ou vidro.

Vagões
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Desenvolvemos equipamentos complexos de acordo com todas as normas de transporte e acondicionamento de
materiais com os mais altos índices de segurança, produtividade e manuseamento.
Os nossos equipamentos podem ser produzidos em separado ou em interligação com outros equipamentos de
stock ou transfers, como shopstoks, armazéns e outros.
As nossas equipas de engenharia trabalham em parceria estreita com os nossos clientes, desde o desenvolvimento
e prototipagem dos equipamentos até à sua execuação.
Seja para uso interno ou externo, a Pinto Brasil possui soluções de Returnable Packaging and Wip à medida das
necessidades do setor automóvel.
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CONTENTORES

CONTENTOR COMPONENTES EM VIDRO

CONTENTOR PARA COMPONENTES EM CHAPA ESTAMPADA

O contentor de componentes em vidro é um contentor metálico para aprovisionamento e transporte de um mix

O contentor metálico para componentes em chapa estampada é utilizado para acondicionamento e transporte de

de componentes em vidro. Os componentes a acondicionar estarão dispostos em 3 suportes fixos revestidos com

componentes metálicos específicos em chapa estampada e pintada. A disposição dos componentes é feita sobre

placas em borracha escalonadas. A fixação é conseguida por um braço rebatível, revestido a escova em borracha,

os suportes fixos revestidos com placas de poliuretano, sendo a fixação garantida por meio de braços rebatíveis

sendo o encravamento feito por posicionadores com mola. O contentor é empilhável e pode ser movimentado por

revestidos com borracha.

empilhador.

A estrutura do contentor é desenvolvida de forma a que o operador possa entrar no seu interior para executar
as operações de carga e descarga dos componentes. O contentor pode ser movimentado por empilhador e é
empilhável.

DIMENSÕES GERAIS

DIMENSÕES GERAIS

1.2 x 1.15 x 0.9m (CxLxH)
Podem ser dimensionados de acordo com as
especificações do cliente.

2 x 1.8 x 0.9m (CxLxH)
Podem ser dimensionados de acordo com as
especificações do cliente

COMPONENTES ESPECÍFICOS

MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADOR

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

PINTURA

CONFIGURAÇÃO EMPILHÁVEL

Estrutura pintada com tinta epoxy.

CONSTRUÇÃO SOLDADA
Soldadura em tubo e chapa de aço.
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COMPONENTES ESPECÍFICOS
Consultar fabricante para diferentes configurações,
dimensões e quantidades de componentes.

PINTURA
Estrutura pintada com tinta epoxy.

FIXAÇÃO DE COMPONENTES
Suportes fixos e braço rebatível com encravamento.

CONSTRUÇÃO SOLDADA
Soldadura em tubo e chapa de aço.

MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADOR
Deslocação do contentor possível através do
posicionamento dos garfos do empilhador em 2
posições diferentes.

CONFIGURAÇÃO EMPILHÁVEL
Braços fixos.

FIXAÇÃO DE COMPONENTES
Braços fixos e rebatíveis com encravamento.
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CONTENTOR DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE
PARA-CHOQUES

CONTENTOR TRANSPORTE DE PARA-CHOQUES

Contentor metálico para o aprovisionamento e o transporte de componentes para-choques. A disposição

Contentor para aprovisionamento segundo o fornecimento síncrono de um mix de modelos de para-choques.

dos componentes a acondicionar realiza-se sobre varões metálicos reforçados. Este produto está preparado

Os componentes são acondicionados em suportes desenhados para albergar diversos modelos. De modo a

para ser movimentado através de empilhador, podendo ser empilhável. De frisar que o encravamento dos

garantir o sincronismo do fornecimento dos componentes, os seus suportes estão colocados sobre um sistema

componentes é feito por meio de braços metálicos rebatíveis.

de rotação manual em carrossel. O contentor é empilhável e passível de ser movimentado por empilhador.

DIMENSÕES GERAIS
1.2 x 2.4 x 1.5m (CxLxH)
Podem ser dimensionados de acordo com as
especificações do cliente.

COMPONENTES ESPECÍFICOS
Desenvolvido para componentes específicos (consultar
para diferentes configurações, dimensões e quantidades
de componentes).
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CONSTRUÇÃO SOLDADA
Soldadura em tubo e chapa de aço.

MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADOR
Deslocação do contentor possível através do
posicionamento dos garfos do empilhador em 2
posições diferentes.

