
 

NOSSOS PRODUTOS. SUA VISÃO.
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AUGMENTEDREALITY



OS PRINCIPAIS FATORES
DE SUCESSO DA BLOKSMA

MAIS EFICIÊNCIA.
MAIS PRODUTIVIDADE.
MAIS INDIDUALIDADE.

O fluxo ideal de material livre de interrupções e 
material padronizado é um fator chave quando se 
trata de produção eficiente. Atingir um maior nível 
de eficiência e maior produtividade!

Aproveite a experiência de longo prazo da 
BLOKSMA sabendo a especialização em todas 
as questões relacionadas à logística de materiais 
perfeita.

INOVAÇÕES PARA O MEIO DE PRODUÇÃO

Temos o prazer de apresentar a você nossa  
ampla gama de opções e otimização de soluções
possibilidades para o seu fluxo de materiais ideal: 
personalizado, detalhado, inovador e compatível 
com outros produtos.
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„Otimização do fluxo de material é a nossa meta.                                                                                                                                            

Há mais de 40 anos trabalhamos juntos e as-

sessoramos empresas globalmente ativas a 

desenvolver juntos conceitos e estratégiaspara 

aumentar sua eficiência e produtividade.“ 
 
Dirk Bloksma, Dipl.-Ing. (FH)
engenheiro qualificado FH / diretor de negócios especialista e qualificado

TESTE VER OS  
PRODUTOS BLOKSMA PARA 
VOCÊ ACESSAR EM VOSSO 
TELEFONE CELULAR

Passo 1
Baixe grátis o Aplicativo BLOKSMA-App: 

Para iOS você encontrará no iTunes Store, 
para Android no Google Play store.
 

Passo 2
Por favor instale o Aplicativo de Realidade Aumen-
tada no seu aparelho (iPhone, smartphone, iPad or 
tablet).

Passo 3
Aponte sua câmera para uma página onde o ícone 
de Realidade Aumentada       pode ser visto:
e olhe para o conteúdo desejado: é claro, fácil de 
entender e pode ser repetido quantas vezes quiser.

Vá em frente e expanda sua realidade!

Os produtos BLOKSMA oferecem uma ampla gama de destaques visuais que são impos-
sível ser mostrado em um catálogo normal. Portanto, a BLOKSMA preparou e forneceu 
muitas informações em forma de fotos, vídeos e animações. Estes podem ser facilmente 
alcançados através do BLOKSMA Aumentado Aplicativo de realidade aumentada (AR). 

É assim que funciona:

APP



 

A BLOKSMA É  
COMPROMETIDA COM A  
LOGÍSTICA ECOLÓGICA. 
SUSTATENBILIDADE É UMA OBRI-
GAÇÃO QUANTO UM INCENTIVO 
PARA NÓS

Nossos produtos são fabricados de acordo com 
rigorosos padrões ecológicos e apoiá-lo em seu 
compromisso.
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NÓS FAZEMOS A DIFERENÇA

Utilização cuidadosa dos recursos, uso sofisticado e 
direcionado de materiais com máquinas tecnicamen-
te desenvolvidas não só reduzirão Os "custos ocul-
tos de produção incidencial", mas também melhorar 
todos os seus processos da distribuição e transporte 
à logística de descarte.

Nosso objetivo é o gerenciamento sustentável ao 
longo de toda a cadeia de valor.

04 05

TROLLEYS

GLT e KLT- padrão, gaiolas de pa-
letes, paletes, carregador de peça 
de trabalho 

10 
LOGÍSTICAS DE 
TRANSPORTE 

carrinhos de táxi, carrinhos de  
portos, paletes de transporte

12 
ELEVADORES

Pneumático,
Elétrico

14 
SUPERMERCADOS 

18 
CONSTRUÇÕES  
INTERNAS

Consultando, Prototipagem  
Rápida

16 
CARREGADOR DE  
PEÇA DE TRABALHO

Customizado, desenvolvimento 
Prototipagem Rápida

Kanban e sistemas FIFO
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FAÇA SEU FLUXO DE  
PRODUÇÃO

A BLOKSMA oferece à todos a partir de uma 
única fonte em um único serviço relacionado 
à logística de materiais. Como fornecedor de 
sistemas para toda a logística de produção, 
oferecemos para os clientes a gama completa 
de carrinhos para sistemas de milkrun, elevado-
res e transportadores de peças para supermer-
cados e locais de trabalho completos.

Devido à estrutura básica modular, nossos produ-
tos construídos internamente estão disponíveis
tanto em tamanhos padrão como em tamanhos 
personalizados. Todos os produtos BLOKSMA são 
projetados para integração ideal e compatibilidade
com quase todos os modelos atuais.

