Ruse Design

SOLUÇÕES EM

ARMAZENAGEM
MINI PORTA PALLETS

Mini Porta Pallet Inicial + Continuação

Para montar este Mini Porta Pallet:
Kit Longarina para
Mini Porta Pallets

Kit Coluna para
Mini Porta Pallets

Kit Bandeja c/ 6 para
Mini Porta Pallets

MINI PORTA PALLET
Mini Porta Pallet Inicial

LATERAL
600/800mm

ALTURA
LONGARINA
NÍVEIS
CARGA POR PLANO
2000/2500/3000mm 1200/1800mm
04/05 ou 06 Níveis
500 Kg
Fabricamos o projeto de acordo com a necessidade do cliente

As imagens são meramente ilustrativas. O fornecedor se dá ao direito de alterar o produto sem prévio aviso.

Estruturas de armazenagem indicadas
para cargas volumosas e de médio
peso acondicionadas manualmente. É
composta por longarinas (vigas) que se
encaixam nas colunas permitindo a
regulagem de altura e o uso de planos
metálicos. Trata-se de um sistema
versátil, o que permite ser usado em
conjunto com mezaninos e pisos
intermediários.

Rod BR 040 n° 516, km 516 - Vereda, Ribeirão das Neves - MG
www.sagrupo.com - orcamento@saarmazenagem.com.br

(31) 3627 1023

A SA Armazenagem possui uma linha completa de acessórios,
possibilitando uma armazenagem mais segura e eficaz.
Protetores individuais de coluna
Protetores de canto e cabeceira
Guias especiais para pallets ou cargas containerizadas
Stop Pallets

DRIVE-IN

PORTA PALLETS
Estrutura seletiva de armazenagem indicada para a verticalização de produtos paletizados. É composta
de longarinas (vigas) reguláveis possibilitando o ajuste de altura, adaptando-se a qualquer tipo de
carga com variedade de itens e volumes de cada projeto. Através do conceito First In, First Out (FIFO),
este sistema facilita o processo de localização, separação entrada e saída de produtos paletizados.
A estrutura é utilizada, inclusive, em áreas de picking, cargas containerizadas, armazenagem de
tambores e porta bobinas.

AUTOSSERVIÇO (ATACAREJO)
Modelo de estrutura Porta Pallets com expositor integrado ao varejo. É composto por módulos inferiores
utilizados em gôndolas especiais com diversas opções de acessórios para a exposição de produtos e
módulos superiores para armazenagem de cargas paletizadas.

Estrutura de armazenagem de produtos paletizados com grandes volumes e pequena variedade de
itens, onde a carga e descarga ocorrem simultaneamente. Comporta a maior capacidade de
armazenagem por metro cúbico, possibilita aparelhar os pallets blocados, otimiza o espaço, elimina
corredores, permitindo o acesso de empilhadeiras. A estrutura proporciona a eficiente organização
e acomodação vertical do estoque, pelo sistema Last In, First Out (LIFO), em que o último produto
colocado é retirado primeiro - considerando o estudo e a necessidade de cada cliente.