DIMENSÕES GERAIS
2.4 x 2.2 x 1.4m (CxLxH)
Podem ser dimensionados de acordo com as
especificações do cliente.

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

PINTURA

CONFIGURAÇÃO EMPILHÁVEL

PINTURA

Estrutura pintada com tinta epoxy conforme
especificações do cliente.

Empilhável com braços rebatíveis.

Estrutura pintada com tinta epoxy conforme
especificações do cliente.

MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADOR
Deslocação do contentor possível através do
posicionamento dos garfos do empilhador em 4
posições diferentes.

FIXAÇÃO DE COMPONENTES
Estrutura com suportes de fixação de componentes
dispostos sobre um carrossel para movimentação/
rotação com acionamento manual.
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CONTENTOR PARA COMPONENTES INJETADOS

CONTENTOR REBATÍVEL

Contentor metálico desenvolvido para o aprovisionamento e transporte de componentes injetados específicos.

O contentor rebatível é desenvolvido para aprovisionamento e transporte de portas de bagageira. A disposição

A disposição dos componentes a acondicionar é feita sobre suportes metálicos reforçados. O encravamento dos

dos componentes a acondicionar é feita sobre suportes metálicos reforçados. O encravamento dos componentes

componentes faz-se por meio de braços metálicos rebatíveis. Produto com possibilidade de ser movimentado por

faz-se por meio de braços metálicos rebatíveis. Produto com possibilidade de ser movimentado por empilhador e

empilhador e empilhável.

empilhável.

DIMENSÕES GERAIS

DIMENSÕES GERAIS

1.2 x 1.9 x 1.5m (CxLxH)
Podem ser dimensionados de acordo com as
especificações do cliente.

Podem ser dimensionados de acordo com as
especificações do cliente.

COMPONENTES ESPECÍFICOS
Desenvolvido para componentes específicos (consultar
para diferentes configurações, dimensões e quantidades
de componentes).

Deslocação do contentor possível através do
posicionamento dos garfos do empilhador em 2
posições diferentes.

COMPONENTES ESPECÍFICOS

MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADOR

Desenvolvido para componentes específicos (consultar
para diferentes configurações, dimensões e quantidades
de componentes).

PINTURA

CONFIGURAÇÃO EMPILHÁVEL

PINTURA

CONFIGURAÇÃO EMPILHÁVEL

Estrutura pintada com tinta epoxy conforme
especificações do cliente.

Empilhável com braços rebatíveis.

Estrutura pintada com tinta epoxy conforme
especificações do cliente.

Empilhável com braços rebatíveis.

CONSTRUÇÃO SOLDADA
Soldadura em tubo e chapa de aço.
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MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADOR

ESTRUTURA
Metálica com suportes com sistema de mola.

CONSTRUÇÃO SOLDADA
Soldadura em tubo e chapa de aço.

ESTRUTURA
Metálica com suportes com sistema de mola.
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CONTENTOR DE RECOLHA BASCULANTE

CONTENTOR ACONDICIONADOR

O contentor metálico de recolha basculante é um equipamento para acondicionamento e transporte de

O contentor acondicionador é uma palete metálica, construída em estrutura flexível e com disposição regulável

um mix de componentes metálicos com configurações variáveis. A disposição dos componentes e a fixação

dos varões de travamento, para o acondicionamento e transporte de chapas cortadas para estampagem. A base

dos mesmos é feita sobre suportes fixos escalonados e por suportes individuais rebatíveis construídos em

da palete é construída para permitir a entrada dos garfos do empilhador, logo há possibilidade de empilhamento.

poliamida. O operador que executa as cargas e descargas dos componentes é capaz de passar para o seu
interior.
O contentor está preparado para condições climatéricas exteriores, sendo revestido nas paredes laterais com
policarbonato alveolar e teto em chapa de aço galvanizada. A porta é em tela PVC cristal com manípulo e
enrolador de mola. De notar que o contentor pode ser movimentado por empilhador.

DIMENSÕES GERAIS
1.5 x 1.2 x 2m (CxLxH)
Com balde com capacidade de 800 litros (consultar
para diferentes dimensões e configurações).

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

PINTURA
Estrutura pintada com tinta epoxy.

CONSTRUÇÃO SOLDADA
Soldadura em tubo e chapa de aço.
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MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADOR
Deslocação do contentor possível através do
posicionamento dos garfos do empilhador em 2
posições diferentes.