SISTEMAS COMPLETOS:
PADRÃO OU CUSTOMIZADO

q Compatível, projetado para integração ideal

q Estrutura básica modular

q Construções Internas

q Padrão BLOKSMA
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REBOQUES INDUSTRIAIS

Produtos compatíveis com todos                                                                                                                                            
os modelos atuais: Movexx, 
Toyota, Linde, Still, Jungheinrich

ESTAÇÕES DE TRABALHO  

Customizadas

ELEVADORES 

Para ergônomia  
no trabalho

SUPERMERCADO

Kanban e sistemas FIFO

CARREGADOR DE  
PEÇA NO TRABALHO   

Customizado

LOGÍSTICA NO TRANSPORTE

Valor contínuo de fluxo

TROLLEYS

Fábrica sem 
empilhadeira



SUA PRODUÇÃO  
EM RODÍZIOS. 

Durável, personalizado, com ou sem suporte 
puxar-empurrar e cárter de óleo - trolleys BLOKSMA 
para uma produção moderna, semempilhadeiras, 
estão disponíveis em vários projetos, tamanhos e 
capacidades de carga.

TROLLEYS:
PRODUÇÃO SEM EMPILHADEIRAS

q Formatos Euro, VDA e polegada

q Adequado para transporte interno

q Qualidades dos rodízios disponíveis em PP, borracha PA, ESD e em vários  
 outros qualidades de rodízios revestidas de poliuretano disponíveis

q Adequado para paletes de transporte

q Disponível em aço, aço inoxidável ou alumínio

q Vários modelos e tamanhos

q Acessórios opcionais:
 Cárter de óleo, auxílio puxa-empurra e barra de tração
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KLT
(pequenos transporta- 
dores de carga)
Containers, tamanho  
600 x 400 mm

GLT
(grandes transporta- 
dores de carga)  
Containers, tamanho  
800 x 600 mm

CAIXA DE PALETES /
EURO PALLET
Recipientes de gaiola  
de paletes, tamanho  
1200 x 800 mm

Capacidade de carga

50 – 1500 kg

temos mais 

de 360 modelos

Possível formatação  
em comboio
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SISTEMAS DE COMBOIO 
FORNECEM LOGÍSTICA  
DE FLUXO.
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE:
PALETE E CARRINHOS DE TAXI

q Empilhável, adequado para prateleiras altas ou armazéns de paletes

q Nenhum equipamento auxiliar necessário

q Tampa / tampa superior combinada com alça integrada

q Para o transporte planta a planta

q Disponível em tamanhos diferentes
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com

rampa

q Transporte interno rápido e seguro

q A barra de tração é adaptada ao seu rebocador 

q Compatível com todos os veículos industriais atuais

q Sistema de abertura e fechamento, fácil de manusear e de  
 funcionamento suave

q Vários sistemas de direção disponíveis

q Carregamento de um ou dois lados

Use os sistemas de comboio para maior eficiên-
cia. Com sistemas logísticos BLOKSMA como 
carros de táxi e gantry carrinhos, apenas o  
material exato, na verdade, o necessário é forne-
cido para montagem e produção trabalho ou o 
substituto do sistema que já tem sido utilizado.

CARRINHOS  
GANTRY

Produto patenteado de nossa cooperação e parceria 
K.Hartwall.

completa continuidade

de valor de fluxo

dupla face

carregando e  
descarregando

Condições perfeitas para a produção enxuta:
Desde o recebimento do material até a entrega ao 
cliente, o processo continua se movendo e fluindo.

Os paletes BLOKSMA estão disponíveis em diferen-
tes modelos e com acessórios para todos os requisi-
tos. Eles garantem um bom funcionamento processo 
de entrada e saída de materiais. Vários sistemas de 
direção disponíveis Carregamento em um ou dois 
lados.



VOCÊ TEM A ESCOLHA:  
PNEUMÁTICO OU  
ELÉTRICO
ELEVADORES:
PARA TRABALHO ERGONÔMICO

q Carregamento frontal, carregamento lateral ou função de carga e rotação

q Com ajuste de altura sensorial ou controle manual

q Baixa altura, pode ser integrado em linhas de montagem

q Portadores de carga especiais disponíveis, também inclinação e despejo  

 de material a granel
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A maior capacidade 

é até 600 kg

Projetos especiais
acessível

O botão de toquue em vez de força bruta:
Os elevadores trazem seus produtos facilmente  
até a altura de trabalho e criam um local de  
trabalho ergonômico. Isso preservará a saúde do 
seu operador e reduzirá os custos de manuseio.

