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Material handling through the various production 
steps is one of the key elements determining manu-
facturing efficiency.

FEaturEs and bEnEFits oF    
ovErhEad transport systEms

3 Space savings

3 Layout flexibility

3 Fast transport over significant distances

3 Flow optimisation

3 Guaranteed personnel safety and    
product integrity

3 Easy expansion to meet future requirements.

A movimentação de materiais através das várias 
etapas do processo produtivo é um dos fatores 
determinantes para garantir a eficiência na indústria.

vantaGEns dos sistEmas dE transportE 
suspEnsos

 3 Economia de espaço

 3 Flexibilidade de lay-out

 3 Transporte rápido em longas distâncias

 3 Elasticidade dos fluxos

 3 Garantia de segurança dos funcionários e da inte-
gridade do produto

 3 Fácil expandibilidade para futuras necessidades

overhead transport systems: a Salmoiraghi specialty
 sistemas de transporte suspenso: uma especialização Salmoiraghi



application FiElds

•	 Automotive	components

•	 Precision	mechanical	parts

•	 Man-made	fibre	industry

•	 Electrical	and	electronic	components

•	 Food	industry

•	 Cleanrooms	 for	 production	 of	 semiconductors	 	

and flat screens

•	 Pharmaceutical	industry

•	 Hospitals-Libraries-Banks-Archives

campos dE aplicaÇão

•	 Componentes	automotivos

•	 Mecânica	de	precisão

•	 Indústria	de	fibras	têxteis

•	 Componentes	elétricos	e	eletrônicos

•	 Indústria	alimentícia

•	 Câmaras	protegidas	para	a	produção	de	semi-
-condutores e telas planas

•	 Indústria	farmacêutica

•	 Hospitais	-	Bibliotecas	-	Bancos	-	Arquivos

overhead transport systems: a Salmoiraghi specialty
 sistemas de transporte suspenso: uma especialização Salmoiraghi
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Since many years, Salmoiraghi extensively imple-
ments overhead monorail transport in automated 
handling systems for man-made fibre bobbins.

Various types of powered “Shuttle” vehicles provide 
fast and safe transport of the yarn bobbins through-
out intensive handling processes:

w from production lines to sorting stations and 
textile laboratory

w from sorting stations to temporary storage 
buffers 

w from temporary storage buffers to the packing 
area.

Special innovative versions employing inductive 
power supply, and wireless two-way data communi-
cation are available.

applications in the man-made fibre industry
 aplicação na indústria de fibras sintéticas



Há	 muitos	 anos	 Salmoiraghi	 desenvolve	 sistemas	 de	
transporte suspensos para a movimentação automática 
intensiva de bobinas de fio sintético.

Diversos modelos de sistemas suspensos de tranporte 
com	unidade	“Shuttle”	garantem	uma	movimentação	
rápida e segura das bobinas ao longo do sistema:

w	 das	linhas	de	produção	para	as	estações	de	tria-
gem e de laboratório têxtil

w das	estações	de	triagem	para	os	armazéns	de	
depósito temporário

w dos	armazéns	temporários	para	a	área	de	embala-
gem.

Existem	 versões	 especiais	 com	 alimentação	 elétrica	
de tipo indutivo e comunicação wireless sem fio de 
duas vias.

applications in the man-made fibre industry
 aplicação na indústria de fibras sintéticas
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innovativE FEaturEs:

•	 Cleanroom	class	10k	(0,5	µm)

•	 Non-contact	power	supply	-	IPT	(Inductive	
Power	Transfer)

•	 Advanced	on-board	air	filtering	system		 	
with	ULPA	FFU	(Fan	Filter	Unit)

•	 Wireless	two-way	communication

•	 Payload	range:	from	50	to	200	kg

•	 High	 reliability	 and	 extra-low	 maintenance	
requirements.

soluÇÕEs tEcnolÓGicas avanÇadas: 

•	 Categoria	10k	(0,5	microns)

•	 Alimentação	elétrica	de	tipo	indutivo	(IPT),	sem	
contato	físico	direto

•	 Veículo	equipado	con	sistema	de	filtragem	do	ar	
ULPA	FFU	(Unidade	de	Filtro	Fan)

•	 Comunicação	wireless	duas	vias

•	 Carga	útil	de	50	a	200	kg

•	 Alta	confiabilidade	e	exigência	de	manutenção	
reduzida.

Cleanroom applications 
 aplicação em câmaras protegidas
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Fast and safe transport of light items inside healthcare 
facilities provides added value in the utilisation of spe-
cialised personnel.
The	 light	 transport	 vehicles	 (payload	 10	 kg)	 flexibly	
connect the various floors and areas, allowing the 
sending of:
•	 pharmaceutical	products	to	wards
•	 test	tubes	and	lab	specimens	from		 	

wards to laboratories
•	 medical	records	from	various	wards		 	

to archiving facilities
•	 urgent	materials	from	one	area	to	another.

Movimentar	 materiais	 leves	 em	 maneira	 rápida	 e	
segura	 em	hospitais,	 permite	 valorizar	 a	 utilização	 de	
pessoal	qualificado.
Por	meio	de	veículos	STIL	(que	permitem	a	expedição	de	
10	kg	de	carga	útil)	podem	ser	conectadas	de	forma	fle-
xível	às	diferentes	áreas	e	andares	para	a	distribuição	de:
•	 produtos	farmacêuticos	aos	departamentos
•	 provetas	e	amostras	de	departamentos	para	labora-

tórios
•	 documentos	entre	várias	alas	e	arquivo
•	 materiais	urgentes	de	uma	área	para	outra

Light automatic transport systems  
 Sistemas de transporte leve interno
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