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—The harmonius
control of intralogistics.
Nossas soluções de engenharia
intralogística conectam de forma harmônica
e global todos os aspectos de um projeto.

Há uma grande harmonia na ordem, na precisão das ações, na
organização total dos diversos fatores ou agentes que interferem
em um processo. O controle transforma o complexo em simples, o
caótico em previsível, o variável em exato.
E este é o principio básico das soluções intralogísticas da ULMA
Handling Systems. O fundamento que inspira nossa forma de
trabalhar e nos impulsiona a criar soluções singulares de engenharia
intralogística para nossos clientes.
O controle é inteligência e também é criatividade: as inovações
surgem a partir de um controle total no que se faz. E é confiança.
Confiança em cumprir a tempo. E em que todo funcionará como o
esperado.
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Isto é o que fazemos na ULMA Handling Systems. Para você.

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

A SINGULAR STYLE

Um estilo singular, onde nossa atitude é a nossa
expressão: mentes criativas e inteligentes, e inspiração
tecnológica para criar as melhores soluções intralogísticas
singulares.
Junto de uma equipe única, comprometida e comprometida em oferecer soluções personalizadas e flexíveis
para que os seus processos intralogísticos sejam 100%
eficientes e rentáveis.
O poder da engenharia somado à visão da criatividade.
Para clientes que buscam soluções eficazes e de
vanguarda.
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— Uma equipe única
para sincronizar a
excelência.
Quando todas as peças
funcionam com coordenação e
precisão matemática,
sem dissonâncias, a logística
estará bem afinada. Por isso
colaboramos com os melhores.

Equipo singular.
Para oferecer soluções singulares,
precisamos de pessoas singulares. Nossa
equipe de mais de 400 profissionais tem a
experiência, o know-how e este algo mais.
Na ULMA Handling Systems, além disso,
somos uma organização cooperativa
e competitiva onde participamos na
propriedade, na gestão e nos resultados
em busca da eficiência máxima.

União de sinergias.
Na ULMA Handling Systems
desenvolvemos nossa
atividade como empresa de
engenharia intralogística integral
e oferecemos tecnologia de
logística perfeitamente afinada
para garantir o sucesso de
nossos clientes. E para isto,
contamos com a colaboração
permanente do líder mundial do

setor, a DAIFUKU. Esta aliança há
representado o intercâmbio de
conhecimentos, experiências,
equipamentos e sistemas que
incluem o conjunto da linha
de produtos de automatização
para Fabricação e Distribuição
Automática (FA/DA) e soluções
de Baggage Handling.
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Existem pessoas por trás da engenharia,
da inovação e da eficácia tecnológica
da ULMA Handling Systems: uma
equipe multidisciplinar de profissionais,
especializados nas diversas fases
do processo que analisará
detalhadamente suas necessidades de
intralogística, o dará um assessoramento
integral e o oferecerá uma solução de
intralogística personalizada, avançada
e absolutamente eficaz. Se trata de
colaboradores próximos, de sócios
tecnológicos, de gente comprometida
com a empresa. Gente singular que busca
o mesmo que você. O seu sucesso.

—We handle your success.
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— Mais de
35 anos de
engenharia
criativa.
Uma trajetória longa é a consequência de ao
longo do tempo manter um compromisso
com nossos clientes e com a inovação. É
assim que evoluímos. Nos antecipamos
aos sistemas intralogísticos do futuro.

A antiga empresa
OINAKAR assinou um
acordo com a empresa
japonesa DAIFUKU, líder
mundial no setor, dando
origem a atual ULMA
Handling Systems.

2018
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Assinamos um acordo de
colaboração com a
DAIFUKU-LOGAN para
oferecer a nossos clientes as
soluções de ponta no setor
de Baggage Handling.

1990
1991

1997

Desenvolvemos as
primeiras instalações
automáticas e
começamos a aumentar
nossa carteira de
clientes.

2000
2004

Nos internacionalizamos
instalando armazéns no
Brasil, França e Itália.

2014

Ampliamos nossa rede de
colaboradores no Chile,
Brasil, Uruguai, Colômbia,
Peru, Rússia, Índia, Indonésia,
etc.

2006

Abrimos novas
delegações e filiais
na França, Holanda,
Barcelona, Valência, etc.

2011

Colocamos em
funcionamento uma nova
planta de produção e
inovação de 7.000m2.

Inauguramos a nova
sede da ULMA Handling
Systems em Oñati.

2008

Começamos com a atividade
de Baggage Handling através
da aquisição de uma empresa
líder nacional em projetos de
logística para tratamento de
bagagens.

— A criatividade
é pensar diferente.
A inovação é fazer
diferente.

