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NECESSIDADES DO CLIENTE

A EMPRESA
Saci Industrie SpA, fundada em 1925, é

hoje um dos principais players
internacionais no setor de detergentes
domésticos e profissionais.
A empresa possui um sistema
integrado de produção, que vai desde a
coleta e refino das gorduras, passando
pelos processos químicos de

A SACI recorreu à Cassioli para a
construção de um armazém
automático para armazenamento de
produtos acabados, acondicionados
sobre paletes.
O armazém deveria ser dividido em 3
partes independentes, cada uma das
quais operada por um transelevador,
de forma a ter maior flexibilidade e
ainda garantir o funcionamento em
caso de indisponibilidade para
manutenção ou possíveis avarias.

saponificação, até a comercialização.
A Saci projeta internamente frascos,
embalagens, imagens e gráficos de
todos os produtos que fornece.
Com o tempo, a Saci tornou-se
fornecedora de alguns dos gigantes
distribuidores, não só na Itália, mas
também internacionalmente, e hoje
30% do faturamento vem da exportação
para os principais países europeus
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Para a área de expedição, também
houve a necessidade de estudar um
sistema que permitisse a préorganização dos paletes a serem
expedidos.
O cliente também solicitou que a área
térrea do armazém existente fosse
reorganizada e integrada ao novo
armazém automático.
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A SOLUÇÃO CASSIOLI
 Armazém automático (7.750
posições palete; peso máximo UDC
850 kg), composto por 3
transelevadores ICRANE com pallet
shutle ISAT para armazenamento
em várias profundidades;
 Sistema de manuseio, consistindo
em transportadores de rolos
motorizados, transportadores de
corrente motorizados e
transportadores de rolos livres
capazes de manusear paletes
Europaletes e paletes Düsseldorf
acoplados;
 Elevador para movimentação de
paletes na entrada;
 Empilhador e desempilhador de
paletes de serviço (Europallet);
 Paletizador;
 Sistema de controle de tipo de
palete, sistema de leitura de
código de barras e integridade do
palete, e sistema de controle de
peso;
 Software de gestão Cassioli.
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A Cassioli projetou a construção de
um sistema de armazenamento
automático composto por 3
transelevadores ICRANE com pallet
shuttle ISAT para armazenamento em
várias profundidades.
Cada transelevador atende uma das
três áreas do armazém, independente
para acessibilidade e manutenção. O
armazém automático é parcialmente
subterrâneo e estende-se por uma
área total de 2.850 metros quadrados
com uma altura de 14,7 metros (6 dos
quais subterrâneos).

info@cassioli.com

WWW.CASSIOLI.COM

A entrada e saída da mercadoria do
armazém realiza-se no nível 0, através
de um sistema de movimentação
constituído por vários tipos de
transportadores automáticos.
Os paletes que chegam (Europallet ou
Düsseldorf acoplado) são
posicionados através de uma
empilhadeira na posição de
carregamento: a partir desse ponto,
passam por um sistema de controle
duplo que verifica o tipo de palete e
lê o código de barras.
Se o sistema identificar um par de
paletes Düsseldorf, o paletizador
insere um palete de serviço
Europalete (1800x1200).
O fornecimento de paletes de serviço
na linha é assegurado por um
empilhador/desempilhador
automático para paletes de serviço.
Antes de entrar no armazém, a
unidade de carga é analisada
novamente graças a um sistema de
controle de forma e peso: se
conforme, é encaminhado para o
armazém, caso contrário é movido
para a estação de rejeitos, onde um
PC cliente gerenciado pelo sistema
Cassioli exibe informações sobre a
anomalia encontrada.
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Uma vez no armazém, o palete é
coletado por um dos transelevadores
ICRANE e colocado na pista escolhida
pelo sistema de gestão WMS através
do pallet shuttle ISAT.

No momento da saída, o palete é
retirado do armazém por um dos
sistemas de transporte de paletes
ICRANE / ISAT, posicionado no
sistema de manuseio e, se necessário,
liberado do palete de serviço por
meio de um despaletizador.
Um sistema de classificação, feito
com transportadores de quatro
correntes, gerenciando também os
paletes Düsseldorf acoplados,
classifica os paletes entre os dez
transportadores de roletes livres com
acesso para coleta por paleteiras.
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VANTAGENS
 INDÚSTRIA TOTALMENTE
DIGITALIZADA

Os monitores, geridos pelo software
de gestão Cassioli WMS e
posicionados acima de cada saída dos
transportadores de rolos livres,
mostram todas as informações
relativas aos paletes e ao pedido em
execução.
O software de gestão Cassioli WMS é
também responsável pela gestão do
da área térrea do armazém existente,
com uma capacidade de cerca de
6.000 posições paletes, e a sua
integração completa com o armazém
automático.

 AUMENTO DE 100% DA
CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO (NOVA
ÁREA DISPONÍVEL)
 EXPLORAÇÃO MÁXIMA DO
ESPAÇO DISPONÍVEL
 REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DA
FORÇA DE TRABALHO E
CONSEQUENTE ELIMINAÇÃO
DO RISCO DE ACIDENTES
OPERACIONAIS
 AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA
PRODUÇÃO
 ORGANIZAÇÃO MÁXIMA DO
AMBIENTE DE TRABALHO
 RECONHECIMENTO DO
BENEFÍCIO ECONÔMICO DA
"INDÚSTRIA 4.0"
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