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established in 1963, the Salmoiraghi Group 
designs, manufactures and installs a wide range 
of integrated systems and special equipment for 
automated handling and warehousing of industrial 
products.
The key application fields are factory in-house 
transport systems for raw materials, compo-
nents, and finished products, bulk (end-of-line) 
packing systems, autowarehouses, and Logistic 
Distribution centres.
The ongoing research and development of innova-
tive solutions allows us to continuously augment 
the acquired engineering experience, and inte-
grate it with in-house developed core technology 
- machinery, devices, and control software.
Thanks to close teamwork with our clients, we are 
able to offer customised solutions for any kind of 
application.
We carefully analyse any particular requirement, 
ensure comprehensive support, all the way from 
the project concept phase to the commissioning of 
the fully operational system, and guarantee after-

sales assistance throughout the system lifetime.
In the Salmoiraghi concept, automation is much 
more than a means for reduction of labour costs. 
The final aim is to completely eliminate product 
damage and handling errors often caused by manual 
handling.
By ensuring safe and efficient product flow in a 
compact and fluid system configuration, we enable 
our clients to achieve true ToTaL QUaLITy.
Since 2002, Salmoiraghi actively collaborates with 
the research laboratory network of the most pres-
tigious Italian science universities, further confirm-
ing the company’s innovative trend.

Salmoiraghi is located in the heart of Lombardy, a 
highly industrialised Italian region among the most 
developed in europe.

monza, our old Longobard hometown, noted for the 
famous Formula 1 racetrack, is just 15 minutes by 
road from milan’s Linate airport.

About Us
 Quem somos



Sandro Salmoiraghi
President

Giorgio Salmoiraghi
C.E.O.

Desde 1963 Salmoiraghi projeta, realiza e instala sis-
temas integrados e uma gama completa de máqui-
nas especiais para a movimentação automática, o 
transporte e estocagem automatizada de produtos 
industriais.
Os principais setores de aplicação são o transporte 
interno de matéria prima, semi-acabados e acaba-
dos em implantação produtiva, de embalagem no 
final da linha, armazéns automáticos e centros de 
distribuição logística.
Pesquisa e desenvolvimento contínuos de soluções 
inovativas nos permitem de acrescentar experiência, 
construida ao longo dos anos, integrando-a com 
a tecnologia das máquinas e desenvolvimento do 
software de controle.
Graças à estreita colaboração com nossos Clientes 
oferecemos soluções personalizadas para qualquer 
tipo de aplicação.
Analizamos cada pedido com atenção e garantimos 
suporte total começando da fase de conceito até a 
entrega, assim como assistência durante todo o ciclo 
de vida do sistema operante.

No conceito da Salmoiraghi o escopo da automação 
não limita-se a redução dos custos de mão de obra; 
o objetivo primário visa evitar qualquer prejuízo ao 
produto e erros de gestão, frequentemente causa-
dos pelo manuseio tradicional. 
Garantimos uma segura, moderna e eficiente movi-
mentação do produto no âmbito de uma implan-
tação que configura-se como compacta e fluente; 
ajudamos nossos Clientes a alcançar a verdadeira 
Qualidade Total.
Desde 2002 Salmoiraghi tem parcerias com labora-
tórios de pesquisas das mais conceituadas faculda-
des científicas italianas, testemunha de sua vocação 
inovadora. 

A sede central da Salmoiraghi está situada na 
Lombardia, norte da Itália, uma das regiões com 
maior desenvolvimento industrial na Europa. 
Monza, nossa antiga cidade, conhecida também 
pelo seu circuito de Formula 1, encontra-se a 15 
minutos do aeroporto “Linate” de Milão. 
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We optimise the material handling and warehousing 
processes, augmenting your company’s efficiency 
and profitability.
We develop the engineering solutions, design and 
fabricate the machinery, and write the control and 
supervision software.
We offer customised solutions based on long-stand-
ing experience.
We aim to be your partner to analyse and provide 
the best solutions for your plant automation require-
ments.

Otimizamos a movimentação e armazenagem de 
materiais geridos na vossa empresa, melhorando 
rentabilidade e eficiência.
Elaboramos soluções de engenharia, projetamos e 
construimos as máquinas, desenvolvemos o softwa-
re para o controle e gestão.
Oferecemos soluções customizadas, fruto de experi-
ência consolidada.
Queremos ser o seu parceiro para a análise e solu-
ção de suas necessidades de automação.