Imerso em nossa estratégia de
Inovação constante, na ULMA
Handling Systems contamos
com um centro de produção e
protótipos que recebe, por sua
vez, uma torre de testes e uma
área de show room.
O projeto nasce com o objetivo
de oferecer valor agregado aos
processos produtivos da ULMA
Handling Systems, reduzindo
os custos de produção e
aumentando os níveis de
rentabilidade.

Na ULMA temos uma visão
clara: o valor agregado está nos
dados e além de mover robôs e
produtos, movemos informação,
onde encontramos a chave para
avançar na Indústria 4.0.
Na ULMA seguimos em contínua
evolução nos antecipando aos
sistemas logísticos do futuro.
A inovação e o compromisso
pessoal e profissional com
nossos clientes são nossas guias
de futuro.
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Singular
solutions
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—Singular solutions
for singular projects.
Para os que sabem fazer a gestão do seu futuro.
Uma longa tradição no projeto de soluções
criativas no setor da intralogística comprova
nossa experiência, o conhecimento e a
confiança depositada por mais de 400 clientes
na Europa e na América Latina.
Porque criamos o que acreditamos e
acreditamos no que fazemos: soluções de
logística automatizada.

01

Soluções em intralogística
integral automatizada

SOLUÇÕES
DE LOGÍSTICA
AUTOMATIZADA
Soluções em
baggage handling
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— Soluções em
intralogística integral
Soluções logísticas de armazenamento
automático e preparação de pedidos
Na ULMA Handling Systems desenvolvemos nossa atividade
como empresa de Engenharia Integral em Material Handling
Systems através de uma extensa linha em soluções logísticas de
armazenamento automático e preparação de pedidos dirigidas ao
ramo da Distribuição e da Fabricação Automática.
Projetamos e desenvolvemos soluções intralogísticas automatizadas,
onde fazemos a gestão da mercadoria desde a recepção proveniente
de produção ou fornecedores, do transporte, do sistema de
armazenamento automatizado e da preparação de pedidos, até sua
expedição.
Oferecemos um serviço completo desde o design e do planejamento
da solução logística até o serviço pós-venda e reengenharia, que
desenvolvemos em conjunto com o cliente.
Nossos sistemas de automatização logística são especialmente
projetados para soluções logísticas de preparação de pedidos
e armazenamento automático, cuja função permite aumentar
ao máximo as taxas de produtividade, reduzindo o número de
movimentos, tarefas de transporte e o espaço do armazém.
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Criamos soluções chave na mão, confiáveis, eficientes e sustentáveis
que satisfazem as exigências das empresas que apostam no seu
futuro.
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—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

01
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01. Robô despaletizador.
07

Em colaboração com a DAIFUKU contamos com um amplo leque de
possibilidades em sistemas de armazenamento inteligente de ponta,
tais como Mini Load, transelevador de paletes, Shuttles, transelevadores
satélites, em curva, sistemas sincronizados, etc.
Para ambientes frios e congelados, desenvolvemos soluções logísticas
de armazenamento automático que garantem o manutenção da
temperatura controlada até -40oC e permite a conservação ideal do
produto, melhora das condições de trabalho, aumento da produtividade
em quanto a velocidade de movimentos, gestão informática, etc.

Personalizamos o melhor sistema de preparação de pedidos para cada
cliente levando em conta inúmeros fatores, onde se destacam aos
exigências de fluxo (pedidos, linhas, unidades, volumes, etc.), a rotação
dos produtos, os condicionantes de serviço (fornecedores/clientes), as
limitações físicas e ambientais, etc.
Quanto às tecnologias cujo objetivo é minimizar as tarefas que não
agregam valor e melhoram a produtividade e eficiência do sistema,
destacamos os sistemas de picking automático através de robôs,
sistemas de Pick to Light, nosso robô IK-PAL ou sistemas de FSS/SQS,
etc.

02. Sistema de classificação
03. Armazém automático de caixas.
Mini Load.
04. U·Mind Sentinel — Telas do
software de supervisão
05. Armazém automático de paletes.
Unit Load.
06. Robô IK-PAL. Robô paletizador
multi-referência.
07. STV. Sistema de transporte
automático.
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Nossa aposta se centra em garantir a precisão e rapidez necessária
em sistemas de preparação de pedidos que satisfaçam as exigências
do cliente. Assim, a inovação tecnológica se converte na peça
fundamental para o desenvolvimento de sistemas flexíveis e eficientes,
garantindo além disso o controle de todo o processo e a possibilidade
de tratamento da informação em "on-line".

