
O nosso valor acrescentado é a nossa experiência no sector do cartão, há mais de 20 anos que oferecemos soluções inovadoras aos nossos clientes. O 
armazenamento vertical é o próximo passo na evolução do sector, e os projectos que levámos a cabo comprovam-no. 

Estudamos cada caso de acordo com as necessidades de fabrico, e concebemos soluções feitas à medida. Calculamos o retorno do investimento através 
de simulação virtual com valores reais da maquinaria instalada na fábrica. 

Se pensa que é tempo de dar um passo em frente e melhorar a sua qualidade e produtividade, não hesite em contactar-nos.

Prat de la Riba 2, baixos, 08182 - Sant Feliu de Codines, Barcelona +34 938 663 741 - E-mail: info@warak.com
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Warak consulting é uma empresa de engenharia dedicada à melhoria dos 
processos de fabrico do cartão no sector do papelão há mais de 20 anos.

Neste catálogo apresentamos a nossa solução de armazenamento vertical 
que tem vindo a oferecer grandes melhorias na logística de produtos intermé-
dios em fábricas de cartão em todo o mundo.

• A armazenagem tradicional segue o sistema FIFO.

• Perda de superfície de funcionamento em 40%.

• Baixo controlo sobre o stock.

ARMAZENAMENTO
HORIZONTAL

ARMAZENAMENTO 
VERTICAL

ARMAZENAMENTO 
VERTICAL 
WARAK

• Consumo devido a movimentos redundantes.

• Manutenção dos componentes e da potência instalada.

• Elevados custos operacionais e de gestão.

• Reexame manual e intervenção manual forçada, elevado desperdício.

• Dificuldade em cumprir os regulamentos de saúde alimentar da BRC.

• Perdas devidas à falta de rastreabilidade.

• Movimento independente de cada bloco, eliminando o sistema FIFO.

• Aumento da capacidade de armazenamento actual em 3 a 4 vezes com a 
mesma área de superfície.

• Controlo integral do stock em tempo real.

• 80% de redução dos componentes de controlo.

• 80% de redução da potência instalada.

• Menos custos auxiliares (manutenção, limpeza...).

• Melhor conservação e secagem das pilhas de papelão.

• Recinto de bastidor sem operadores, 100% de segurança.

• Rastreabilidade de cada encomenda durante todo o processo.

• Estocador capaz de transportar folhas de 5,5 metros de comprimento. 

• Células grandes com distribuição por pilha variável. 

• Unidade de garfos inteligente que permite o transporte de duas encomen-
das ao mesmo tempo.

• Planeamento do projecto sobre gémeo digital feito em 3D e baseado em 
dados reais de produção.

• Software de controlo IMOVE especializado em logística de caixas de cartão. 

• Controlo de stocks e maquinaria em tempo real. 

• Capacidade de auditar todo o armazém em qualquer altura.
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