Manuseando carga
batida facilmente

{

{

Os equipamentos Caljan
otimizam seu processo
de descarregamento e de
Intralogistica

“
Fácil de cuidar, Fácil de utilizar
Desenvolvidos e fabricados internamente
Os equipamentos Caljan podem ajudá-lo a
aumentar sua capacidade, reduzir os custos de manuseio e melhorar o ambiente de
trabalho.
Líder do mercado para Transportadores
Telescópicos, nossa extensa gama é usada
em centros de distribuição para carregar e
descarregar muitos tipos de cargas batidas.
A etiquetagem e os sistemas automatizados
de manuseio de documentos Caljan são uti2 caljan.com.br

lizados para acelerar os fluxos de materiais
para muitas marcas famosas.
Desde 1963, estabelecemos relações de longo prazo com as transportadoras de encomendas expressas nacionais e internacionais.
Outros clientes satisfeitos incluem varejistas e
negócios similares com centros de distribuição e armazéns. Com fábricas e especialistas
treinados instalados estrategicamente ao redor do mundo, podemos apoiá-lo para cada
passo, incluindo instalação e manutenção.

Protege seu investimento
Nossos gerentes de produto e engenheiros
de desenvolvimento trabalham juntos pesquisando, experimentando e testando. Somos
críticos - o nosso nome depende da nossa
capacidade de fornecer o melhor.
Ao escolher Caljan Rite-Hite, você pode ter
certeza de que nossa organização e nossos
produtos irão atender às suas expectativas,
trabalhando todos os dias por muitos anos.

{

Desenvolvidos e fabricados
internamente para garantir
qualidade alta e
preços competitivos

{

“

VOCÊ RECEBE UM RESULTADO EFICIENTE

★ ★ ★ ★★★
•

Consultoria na fase de projeto.

•

Uma solução que corresponde ao
seu desafio.

•

Produtos de qualidade conforme a
sua especificação.

•

Instalação.

•

Comissionamento.

•

Manutenção & Serviço.
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★

Linha de produto extensa
significa que você corresponde
somente com um fornecedor.

★

•

Desenvolvimento interno
significa que podemos
projetar soluções para
satisfazer suas necessidades
especificas.

•
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“

★

Falar ‘SIM’ e fácil
• Empresa financeiramente solida
com mais de 50 anos de
experiência.

{

{

Achar a melhor solução
não é somente um produto,
se trata de confiança.

Epecialistas em carregamento & descarregamento
O desafio
Otimizar o fluxo dos itens geralmente chega
na questão de facilitar a interface entre o
centro de distribuição, hub ou armazém e os
veiculos. Fatores críticos a ser considerados
ao projetar uma solução de carregamento
e/ou descarregamento são as características dos itens a ser manuseados; tamanho,
forma e peso, equipamentos de manuseio
utilizados, a variedade de tamanhos de
veiculos e a saude e segurança dos seus
funcionários. Independente de você estar
precisando subtituir um equipamento antigo
ou montando um novo processo, a influência
desses fatores é complexa. Os conselhos de
especialistas são essenciais par evitar erros
custosos.

Corte tempo de descarregamento pela metade com
a Caljan
O conceito de esteira telescópica da Caljan
é muito simples. Em vez da sua equipe demorar até quatro horas para descarregar um
conteiner, um operador pode efetuar a tarefa em somente duas horas. A produtividade
é dobrada. Instalado perto da porta na sua
área de carregamento, a esteira estende de

dentro do predio para alcançar o fundo da
carreta. Sendo que a esteira flutua acima
do piso, ela pode ser instalada numa doca
equipada de um nivelador para acrecentar
mais flexibilidade a sua operação. A esteira
transporta os itens no seu comprimento até
o proximo transportador do seu sistema. A
outra alternativa é paletizar os itens no fim
do transportador telescópico. Sendo que
a esteira efetua a maior parte do trabalho,
seus funcionários permanecem dispostos,
desenvlovendo melhor ao longo do turno
inteiro. Quando não está sendo utilizado
o transportador se armazena como uma
unidade compacta.

A prova do futuro para garantir seu investimento

Ganho financeiro indiscutivel

Saude e segurança

Automatizando o carregamento e descarregamento melhora o tempo de giro das
carretas e seus funcionários podem ser realocados para outras tarefas ou você pode
escolher aumentar a capacidade da sua
doca. Seus funcionários se beneficiarão de
um ambiente de trabalho melhor, reduzindo
afastamentos custosos e o alto desempenho
do seu carregamento/descarregamento
causará boa impressão aos seus clientes –
ajudando a manté-los fieis.

