
Portugal Soluções em Rebocadores Elétricos O que podemos mover para si?

Vantagens para a produção e montagem

Redução drástica de movimentações manuais
Permite o sistema de entrega de componentes e materiais (Just in Time)
Movimentação segura de cargas em ambientes com pouco espaço
Maior eficiência em linhas de montagem semi-automatizadas
Redução dos períodos de indisponibilidade, permitindo que qualquer operador treinado possa
movimentar uma carga De um basta na espera por empilhadeiras ou pontes rolantes!
Redução de custos com menor utilização de empilhadeiras
Máquinas que ocupam pouco espaço, permitindo uma melhor utilização do espaço de produção e de
armazenamento
Alta capacidade de controle e manobrabilidade que permite mover cargas pesadas e de diferentes
dimensões de forma mais segura e utilizando menos mão-de-obra



Soluções de manuseamento para a produção e montagem

A MasterMover fornece soluções de movimentação de cargas para
todas as empresas no setor de produção. Este setor tem os
requisitos mais diversos  no  que  se  refere  à  movimentação  de
um  pequeno  carrinho  até  à  deslocação  de  toda  uma  linha  de
produção.  Ao  longo  dos  anos, fornecemos a nossa linha de
produtos para trabalhar nos ambientes mais exigentes. Os diversos
setores abaixo mencionados constituem apenas uma pequena
amostra das soluções e vantagens que fornecemos. Para ver de que
forma o podemos ajudar, envie o formulário de resposta rápida que
nós possamos enviar as nossas recomendações.

Airbus
Bentley Motors
Terex
Elliott Modular
Smurfit Kappa
Bombardier
JCB
Prysmian Cables
Dennis Eagle
Alstom

O que pode ser movimentado?

Máquina: AT300 TOW
Tipo de negócio: Indústria automóvel

Máquina: ATP400
Tipo de negócio: Indústria do equipamento para
construção
Client: Sandvik

Máquina: MT1200+
Tipo de negócio: Indústria automóvel

Contacte-nos

Para obter uma demonstração gratuita ou mais informações sobre as nossas soluções para o
manuseamento de materiais, contacte o representante local.

Ibertecnic, S.L.
c/ Llobregat 6-8 Nave 2
Pol. Ind. El Pla
08750 Molins de Rei

Barcelona

Telefone: 934 739 137
Fax:
Correio electrónico: info@ibertecnic.com
Web: www.mastermover.com/pt
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