FIXAÇÃO DE COMPONENTES
Suportes fixos e rebatíveis em poliamida com
encravamento.

CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS
Contentor apto a suportar condições climatéricas
exteriores.

DIMENSÕES GERAIS
2 x 1.8 x 0.9m (CxLxH)
Podem ser dimensionados de acordo com as
especificações do cliente

COMPONENTES ESPECÍFICOS

CONSTRUÇÃO SOLDADA
Soldadura em tubo e chapa de aço.

MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADOR

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

PINTURA

CONFIGURAÇÃO EMPILHÁVEL

Estrutura pintada com tinta epoxy.
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VAGÕES

VAGÃO DE TRANSPORTE DE COMPONENTES ELÉTRICOS

VAGÃO DE TRANSPORTE DE VIDROS

Vagão com alvéolos individuais, construído em estrutura metálica e com separadores em policarbonato alveolar,

Vagão para transporte e fornecimento síncrono de vidros. Os componentes são acondicionados em alvéolos

para transporte e fornecimento síncrono de componentes elétricos. O vagão possui 2 frentes úteis de carga e

individuais construídos em lona de PVC com separadores em poliamida. O vagão possui 2 frentes úteis de carga

descarga, com sistema de rotação da estrutura de alvéolos e travão acionado por pedal. O equipamento possui

e descarga, com sistema de rotação da estrutura de alvéolos e travão acionado por pedal. O equipamento

ainda uma pega para movimentação manual e está preparado para circular no exterior, uma vez que detém uma

possui ainda uma pega para movimentação manual e está preparado para circular no exterior, com cobertura em

cobertura em lona deslizante sobre corrediças, para-choques e sinalética.

policarbonato alveolar, para-choques e sinalética.

DIMENSÕES GERAIS
1.26 x 1.26 x 2.1 m (CxLxH)

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

PINTURA
Estrutura pintada com tinta epoxy conforme
especificações do cliente.

CONSTRUÇÃO SOLDADA
Soldadura em tubo e chapa de aço.

RODÍZIOS
Giratórios D.250mm com suspensão.

SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO
Movimentação tipo vagão com acionamento por
trator.

ESTRUTURA ROTATIVA
Estrutura rotativa com alvéolos para colocação de
componentes.

COBERTURA
Cobertura em lona deslizante sobre corrediças.

DIMENSÕES GERAIS
1.8 x 1.65 x 2.1m (CxLxH)
Podem ser dimensionados de acordo com as
especificações do cliente.

COMPONENTES ESPECÍFICOS
Desenvolvido para componentes específicos (consultar
para diferentes configurações, dimensões e quantidades
de componentes).

PINTURA
Estrutura pintada com tinta epoxy conforme
especificações do cliente.

CONSTRUÇÃO SOLDADA
Soldadura em tubo e chapa de aço.

RODÍZIOS
Giratórios D.250mm com suspensão.

SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO
Movimentação tipo vagão com acionamento por
trator.

COBERTURA
Cobertura em placa de policarbonato alveolar.

ESTRUTURA ROTATIVA
Estrutura rotativa com alvéolos em Lona PVC para
colocação de componentes.
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VAGÃO DE TRANSPORTE DE PÁRA-CHOQUES

VAGÃO TRANSPORTE DE CAIXAS DE FARÓIS

Vagão para transporte e fornecimento síncrono de um mix de modelos de para-choques. Os componentes são

Vagão para transporte e fornecimento de caixas plásticas com faróis. As caixas são acondicionadas em gavetas

acondicionados em suportes desenhados para albergar diferentes modelos. De modo a garantir o sincronismo

corrediças com separadores individuais. O movimento manual de abertura das gavetas coloca as caixas em posição

do fornecimento dos componentes, os seus suportes estão colocados sobre um sistema de rotação manual em

inclinada, de forma a facilitar a ergonomia de retirada dos componentes do seu interior. O vagão de transporte

carrossel. O vagão possui ainda uma pega para movimentação manual e está preparado para circular no exterior,

de caixas de faróis está preparado para circular no exterior, pois possui uma cobertura em lona deslizante sobre

com coberturas em policarbonato alveolar e lonas, para-choques e sinalética.

corrediças, para-choques e sinalética. A estrutura deste vagão está ainda preparada para ser empilhável em altura
e para ser movimentada por empilhador.

