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BAGGAGE HANDLING SYSTEMS
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—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

—Dê asas à sua
imaginação.
E aproveite. O processo, a tranquilidade, a garantia.
inovadoras, flexíveis,
personalizadas, autênticas e
rentáveis que lhe levarão
para o sucesso e falarão de
você com a mesma paixão…
com a que você levanta voo.

—3

—2

Confie e deixe que o poder da
engenharia, unido à visão
criativa que se atreve a pensar
de forma diferente, lhe
surpreenda. E que o faça com
soluções de Baggage Handling
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—Baggage handling systems 06
Uma ampla linha de soluções para todos os aeroportos.

02.

—Engenharia logística integral 08
Desde o começo até o final da cadeia de valor.

03.

—Fabricação própria 10
Valor agregado, menor custo, maior rentabilidade.
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—Rastreabilidade total 12
Para conhecer o percurso exato em qualquer momento.
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—Nossas referências 14
Aeroportos internacionais que confiaram em nós.
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—The harmonius control of baggage handling 16
A singular style.
Uma equipe única para sincronizar a excelência.
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Mais de 35 anos de engenharia criativa.

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

Projetamos e desenvolvemos sistemas
integrais de tratamento de bagagens
garantidos por uma ampla experiência no setor
e uma vasta linha de produtos e soluções
modulares que se ajustam às necessidades
funcionais de qualquer aeroporto.
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02

èéčĘProjeto no aeroporto
internacional de Valência.
èêčĘHipódromo plano no
aeroporto internacional
de Saragoça.
èëčĘPostos de faturação
de bagagem.

Uma ampla linha de produtos e
sistemas para todos os aeroportos.
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Na ULMA Handling Systems
projetamos e desenvolvemos
soluções em Baggage
Handling. Soluções integrais
de tratamento de bagagens
garantidos por uma ampla

experiência no setor e uma
vasta linha de produtos e
soluções modulares que se
ajustam às necessidades
funcionais de qualquer
aeroporto.
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—Baggage
handling systems

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

—Engenharia
logística integral
Desde o começo até o final da
cadeia de valor.
em aeroportos domésticos
como em reconhecidos
aeroportos internacionais.

—Linha de produtos

Nossas soluções se ajustam às
necessidades específicas de
cada cliente, onde
oferecemos serviços tanto

Uma ampla linha de produtos e soluções
modulares que se ajustam às necessidades
funcionais de qualquer aeroporto.
—Correias de faturação
—Correias
transportadoras
—
—Desviadores verticais de alta cadência
—Desviadores horizontais
—Empurradores horizontais
—Caminhos de rolos
—Hipódromos de formação planos/inclinados
—Hipódromos de retirada planos/inclinados
—Classificador de bagagens

—9

—8

—Armazém automático

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

—Fabricação
própria
Valor agregado, menor custo, maior rentabilidade.

7.000m2

7.000m2 para
produção e
protótipos

SHOWROOM

Torre de
testes e
showroom

incrementando os índices de
rentabilidade. Contamos com
fabricação própria de sistemas
CAD/CAM integrados, sistema
de corte de chapa com laser e
alimentação automática,
dobradoras de precisão e
máquinas ferramenta de
controle numérico.

CAD/CAM

Fabricação
própria
CAD/CAM

Na ULMA seguimos em
contínua evolução
antecipando-nos aos sistemas
logísticos do futuro. A inovação
e o compromisso pessoal e
profissional com nossos
clientes são nossos guias de
futuro.

CORTE
CHAPA

Sistema de
corte de
chapa
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—Centro de
produção

Na ULMA Handling Systems
contamos com um centro de
produção e protótipos de
7.000m2 que abriga, por seu
lado, uma torre de provas e uma
área de show room. Este centro
nos permite oferecer valor
agregado aos processos
produtivos da ULMA, reduzindo
os custos de produção e

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS
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01- Sala de controle.
02- Gestão de
bagagem através de
carrossel inclinado.

—Tecnologia avançada
em rastreabilidade
U·Mind, o suite de software
integral para sua logística.
rastreabilidade confiável e exato
que permite a integração com
outros sistemas de códigos de
barras, RFID, etc. O controle a
nível de PLC e IT na base ao
“Baggage Control System” da
ULMA garante o conhecimento
exato do percurso das bagagens.
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Nossa resposta no campo do
software logístico é U·Mind,
um suite logístico que oferece
uma solução integral a todas
as áreas relacionadas com a
logística. Na área de
aeroportos, dispomos de um
software completo de

—We handle your success.
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—Aeroportos
nacionais e
internacionais
que confiaram
em nós

Naryan Mar (Rússia)

01

Kamchatka(Rússia)

Kaluga (Rússia)
Omsk (Rússia)
Budapest (Hungria)
Béziers (França)

Gran Canaria (Espanha)
Hermosillo (México)

La Gomera (Espanha)

Chihuahua (México)

Culiacán (México)

La Habana (Cuba)
Santiago de Cuba (Cuba)