—We handle your success.
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— Soluções em
baggage handling
Sistemas integrais de tratamento
de bagagens.
Projetamos e desenvolvemos sistemas integrais de tratamento de
bagagens garantidos por uma ampla experiência no setor e uma
vasta gama de produtos e soluções modulares que se ajustam às
necessidades funcionais de qualquer aeroporto.
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As nossas soluções se ajustam às necessidades específicas de
cada cliente. Além disso, contamos com a colaboração da DAIFUKU
LOGAN que nos permite oferecer nossos serviços tanto a pequenos
aeroportos como a reconhecidos aeroportos internacionais.
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04
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05

—We handle your success.
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06

07

Contamos com uma ampla experiência no setor de Baggage Handling System e
uma ampla linha de produtos e soluções modulares que se ajustam às necessidades
funcionais de qualquer aeroporto: transportadores de faturação, transportadores,
desviadores verticais de alta cadência, desviadores horizontais, empurradores
horizontais, vias de roletes, hipódromos de formação planos/inclinados, hipódromos
de recolhida planos/inclinados, classificador de bagagens, armazém automático, etc.
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Contamos com uma 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.

01. Postos de faturação.
02. Carrossel horizontal.
03. Postos de faturação.
04. Carrossel inclinado.
05. Zona de recolhida de bagagens.
06. Carrossel horizontal.
07. Aeroporto internacional de
Valência, Espanha.
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Contamos com soluções logísticas integrais que abarcam toda a cadeia de valor, a
partir de um design sistemático do processo logístico até o desenvolvimento próprio
de equipamentos de faturação, transporte, sistemas de inspeção, armazenagem e
classificação.

ULMA for U

—We handle your success.
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—Many
services and
the same answer:
ULMA for U.

Temos um espaço único para você,
um lugar para receber toda nossa atenção
e conhecer todos os nossos serviços.
Na ULMA, nos sentimos parte da sua empresa.
ULMA for U é o compromisso máximo com o sucesso dos
nossos clientes. Nossos serviços abrangem desde a atenção ao
cliente e serviços convencionais de manutenção até serviços de
monitorização inteligente que nos permitem oferecer ao cliente
uma resposta proativa frente a possíveis mudanças.
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A constante evolução das empresas exige um serviço de
confiança e que se adapte às necessidades do seu negócio no
presente e no futuro.

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

Serviço de inteligência 4.0

Suite de Software

Tecnologia para facilitar o ciclo de vida da operação automática
Graças às tecnologias existentes, as operações automatizadas da ULMA Handling Systems podem
ser informadoras ativas dentro da operação fazendo com que as instalações cheguem
a cuidarem de si mesmas.

—ULMA for U.
Services for you.

Monitorização em tempo real

Evolução adaptativa

Foi gerada uma monitorização em tempo
real entre as instalações de nossos clientes e
nosso departamento de serviços. Graças a esta
monitorização, na ULMA somos capazes de
detectar qualquer anomalia ou disfunção desde
qualquer lugar e em qualquer momento para
poder oferece uma resposta rápida e eficaz.

Da mesma forma que, de forma automática,
se estão capturando dados para garantir a
assistência frente possíveis incidências, também
estão sendo armazenados os dados gerados
pela instalação e serão estudadas as tendências
da mesma; que a instalação seja a que proponha
futuras modificações conforme as necessidades
que sejam detectadas

Consultoría

Planejamento
e engenharia

WMS
Sistema de Gestão de Armazéns. O cérebro de toda a
operação logística. Um software pensado a partir e para
o usuário, capaz de se adaptar aos desafios logísticos de
nossos clientes com funcionalidades intuitivas, flexíveis
e eficazes. Porque junto a eles estamos transformando a
gestão logística e o futuro.

Sentinel
Em todo lugar e em todo momento, contamos com
o conhecimento atual da situação e estado de cada
uma das instalações através da nuvem, garantindo a
qualidade e confiabilidade dos processos logísticos.
Além disso, contamos com a capacidade de antecipar
qualquer imprevisto e facilitar a toma de decisões
adequadas presentes e futuras.

Execução
do projeto

WCS
Warehouse Control Systems. El software que permite
maximizar la eficiencia de las instalaciones, mejorando el
balance de trabajo para que todo el equipamiento pueda
rendir al máximo.

EAM
Enterprise Asset Management. O sistema que permite
fazer a gestão ou manutenção da sua instalação de
forma simples e eficaz.

ULMA
for U

Décadas de experiência em soluções de
intralogística nos colocam em uma posição
líder na hora de oferecer o melhor serviço
para os nossos clientes.
A ULMA Handling Systems oferece uma resposta
em estreita colaboração com e para você.
Para o seu sucesso.

Serviço de atenção
ao cliente

Formação

Peças de reposição
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Serviços de
manutenção

—We handle your success.