Handling solutions 
 Sistemas de movimentação



Our robotic handling, packing and picking systems  
feature:

3 Fast development and implementation

3 Significant operational flexibility

3 Short cycle times

3 Continuous around-the-clock operation

3 Precise and constant positioning

3 High reliability, safe operation, and easy mainte-
nance

3 Significant cost-performance ratio.

Os nossos sistemas robotizados de movimentação, emba-
lagem e picking são caracterizados por:

 3 Curto prazo de projetação, realização e instalação

 3 Alta flexibilidade operacional

 3 Tempo de ciclo reduzido

 3 Operatividade contínua

 3 Posicionamento preciso e constante

 3 Alta confiabilidade, segurança operacional e de fácil 
manutenção

 3 Vantajosa relação custo - benefício

Robotic handling, 
packing and picking systems 
 Sistemas robotizados de movimentação, 

embalagem e seleção



T
h

e
 

c
o

n
c

e
p

T

Salmoiraghi Autowarehouses and Logistic 
Distribution Centres feature modular high-bay racks, 
innovative material handling systems, high-perfor-
mance stacker cranes, as well as advanced control 
and management software.
They are designed to meet the demanding needs 
of the modern Supply Chain by optimising the 
complex range of operations required for storage of 
products received from company-owned manufac-
turing plants or external vendors, and distributing 
them to company divisions and final customers.
These systems also offer powerful network intercon-
nection features for creating the “virtual warehouse” 
in the company headquarters.

Os armazéns e centros logísticos automáticos de dis-
tribuição da Salmoiraghi são caracterizados por sis-
temas modulares de prateleiras de alta densidade, 
transloelevadores automáticos de alta performance, 
inovadores sistemas de movimentação e avançados 
softwares de controle e gestão. 
São projetados e fabricados para atender as exigentes 
necessidades da moderna cadeia de abastecimento, 
otimizando o armazenamento de produtos, recebidos 
internamente ou de fornecedores externos, e sua 
distribuição para destinos e clientes finais.
Os sistemas também oferecem a opção de interliga-
ção avançada através de redes informáticas para criar 
um “armazém virtual” na sede central da empresa.

autowarehouses and Logistic Distribution Centres
  armazéns automáticos e centros logísticos de distribuição



autowarehouses and Logistic Distribution Centres
  armazéns automáticos e centros logísticos de distribuição

fEaturEs and bEnEfits

3 Optimised product handling, dynamic storage and 
order preparation processes

3 Quality improvement of the finished product
3 Product data integrity
3 No intermixing of production lots 
3 Easy management of the ever-increasing number 

of codes involved in the preparation of orders and 
packing units 

3 Accurate product tracking, also resulting in better 
after-sales service

3 Smooth, real-time logistics management, full inte-
gration with Customer’s IT systems

3 Compact system layout, optimised use of the avail-
able space

3 Guaranteed operation even in difficult environ-
mental conditions

3 Elimination of gruelling and repetitive physical tasks
3 Safe operation
3 Labour savings, low operation costs, fast Return 

on Investment.

VANTAGENS
 3 Otimização dos processos de movimentação, armaze-
namento dinâmico e preparação de pedidos

 3 Melhoria na qualidade do produto acabado

 3 Integridade dos dados de identificação do produto

 3 Nenhum problema de mistura de lotes de produtos

 3 Fácil gerenciamento de alto número e tipos de produto, 
na preparação de pedidos e unidade de embalagem

 3 Rastreabilidade completa do produto com melhoria do 
serviço pós-venda

 3 Gestão logística em tempo real e integração total com 
os sistemas informatizados do Cliente

 3 Lay-out compacto e otimização no uso do espaço 
disponível

 3 Funcionamento garantido mesmo sob condições 
ambientais adversas

 3 Eliminação do trabalho físico repetitivo

 3 Melhoria da segurança operacional

 3 Redução do custo de mão de obra e custos operacio-
nais com um rápido retorno do investimento.
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A wide range of packing equipment:

•	 Packing	 in	 cartons:	 fully	 automatic	 box	 prepara-
tion, closing/covering, sealing/gluing, strapping, 
weighing, labelling, multi-palletisation

•	 Packing	on	disposable	or	 recyclable	pallets:	pal-
letisation, pallet covering, strapping, wrapping 
with stretch film, shrink-hooding, weighing, label-
ling, and stacking

•	 End-of-line	systems	for	special	applications.

Uma ampla gama de máquinas e sistemas de 
embalagem:
•	 Embalagem	 em	 caixas	 de	 papelão:	 preparação	

totalmente automatizada da caixa, fechamento ou 
cobertura, selagem ou colagem, cintagem, pesagem, 
etiquetagem e paletização

•	 Embalagem	sobre	pallets	descartáveis	ou	recicláveis:	
paletização, cobertura, cintagem, enrolamento com 
filme plástico, encapuzamento com filme termo-
retrátil, pesagem, etiquetagem, empilhamento pallets

•	 Sistemas	e	aplicações	especiais	para	o	final	da	linha	
de empacotamento.

packing systems 
 Linhas de embalagem 



Machinery control and system supervision software
•	 Developed	in-house	
•	 Manages	 all	 automation	 system	 operational	

aspects
•	 Integration	 with	 most	 popular	 ERP	 packages	

available on the market
•	 Completely	 configurable	 to	 Customer’s	 require-

ments
•	 Fault-tolerant	server
•	 Fully	compatible	with	market	leader	instrumenta-

tion and hardware
•	 E-commerce	solutions
•	 Artificial	vision	and	process	control	systems.