Os elevadores BLOKSMA estão disponíveis em 
design estacionário, móvel ou semi-móvel!

q Diferentes capacidades de carga disponíveis

q Suporte de carga adaptado ao seu carrinho, carregam de forma  
 frontal e lateral

q Acessórios opcionais: protetores de segurança e elementos de  
 proteção, remotas

q manutenções e diferentes elementos de controle

q Fabricação personalizada para diferentes requisitos

q Elevadores para condução, gemini e tandem

Manipulação 
Elétrica

Manipulação
Pneumática

Todo lado
descarrega

Carrinho
Customizado



FORNECIMENTO ORIENTADO 
PARA A PROCURA DE TODOS 
OS MATERIAIS

O material necessário para produção e mon-
tagem é fornecida de acordo com a Primeira
Princípio da First-Out (FIFO) e Kanban clara-
mente estruturado em supermercados - na 
menor área, sempre pronto para ser pego e 
sempre na quantidade exata.

SUPERMERCADOS:
KANBAN E SISTEMAS-FIFO
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BLOKSMA Online

Gerador de  
supermercado

Alojamento e Superestrutura
com transportador de esteira de rodas

Os supermercados da BLOKSMA atendem aos 
mais diversos requisitos. Principalmente eles 
são projetados para mercadorias que são arma-
zenadas em carrinhos e destinado a uso dire-
to. Todos os elementos do supermercado são 
baseados em projetar e configurado exatamente 
para suas necessidades. Lucre com a nossa 
experiência.

q design modular, alta flexibilidade

q Exatamente personalizado para as suas  
 necessidades

q Controle de rodízios conveniente

q Diferentes larguras e designs de material
 (alumínio, aço, VA) disponível

q Componentes individuais ou sistemas completos

q Elementos de trilho e alimentação em cores  
 diferentes

q Identificação

Flexivelmente expansível devido ao

design modular

CONSTRUÇÃO
ALUMÍNIO

Aço ou
alumínio



QUALIDADE PERSONALIZADA  
PARA A PRODUÇÃO  
AUTOMATIZADA

De pequeno e leve a grande e pesado BLOKSMA 
oferece uma peça tecnologicamente sofisticada 
e personalizada transportadoras para a produção 
automatizada. Dependendo do peso das peças 
a serem apanhadas, você pode escolher entre 
diferentes materiais, por ex. construções de cha-
pas, aço e tubos.

TRANSPORTE DE PEÇAS:
PERSONALIZADO

q Em tamanhos padrão ou personalizados exatamente de acordo com  
 suas necessidades

q Construção durável

q Disponível em diferentes modelos e tamanhos

q Perfeitamente ajustado para a peça a ser tomada

q Com receptáculos de peças fixas ou variáveis

q Para diferentes ramos
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Engenharia e Desenvolvimento

Prototipagem Rápida
mais de

2500 projetos  
personalizados

Fixo ou variável
receptáculo de peças

destinado a

peças de alta 
precisão e sensíveis

OBRAS DE TRA-
BALHO TRANSPOR-
TADORES CONST-
RUIDO DE TUBOS

TRANSPORTADORES  
EM CONSTRUIDO DE  
CHAPAS DE METAIS

TRANSPORTE DE PEÇAS
CONSTRUÇÃO DE FIO 
ARAMADO OU CHAPA



DA CONSULTORIA PARA
PRODUTO FINAL

Os argumentos convincentes do BLOKSMA são 
força de desempenho e inovação. Nosso objetivo 
é encontrar uma solução ideal e abrangente para
cada tarefa de logística e exigência de produção.

CONSTRUÇÕES INTERNAS:
CONSULTORIA E PROTOTIPAGEM RÁPIDA

18 19

Desenhando

NOSSO PADRÃO:  
PROPOTIPAGEM RÁPIDA
Com a Prototipagem Rápida, podemos fornecer 
uma simulação completamente realista do seu 
produto antes de ser fabricado. Usando um pro-
tótipo 3D você pode ver em detalhes o que seu 
produto vai parecer como - e se atenderá exata-
mente às suas necessidades e se encaixam em 
seus dispositivos existentes.

Original

Protótipo 3-D

Em continuidades e regulares diálogos com 
você, nossos funcionários altamente qualificados 
geram e desenvolvem conceitos que são perso-
nalizados exatamente para seus processos de 
produção - claro, de acordo com as mais recen-
tes normas técnicas, utilizando as mais recentes
tecnologias para visualização e animação.



 

www.bloksma.de

BLOKSMA – NÓS FAZEMOS SUA PRODUÇÃO FLUIR.

BLOKSMA-Engineering GmbH
Material flow and factory equipment

Daimlerstraße 10
DE – 73660 Urbach near Stuttgart
T: +49 7181 98 556-0
F: +49 7181 98 556-42
mail@bloksma.de
www.bloksma.de