DIMENSÕES GERAIS
2.5 x 1.1 x 1.35 m (CxLxH)

DIMENSÕES GERAIS

COMPONENTES ESPECÍFICOS

3.3 x 1.8 x 2.5m (CxLxH)

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

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

PINTURA
Estrutura pintada com tinta epoxy conforme
especificações do cliente.

ESTRUTURA
Estrutura com suportes de fixação de componentes
dispostos sobre um carrossel para movimentação e
rotação com acionamento manual.
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RODÍZIOS
Giratórios D.250mm com suspensão.

SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO
Movimentação tipo vagão com acionamento por
trator.

PINTURA
Estrutura pintada com tinta epoxy conforme
especificações do cliente.

MOVIMENTAÇÃO POR EMPILHADOR
Movimentação por empilhador com túneis para garfos
sobre o comprimento e sobre a largura.

CONSTRUÇÃO
Construção soldada em tubo e chapa de aço.

RODÍZIOS
Giratórios D.250mm com suspensão.

SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO
Movimentação tipo vagão com acionamento por
trator.

COBERTURA

CONFIGURAÇÃO EMPILHÁVEL

COBERTURA

Cobertura em policarbonato alveolar e lona.

Empilhável com braços rebatíveis.

Cobertura em lona deslizante sobre corrediças.
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SISTEMA DE TRANSPORTE DE MÍSSEIS

SISTEMA GLOBAL DE FORNECIMENTO SÍNCRONO DE PORTAS

O carro de transporte da Pinto Brasil permite colocar os mísseis em qualquer posição, recorrendo a diversos

Sistema global de estações de carga/descarga e vagões para o fornecimento síncrono de um mix de modelos

movimentos, nomeadamente:

de portas. Os componentes são acondicionados nas estações de carga/descarga e nos vagões sobre roletes em

•

Movimento em altura feito manualmente por uma bomba hidráulica, que desce pela abertura da válvula;

poliamida para não danificar as portas. As estações de descarga estão equipadas com um sistema de movimentação

•

Movimento transversal, dianteiro e traseiro, para compensar pequenos desvios da posição da aeronave, no

manual, que permite não só movimentar todas as portas em simultâneo para o interior dos vagões, mas também

ângulo da mesa de apoio, para alinhar com o ângulo da asa do avião;

bloquear todos os movimentos das portas durante o seu transporte e transferência. O posicionamento dos vagões

Movimento de avanço e/ou recuo para a mesa de apoio (140mm) para facilitar a inserção nas guias da asa do

junto das estações de carga/descarga é assegurado por um sistema de guiamento em dois eixos. Este equipamento

avião.

está ainda preparado para circular no exterior com para-choques e respetiva sinalética.

•

DIMENSÕES GERAIS

DIMENSÕES GERAIS

Conforme especificações do cliente.

Estações de 1,9 x 1,4 x 2,2m (CxLxH).
Vagões de 2,15 x 1,4 x 2,2m (CxLxH).

VELOCIDADE MÁXIMA
12 Km/h

SISTEMAS PADRÃO

SISTEMA DE POSIÇÃO
Sistema de posição do travão de estacionamento e de
estabilização durante a fase final de carregamento na
aeronave

RODAS PNEUMÁTICAS

Suporta os sistemas padrão de mísseis existentes

CORREIAS

PESO
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PINTURA
Estrutura pintada com tinta epoxy conforme
especificações do cliente.

ACOPLAMENTO DOBRÁVEL

Correias para garantir o transporte seguro do míssil
por reboque .

Sem carga: 475 Kg
Com carga: 675 Kg

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

CONSTRUÇÃO SOLDADA
Soldadura em tubo e chapa de aço.

CAPACIDADE
Capacidade de 2 mísseis até 2,9 m de comprimento,
de vários diâmetros e peso de cerca de 100kg cada

RODÍZIOS
Giratórios D.250mm com suspensão.

SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO
Movimentação tipo vagão com acionamento por
trator.
ACONDICIONAMENTO
Acondicionamento dos componentes em roletes
inferiores e superiores em poliamida.
SISTEMAS DE DIREÇÃO
Sistema de guiamento de vagões em dois eixos.

SISTEMAS DE BLOQUEIO
Sistemas de bloqueio e de movimentação simultânea
com acionamento manual.
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Tlf: +351 253 479 240 | Fax: +351 253 479 249
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