—We handle
your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

ULMA HANDLING SYSTEMS

ULMA
for U

—29

—27

—27

ULMA for U é o compromisso máximo
com o sucesso dos nossos clientes. Para
isto fazemos aquilo que nos sai da maneira
mais natural: nos manter próximos, cobrir,
sentir como própria cada necessidade, se
aprofundar nas novas tecnologias, fazer
a gestão a informação e propor todos os
serviços que gostaríamos de ter para nós
mesmos.

Always
near you

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

04

—Always
near you.
01

02

03

04

PRESENTES NA
EUROPA E NA
AMÉRICA LATINA

MAIS DE 400
PROFISSIONAIS

MAIS DE 35 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

24 HORAS
DE SERVIÇO, 365
DIAS

Europe

A proximidade à realidade de cada país, a experiência
da nossa equipe de especialistas e especialmente, sua
dedicação, nos serve para seguir, hoje em dia, abrindo
novos mercados.
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Só assim podemos tornar realidade uma promessa:
conseguir que nossos clientes alcancem sua máxima
produtividade. Conte conosco, onde quer que esteja.

ULMA Handling Systems

Barcelona

Madri

Valência

França

Países Baixos

MATRIZ
Bo Garagaltza 50. Caixa postal 67
20560 Oñati (Gipuzkoa)
ESPANHA

Sant Cugat Business Park
Avenida de la vía Augusta
15-25, 9a planta - 8F
08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona) Espanha

Paseo de la castellana, 200
28046 Madrid
(Madrid), Espanha

Plaça Alquería de la Culla
4 Planta 5, 46910 Alfafar
(Valencia) Espanha

IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem (Países
Baixos)

T. +34 943 78 24 92

T. +34 961 50 45 82

Zone ORLY Tech. - Bâtiment
516 1, Allée du Commandant
Mouchotte 91550 Paray
Vieille Poste

T. +34 943 782 492
F. +34 943 782 910
info@ulmahandling.com

T. +31 (0) 263 620 733

T. +33 (0)1 73 05 22 45

T. +34 93 2478 860

America
Brasil

Argentina

Chile

Rua José Getúlio 579 cj22
Aclimação, São Paulo – SP
CEP 01509-001

Montañeses 1910, 2°piso, Of.13,
1428AQD Buenos Aires
(Argentina)

Avda. Isidora Goyenechea,
2939 piso 11
Las Condes, Santiago (Chile)

T. +55 11 3711-5940
F. +55 11 2167-5284

T. +5411 4781 5546

T. +511 6259 758
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A vocação por estar próximo dos nossos clientes nos
levou a ter presença em todo o mundo, com uma rede de
colaboradores na Europa e na América Latina.

ULMA HANDLING SYSTEMS

—We handle your success.
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Caring for
the future

—We handle your success.
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—Caring for
the future.
As pessoas.

E a sustentabilidade.

Industry 4.0:
o futuro da indústria.

Na ULMA queremos contribuir com a criação
de uma sociedade mais próspera, justa
e saudável tanto para as gerações atuais
como futuras. Nosso capital humano é nosso
principal ativo e sua segurança e saúde,
nosso interesse prioritário. Juntamos nossos
esforços para melhorar o ambiente laboral,
incidindo em temas tão sensíveis como a
saúde e a integridade física das pessoas.

Devemos harmonizar o sucesso econômico
com o bem-estar social e a sustentabilidade
do meio ambiente. Para isto, executamos
uma gestão proativa que permite a
integração de critérios ambientais no design
e na implantação do projeto em todo seu
ciclo de vida. Além disso, desenhamos
equipamentos com materiais recicláveis
que permitem uma alta porcentagem de
recuperação.

Na ULMA Handling Systems estamos a
fundo na revolução INDUSTRY 4.0 que
será apresentada como a Indústria do
Futuro, onde o mundo virtual da tecnologia
da informação (TI), o mundo físico das
máquinas e a Internet se convertem
em um. Nesse sentido, desenvolvemos
vários projetos com o selo INDUSTRY 4.0
orientados à promoção de sistemas de
ambiente colaborativo Homem-Máquina
ou o desenvolvimento de um software
de análise capaz de converter a grande
quantidade de dados produzidos pelos
armazéns inteligentes em informação útil e
valiosa para a tomada de decisões acertadas.
O desenvolvimento destes projetos nos
permite o monitoramento e a interação em
tempo real, obtendo vantagens destacadas
em produtividade e eficiência dos processos
logísticos.
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Proteger as pessoas e cuidar de nosso ambiente
são as nossas responsabilidades como
cooperativa.
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www.ulmahandling.com

—We handle your success.

—We handle
your success.

Bo Garagaltza 50. Apdo 67
20560 Oñati (Gipuzkoa)
SPAIN
T. +34 943 782 492
F. +34 943 782 910
info@ulmahandling.com

www.ulmahandling.com

