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Grande Pedido da Região Báltica

ELME METALL – uma empresa em expansão

ELME METAL é uma empresa líder na venda de aço e metais não ferrosos na região do
Báltico. ELME METAL foi fundada em 2001 e é parte do grupo BLRT. Desde 2002, a
empresa tem expandido constantemente. Hoje ELME METAL possui subsidiárias em cinco
países europeus, com um total de 14 armazéns com uma área total de cerca de 100.000
metros quadrados.

Fazem parte da ELME METAL também seis unidades de produção e centros de serviços em

 Estónia - Tallinn e Maardu

 Letónia - Riga

 Lituânia - Vilnius e Klaipeda

 Finlândia - Parola

Para o armazém em Tallinn a Truninger pôde fornecer quatro sistemas magnéticos e para a
filial em Riga treze sistemas e entregar no início de 2013 para a operação. Precedido pelo
pedido foram conversas intensas sobre os produtos a serem transportados, o fluxo de
materiais dentro do armazém, armazenamento de mercadorias e os processos de
manuseio. Isto resultou no

a) Centro de Serviço em Tallinn

- 1 sistema magnético para transporte de feixes de vergalhões na região externa

- 1 sistema magnético para transporte de tubos

- 2 sistemas magnéticos para transporte de chapas, também na região externa

Figure 1: Manuseio de feixes de vergalhões no inverno báltico



TRUNINGER AG
.

MK0089PT .doc/A - 2 / 3 - WWW.TRUNINGER.COM

Especialmente para os três sistemas magnéticos em áreas ao ar livre as devidas
precauções tinham que ser tomadas. Por exemplo, as caixas das baterias de reserva foram
equipados com um aquecedor para prevenir a perda da capacidade das baterias (e assim o
tempo de reserva e segurança em caso de falha de energia) a temperaturas baixas. Além
disso, os ímãs da Truninger são submetidos a um tratamento especial para utilização no
exterior.

b) Centro de Serviço em Riga

- 2 sistemas magnéticos com dois pegadores magnéticos para chapas, barras,
respectivamente perfís

- 5 sistemas magnéticos para barras, respectivamente perfís

- 1 sistema magnético para perfís ocos, respectivamente tubos

- 2 sistemas magnéticos para transporte de chapas, individualmente e em pacotes

- 1 sistema magnético para feixes de perfís ocos, tubos, respectivamente perfís

- 2 sistemas magnéticos para barras, tubos, respectivamente perfís

Figure 2: Ímãs de alta capacidade para a manipulação segura e rápida
de feixes de perfís ocos com a nova série magnético TM

Em duas secções no galpão de Riga, foi necessário transportar chapas com dimensões
grandes, bem como perfís longos individuais. O transporte seguro de chapas requer ímãs
com contato com os produtos em grandes áreas, enquanto os perfís devem ser levantados
diretamente pelas nervuras dos ímãs estreitos.

Na maioria dos casos, os perfís e os tubos não podem ser transportados com o mesmo
pegador magnética. Por um lado, uma chapa fina e comprida ia se descolar dos ímãs
estreitos devido à deflexão. Por outro lado, não se poderia atingir a densidade de
armazenamento desejado para as diferentes dimensões de transporte com ímãs de largura
grande.

Por estas razões, foi optado por equipar a ponte rolante com dois pegadores magnéticos
específicos para cada material (ver Figura 3). Ambos os pegadores são automaticamente
detectados pelo controlador magnético pela chamada função barra de carga reversivel e as
correntes magnéticas, bem como os outros parâmetros relevantes são ajustados
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automaticamente. As barras de carga podem ser substituídos de maneira rápida e segura
com poucos movimentos e utilizados imediatamente.

Figure 3: Telescópio passiva com ímãs estreitas para manuseio
otimizado de perfís

Em geral, foram usados projetos simples e confiáveis para as barras de carga, como barras
rígidas e robustas (ver Figuras 1 e 4), ou o telescópio passivo (veja figuras 2 e 3), que pode
ser adaptado rápida e facilmente aos diferentes dimensões de material movendo os
carrinhos da ponte rolante.

Figure 4: Transporte sem esforço de chapas grossas e grandes e
pesadas