Kutaisi (Geórgia)

Annaba(Argélia)
Oran (Argélia)
Zuwarah (Líbia)

Casablanca (Marrocos)

Mitiga (Líbia)
Misrata (Líbia)
Tenerife Sur (Espanha)

Sharm el Sheikh(Egito)

Gambella (Etiópia)
Jimma(Etiópia)

São Luis de Maranhão (Brasil)

Anambra (Nigéria)
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Sorriso (Brasil)

San Ignacio de Velasco(Bolívia)
El Alto La Paz (Bolívia)
Cochabamba (Bolívia)

Assosa (Etiópia)

Jijoca Jericoara (Brasil)

Kolkata (Índia)

Bahir Dar (Etiópia)
Jijiga(Etiópia)
Semera(Etiópia)
Dire Dawa(Etiópia)
Kebri Dehar(Etiópia)
Hawasa (Etiópia)
Bujumbura (Burundi)

Salvador de Bahía (Brasil)
Macaé (Brasil)
Belo Horizonte. TPS1; TPS3 (Brasil)

Curitiba (Brasil)

Rio de Janeiro (Brasil)

Santiago de Chile (Chile)

A Coruña (Espanha)
Balmaceda (Chile)

San Sebastián (Espanha)
Bilbao (Espanha)

Vigo (Espanha)

León (Espanha)
Zaragoza (Espanha)

Puerto Natales (Chile)

Gerona (Espanha)

Lleida (Espanha)
Barcelona (Espanha)
Reus (Espanha)
03

Menorca (Espanha)

Madrid (Espanha)
Badajoz (Espanha)

Alicante (Espanha)

01- Hipódromo de
recolhida plano.
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03- Recolhida de
bagagens no aeropuerto
de Saragoça.

Sevilla (Espanha)
Jerez (Espanha)

Málaga (Espanha)
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02- Transportadores de
faturação em postos de check-in.

Palma de Mallorca (Espanha)
Valencia (Espanha)

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

—The harmonius
control of baggage
handling
Informação 4.0: Conectamos todos os
fatores ou agentes que intervêm no
processo de gestão de bagagens de
forma global e unificada.
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Fazemos isso com uma equipe
singular, especializada e
coordenada de mais de 450
profissionais que gostam do seu

trabalho desenvolvendo
projetos singulares, autênticos
e personalizados. Porque por
trás da engenharia, da
inovação e a eficácia
tecnológica, estão as pessoas.
Profissionais especializados
nas diversas fases do processo
que analisam os detalhes e lhe
assessoram para que você
sinta que estamos sempre ao
seu lado. Colaboradores,
sócios tecnológicos e pessoas
comprometidas.

—Mais de 35 anos
de engenharia
avançada, pesquisa
e inovação

Uma trajetória que é o resultado
do compromisso e a inovação.
Porque somente assim é
possível evoluir e nos antecipar
aos sistemas intralogísticos do
futuro. Com criatividade para
pensar diferente e inovação
para fazer as coisas de maneira
diferente. Para isto, contamos
com um centro de produção e
protótipos que conta, por sua

vez, com uma torre de testes e
uma área de showroom
capazes de oferecer valor
agregado aos processos
produtivos da ULMA Handling
Systems, reduzindo os custos
de produção e aumentando as
taxas de rentabilidade.
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Observar de cima, vê-lo com
perspectiva e conseguir
transformar o complexo em
simples, o caótico em previsível.
Controle com inteligência e
criatividade, lado a lado, com
confiança para criar as melhores
soluções intralogísticas
singulares.

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

Baggage Handling Systems
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www.ulmahandling.com

VALENCIA
Ctra. Llano del Quart km 3,2
Edificio Salvesen Logistica
46960 Aldaia (Valencia)
Tel. +34 961 504 582
BARCELONA
Pintor Velázquez, 7 y 9 08213
Polinya (Barcelona) Tel. +34
93 2478 860
MADRID
Av. Europa, 10
28821 Coslada (Madrid)
T. +34 670 401 637

—Filiais

Tel. +34 943 782 492
info@ulmahandling.com

—Delegações

ESCRITÓRIOS CENTRAIS
Bo Garagaltza 50. Apdo 67
20560 Oñati (Gipuzkoa)
SPAIN

FRANÇA
FRANCIA
Zone ORLY Tech. - Bâtiment 516 1
Allée du Commandant Mouchotte
91550 Paray Vieille Poste
Tel. +33 (0)1 73 05 22 45
CHILE
Avda. Isidora Goyenechea No 2939 Piso 11
Las Condes
Santiago- Chile
T. +511 6259 758
BRASIL
Rua José Getulio 579 cj22
Aclimação São Paulo – SP
Brasil - Cep 01509-001
Tel: +55 11 3711-5940
ARGENTINA
Montañeses 1910, 2°piso, Of.13,
Buenos Aires - Argentina
C.P. 1428AQD
T. +5411 4781 5546