Software de controle e gestão
•	 Desenvolvido	pela	Software	House	do	Grupo	Salmoiraghi
•	 Controla	todos	os	aspectos	operacionais	da	instalação	

automatizada
•	 Integração	com	os	pacotes	de	ERP	mais	difundidos	

no mercado
•	 Totalmente	configurável	de	acordo	com	as	

necessidades do cliente
•	 Server	fault-tolerant
•	 Integra	ferramentas	e	componentes	de	hardware	

líderes do mercado
•	 Soluções	e-commerce
•	 Sistemas	de	visão	artificial	e	controle	completo	de	processo.

Automation software  
 Software para a automação
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Salmoiraghi automated handling and warehousing 
systems operate around the clock all over the world.

Plantas industriais automatizadas com movimentação e 
armazenagem da Salmoiraghi estão operando 24 horas 
sobre 24 no mundo inteiro.

•	 Anhui Vinylon
•	 Antex
•	 Aquafil S.p.a
•	 Arabian Industrial Fibres Co.
•	 Aksa Akrilik Kimya Sanayi a.s. 
•	 Brilen s.a.
•	 Brembo 
•	 Celanese	Mexicana
•	 Chia Hsin Flour, Feed & Vegetable Oil Co.
•	 Chung Shing Textile Corp. Ltd. 
•	 CNH Italia S.p.A.- New Holland Kobelco
•	 Colbond
•	 Compagnie	Mauricienne	de	Textile	Ltée
•	 Cora Engineering
•	 Dec SpA Gruppo Degennaro
•	 Daehan Synthetic Fiber Co Ltd

•	 DuPont de Nemours & Co., Inc.
•	 Far Eastern Textile Ltd.
•	  Fater SpA
•	 Fibras Quimicas s.a.
•	 Fontana Luigi SpA
•	 Far Eastern Textile Ltd.
•	 Formosa Plastics Group
•	 P-D Glasseiden Gmbh Oschatz
•	 Giacomini 
•	 Griva Casalegno
•	 Hualon Corporation
•	 Hyosung Living Ind. Corp.
•	 Indorama Synthetics Tbk, PT
•	 Jacobs-Teijin Twaron
•	 Jiangsu Yingxiang Chemical Fiber Co. Ltd.
•	 Julon

Salmoiraghi worldwide
 Salmoiraghi no mundo

Main rEfErEnCE List / NoSSAS priNcipAiS rEfErêNciAS



•	 Kohap Textile Co. Ltd.
•	 Korteks	Mens.	San.	ve	Tic.A.Ş.
•	 KoSa 
•	 Lea Lea Enterprise Corp.
•	 Leading Synthetics
•	 Li Peng Enterprise Co. Ltd. Lea Lea Group
•	 Liao Yang Petrochemical
•	 Lobo France
•	 Lurgi Zimmer GmbH
•	 Miroglio	Textile
•	 Magnetto	Wheels	(Fergat)	
•	 Montefibre	SpA
•	 Nan Ya Plastics Corporation
•	 Novaceta
•	 Nylon Knitting
•	 PQS - CITEPE
•	 Radici Group
•	 Rajashree Pol.
•	 Reliance Industries Limited
•	 Rhône-Poulenc
•	 Rostoni

•	 Rovagnati S.p.A.
•	 Samyang	Corp.	(Huvis	Group)
•	 SeongAn Co., Ltd.
•	 Shin Yih Co.
•	 Shenghong Group
•	 Shinkong Synthetic Fibers co.
•	 Sinterama Tespiana Associate SpA
•	 Sioen
•	 Snia 
•	 Tainan Spinning Co. Ltd.
•	 Sunkyong	Ind.	(Huvis	Group)
•	 TCH Ta Ching Hwa Enterprise Co. Ltd.
•	 Tiberina Suzzara s.r.l.
•	 Techint IAI Guben
•	 Tongyang Nyl.
•	 Tongkun Group
•	 Tuntex Group
•	 Val Lesina S.p.A.
•	 Vetrotex	(Saint	Gobain)
•	 Viba Siat
•	 Xin	Feng	Ming	Group



salmoiraghi spa viale G.B. Stucchi, 66/3 - 20900 monza (mB) - Italy
Tel. ++39.039.206961 - Fax ++39.039.2021524 - e-mail: sales@salgroup.it - www.salgroup.it

Since 1963 
We make your world turn


