INFORMAÇÃO

WIKO – Piehler Equipamentos para Paletisar & Movimentação
Desde mais de 35 anos a empresa WIKO-Piehler na Alemanha desenha e
fabrica sistemas de paletisação e tecnologia de conveyor e movimentação.
Engenharia de linhas de embalagem completas – de um fornecedor. Desde o
enchimento, paletisação ate o fechamento do palet asseguramos um
conceito de grande capacidade.
Nos oferecemos pra você uma opção técnica segura, com a competência de
uma longa experiência. Temos pra você o equipamento na medida certa, para
as mais variadas aplicações e necessidades nos ramos diferentes.
Espaços difíceis, Produtos especiais, grande capacidade, combinações de
produtos com formatos diferentes num só
equipamento, podem ser
realizados sem problemas graças a grande disponibilidade flexível de
possibilidades técnicas.
WIKO-Piehler faz parte dos leaders do mercado europeu em sistemas de
paletisação, transporte e movimentação de produtos. Nos instalamos
Equipamentos completos quase em todos os ramos. Estritamente orientado
no mercado, nos realizamos hoje tecnologias novas e modernas que nossos
clientes vão precisar no dia de amanha.
Nos deixamos vocês flexível e com grande capacidade com relação ao seu
concorrente.
Sempre tem um motivo que justifica a decisão para um sistema! Nos damos
muitos motivos!

Planejamento e projeto adaptado ao cliente
Técnica para paletisação e sistemas de fechamento de palets
orientados nas futuras tecnologias
Assistência técnica competente
Parceiro de confiança desde o inicio!

WIKO-PIEHLER
Conceitos básicos de
equipamentos para paletisação:
Eixos de
trabalho
Entrada de
sacos/
Palets

PIKOMAT
Tipo de
Equipamento

Capacida
de
U/h
Ate ....

Principio de
Paletisação

Processo de
rotação

HPS

1400

Puxador de
chapa

90° di + es + 180°
Estrela rotativa

HPS - H

2400

Puxador de
chapa

só 90° 2 etapas
basculante com 2
etapas

Alta

paralelo

HPS – KG

3600

Puxador de
chapa

90° es + di + 180°
Estrala rotativa e
nariz

Alta

paralelo

HPK

1500

Puxador de
chapa

90°

Alta

HDQ - Comp.

1200

Transferência

HDQ - HD

2600

Transferência

HDL - Comp.

1200

Transferência

NDL – PO

1200

Transferência

NDL

500

Transferência

Robô

500

Por unidade

Fluxo
de
Entrada

Alta

paralelo

Principio de
carregament
o

Carregador
pelo lado
comprido
Carregador
pelo lado
comprido

Tratamento

Para sacos firmes

cuidadoso

Carregador
pelo lado
comprido

cuidadoso

paralelo

Carregador
diagonal

cuidadoso

Alta

mesmo

Carregador
diagonal

delicado

Alta

mesmo

Carregador
diagonal

Extremamente delicado

Alta

mesmo

Baixa

mesmo

Versão especial

Baixa

mesmo

±180°

variável

6 Eixos

90° es + di +180°
transfer es + di
transferência
rotativa
90° es + di +180°
Transfer es + di
Dupla estrela
rotativa
90° es + di +180°
Transfer es + di
transferência
rotativa
90° es + di +180°
Transfer es + di
transferência
rotativa

Carregador
pelo lado
comprido
Carregador
pelo lado
comprido
Carregador
pelo lado
comprido

delicado

Extremamente delicado

cuidadoso

cuidadoso

Produtos que podem ser manipulados: Produtos em sacos, Caixas de papelão, Garrafas, Latas, … e muito mais!

Para Equipamentos especiais com capacidades extremamente altas, rogamos que nos
consulte especificamente!

WIKO-PIEHLER
Conceitos básicos de
equipamentos para folha Stretch:
PIKOMAT
Tipo de
Equipamento

Capacidade
Pal./h
Ate ....

WSS-R

100

WSS-RDB

80

WSD

45

WSD-DB

40

HSS

60

Descrição

Acessórios

Envolvidor esticador
Palet posicionada fixa
-Rotativo
Envolvidor esticador
Palet posicionada fixa
-Rotativo
Envolvidor esticador
Palet rodando

Posicionador de
tampas

Envolvidor esticador
Palet rodando
Esticador de tampas Palet
posicionada fixa

Posicionador de
tampas

Os equipamentos de Stretch podem ser adaptados a todas as demandas dos clientes
com acessórios variados!
Nossos acessórios: Tecnologia de movimentação, Elevadores, Pratos rotativos,
Dispositivo de movimentação em cantoneira, Sistemas para encher BIG BAG, Sistemas
para segurar os palets cheios ( Stretch, Encolhimento , capa protetora), Detector de
metais, Alisadores e sistemas de compensação, Unidades de codificação e pesar
.............. e muito mais!

Contato:
WIKO-PIEHLER Paletisadores & Tecnologia de Movimentação
Praça Silvio Romero 149 Apto 9
CEP 03323-000 • São Paulo (SP) • Brasil
Fone / Fax: (11) 2295 1256 • E-mail: wiko-piehler@uol.com.br

Casa Matriz:
WIKO-PIEHLER Palettier-& Fördertechnik
Siemensstraße 7 • D- 92521 Schwarzenfeld
Telefon: 09435 5418– 0 • Telefax: 09435 5418–49
http://www.wiko-piehler.de • E-mail: VK@wiko-piehler.de

