


A ULMA é um Grupo Empresarial comprometido 
com sua gente e seu entorno, um projeto aberto ao
mundo cada vez mais globalizado que centra seus 
negócios e atividades nos setores de Architectural 
Solutions, Agrícola, Empilhadeiras Elevadoras, 
Construção, Conveyor Components, Packaging, 
Piping e Handling Systems.
Somos um dos maiores Grupos Empresariais do 
norte da Espanha com mais de 50 anos de presença
no mercado e um compromisso claro com a 
Inovação, o Emprego e o Valor Agregado.
Desde quando começamos, estamos vinculados à 
Experiência Cooperativa de Mondragón, onde 
formamos parte da Corporação Mondragón.

ULMA GRUPO EMPRESARIAL



Na ULMA Handling Systems desenvolvemos nossa 
atividade como Engenharia Integral em Material 
Handling Systems através de uma extensa gama em 
soluções logísticas dirigidas ao âmbito da distribuição
automática. Em soluções de Baggage Handling 
projetamos e desenvolvemos sistemas integrais de 
tratamento de bagagens avalizados por uma ampla 
experiência no setor e uma extensa gama de produ-
tos e soluções modulares que se ajustam às necessi-
dades funcionais de qualquer aeroporto.

BAGGAGE HANDLING SYSTEMS



Nossas soluções se ajustam às necessidades específi-
cas de cada cliente, onde oferecemos serviços tanto 
em Aeroportos domésticos como em reconhecidos 
Aeroportos Internacionais.
Dispomos de soluções logísticas integrais que incluem 
toda a cadeia de valor, a partir de um projeto sistêmi-
co do processo logístico até o projeto próprio de 
equipamentos de faturação, transporte, sistemas 
de inspeção, armazenagem e classificação.

ENGENHARIA LOGÍSTICA INTEGRAL



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 incrementando os índices de rentabili-
dade. 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 numér 
co.
Na ULMA seguimos em contínua evolução 
antecipando-nos aos sistemas logísticos do futuro. A 
inovaçãoe o compromisso pessoal e profissional com 
nossos clientes são nossos guias de futuro.

FABRICAÇÃO PRÓPRIA



Nossa resposta no campo do software logístico é 
IKLOG, uma suíte logística que oferece uma solução 
integral a todas as áreas relacionadas com a logísti-
ca. No âmbito de aeroportos, dispomos de um 
completo software de rastreabilidade fiável e exato 
que permite a integração com outros sistemas de 
códigos de barras, RFID… O controle a nível de PLC 
e IT em base ao “Baggage Control System” da 
ULMA garante o conhecimento exato do percurso 
das bagagens.
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DELEGAÇÕES

DELEGAÇÃO DE VALÊNCIA

Edificio Salvesen Logistica 

DELEGAÇÃO DE BARCELONA
Pintor Velázquez, 7 y 9 

FILIAIS

FRANÇA

77700 SERRIS 

HOLANDA

CHILE

Las Condes
Santiago- Chile

BRASIL 
Rua José Getulio 579 cj22
Aclimação São Paulo – SP   

PERÚ
Calle Monte Rosa 255 4to piso Chacarilla, 
Santiago de Surco, Lima.

Bº Garagaltza 50. Apdo 67


