
Soluções de movimento
linear para
manuseio de materiais

Catálogos interativos no:
www.rollon.com

Portuguese



2

UMA GAMA COMPLETA DE TECNOLOGIA DE MOVIMENTO LINEAR CONCEBIDA 
PARA A INDÚSTRIA DA INTRALOGÍSTICA
Na indústria de intralogística, economizar um segundo ou um centímetro pode fazer uma grande diferença.
As soluções Rollon tornam os shuttles, transelevadores e armazéns verticais mais efi cientes, e sustentam o avanço deste 
setor em rápido crescimento. Confi abilidade e velocidade em espaços pequenos são características essenciais que os com-
ponentes devem ter para alcançar estes resultados.

Guias lineares com esferas e mancais, com pistas temperadas, alta capacidade de carga e capacidades de auto-alinhamento.

Guias telescópicas para extracção parcial, total ou prolongada, até 200% do comprimento da guia.

Atuadores lineares com diferentes confi gurações de guias e acionamentos para qualquer necessidade de precisão e veloci-
dade. Podem ser combinados para criar sistemas de atuadores integrados para a automação.
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AS/RS

Braços de pega telescópica Sistema linear retifi cado de base

Elevador de manuseio de carga Sistema de guia de topo
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AGV/AMR

Extensão telescópica vertical Braços de pega telescópica AGV

Elevador de carga útil Agarrador telescópico de caixas
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EMBALAGEM E SEPARAÇÃO

Transportador recíproco vertical Paletizador

Sistema de ponte de separação Paletizador multi-eixos
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MANUSEIO POR ROBÔ

Manuseio com 7th axis Paletizador de eixo vertical

Paletizador móvel Paletizador multi-eixos de cobots suspensosPaletizador multi-eixos de cobots suspensos
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SEU PARCEIRO
PARA MOVIMENTO LINEAR
EM  MANUSEIO DE MATERIAIS
Nosso objetivo é apoiá-lo a tornar-se mais competitivo 
em seus mercados, é por isso que temos várias equipes 
locais de engenheiros de aplicação com extenso con-
hecimento de aplicações de manuseio de materiais.

Isto assegura o conhecimento dos desafi os da indústria, 
facilita a interação e as soluções de vanguarda para 
suas necessidades.

Para além disso, nosso processo de produção é con-
cebido para garantir alta qualidade e consistência dos 
produtos, permitindo ao mesmo tempo um alto nível de 
customização.

ROLLONLAB:
EXPERIMENTAÇÃO
E INOVAÇÃO
“RollonLab, um laboratório especializado onde novos 
produtos criados pelo departamento de P&D são testa-
dos e otimizados para irem para além de seus limites 
técnicos através de testes de desempenho e controles 
de qualidade rigorosos.
RollonLab também testa produtos em simulações de 
diferentes cenários de aplicação, para garantir que o 
cliente recebe produtos personalizados altamente 
competitivos.”

  SUPORTE E CUSTOMIZAÇÃO
• Treinamento de produtos

• Prototipagem de produtos personalizados

• Engenharia e dimensionamento de aplicações

• Desenhos de produtos 2D / 3D sob demanda

• Suporte no local para a primeira instalação e modelos

• Serviço de co-design em subsistemas e conjuntos completos

• Laboratório interno para ensaios de abuso de carga estáticos 
   e de resistência

Graças à experiência adquirida ao longo dos 
anos de aplicações e pesquisa, somos capazes 
de oferecer produtos de alta qualidade especial-
mente concebidos para o uso intensivo na intral-
ogística.
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MY.ROLLON.COM

UMA NOVA EXPERIÊNCIA DIGITAL
RODEADO POR ESPECIALISTAS ROLLON
ONDE PODE FACILMENTE SELECIONAR
O PRODUTO QUE DESEJA.
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Notas
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  ROLLON S.A.R.L. - FRANCE

Les Jardins d‘Eole, 2 allée des Séquoias 
F-69760 Limonest
Phone: (+33) (0) 4 74 71 93 30 
www.rollon.fr - infocom@rollon.fr

  ROLLON - JAPAN

〒252-0131
神奈川県相模原市緑区西橋本1-21-4
橋本屋ビル
電話番号：(+081) 042-703-4101
www.rollon.jp - info@rollon.jp

Rollon Filiais e Representantes 
Distribuidores

EUROPE

  ROLLON S.p.A. - ITALY

Via Trieste 26
I-20871 Vimercate (MB)
Phone: (+39) 039 62 59 1
www.rollon.com - infocom@rollon.com

  ROLLON Ltd - UK (Rep. Office)

The Works 6 West Street Olney Buckinghamshire, 
United Kingdom, MK46 5 HR 
Phone: +44 (0) 1234964024
www.rollon.uk.com - ukandireland@rollon.com

AMERICA

  ROLLON Corporation - USA

101 Bilby Road. Suite B 
Hackettstown, NJ 07840
Phone: (+1) 973 300 5492
www.rollon.com - info@rolloncorp.com

ASIA

  ROLLON Ltd - CHINA

No. 1155 Pang Jin Road, 
China, Suzhou, 215200
Phone: +86 0512 6392 1625 
www.rollon.cn.com - info@rollon.cn.com

Todos os endereços de nossos parceiros de venda globais estão disponíveis em www.rollon.com

O conteúdo deste documento e seu uso estão sujeitos aos termos gerais de venda da ROLLON, disponíveis no site www.rollon.com
Pode sofrer alterações e conter erros. O texto e as imagens podem ser reproduzidos somente com autorização.

Siga-nos:

  ROLLON GmbH - GERMANY

Bonner Strasse 317-319
D-40589 Düsseldorf
Phone: (+49) 211 95 747 0                                           
www.rollon.de - info@rollon.de

  

  ROLLON - SOUTH AMERICA

101 Bilby Road. Suite B 
Hackettstown, NJ 07840
Phone: (+1) 973 300 5492
www.rollon.com - info@rolloncorp.com

  ROLLON India Pvt. Ltd. - INDIA

39-42, Electronic City, Phase-I, 
Hosur Road, Bangalore-560100 
www.rollonindia.in - info@rollonindia.in