A linha de transportadores telescópicos da
Caljan oferece alta flexibilidade sendo que
você pode optar por ter qualquer função
que deseja em qualquer modelo, independente do tamanho. Inúmeras combinações
contenplam dispositivos para a mobilidade
da esteira, extensões articuladas de correia, Plataforma de e elevação hidraulica
para melhorar ainda mais a ergonomia do
ambiente de trabalho. Um “Multi-Connector”
único é utilizado para atualizar a sua esteira
a qualquer momento, para se adequar as
necessidades da sua aplicação em função
dos seus negocios.
A legislação de saude e segurança se torna
cada vez mais restritiva, o que justifica o
investimento eu um equipamento que limita
o risco de accidente com funcionários e
estragos aos itens menuseados. Para estender
ainda mais a vida útil do seu equipamento
oferecemos um programa de serviço & manutenção compelto.
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Fabricado sob-medida para satisfazer suas necessidades
Cada projeto é uma vitoria

Muito mais do que aplicar uma etiqueta

O conceito de rotulagem modular Caljan
significa que os componentes industriais
padrões podem ser projetados em uma
solução que corresponde exatamente às
suas necessidades. Projetados ao longo de
mais de 25 anos de experiência, combinamos aplicadores, impressoras, comandos,
transportadores e softwares para garantir
que o fornecimento encontre suas expectativas especificas.

Tradicionalmente as etiquetas tem sido aplicadas nos itens ao entrar no armazém, e nas
caixas/paletes/barris quando estão sendo
enviados aos clientes ou lojas. Os sistemas
de rotulagem da Caljan podem efetuar
essas tarefas naturalmente – por um preço
competitivo e com uma velocidade extremamente alta. Eles podem também incorporar
o manuseio de documentos; validação de
remessa e inserindo documentos de despacho automaticamente como parte da linha

6 caljan.com.br

de processo. Nosso mais novo desenvolvimento pode imprimir documentos relevantes
de despacho, dobrar e colocar por baixo
da etiqueta do endereço ou debaixo dos
itens encomendados a medida que eles são
transportados na linha, de maneira que os
custos de empacotamento e despacho podem ser reduzidos ao mínimo. Você recebe
uma solução completa, incluindo periféricos
como scanners, cameras, celulas de cargas
industriais, dispositivos de cubagem, sistemas de RFID e muito mais.

{

{

Enriquece a experiência
do cliente juntando folhetos
relevantes & aumentando
vendas..
vendas

“

Muito Mais que Classificar ou Marcar
•

★

Economizar espaço, a tecnologia
automática valida os dados e
imprime/aplica as etiquetas.

•

★

Documentos de despacho são
impressos e inseridos a medida
que a caixa é transportada nas
esteiras.

★

Folhetos relevantes são juntados
aos itens encomendados para
envolver os clientes de maneira
efetiva.

★

Os itens são verificados e
marcados para um rastreamento
eficiente ou para um cross-docking.

•

•
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Seja como for, quando for – estamos lá
Caljan Rite-Hite
Caljan Rite-Hite é uma subsidiária de propriedade integral da RITE-HITE.
Acreditados e respeitados em todo o mundo como um dos líderes em
produção de esteiras telescópicas e equipamentos de compartimentos de
carga. Como fornecedores globais, podemos oferecer o suporte necessário
para projetos em vários locais e vários países para garantir um nível consistente de segurança e equipamentos por toda sua rede e suas instalações.
Melhorar a segurança e a produtividade em todas as suas instalações.
Com desenvolvimento, engenharia e produção em diversas partes do
mundo e uma organização global de vendas e serviços, podemos estar
disponíveis com rapidez e não apenas com produtos, mas também com
aconselhamento sobre o planejamento correto, desde a instalação até o
pós-vendas e a manutenção.
Somos capazes de fornecer tanto grandes como pequenas quantidades do
que for necessário, em qualquer lugar do mundo que precisar e exatamente quando precisar.

Handling loose-loaded cargo with ease

Denmark (HQ)
Caljan Rite-Hite ApS
Ved Milepælen 6-8
DK-8361 Hasselager
T +45 87 38 78 00 • F +45 87 38 78 01
E info@caljan.com

Brasil
Caljan Rite-Hite
Al. Lorena, 800 Cj. 402
São Paulo SP CEP 01424-001
T +55 11 35 27 95 90
E info@caljanritehite.com.br
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