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NECESSIDADES DO CLIENTE 

 
O cliente recorreu à Cassioli para a 
automação dos armazéns e a conexão 
das linhas de produção da fábrica. 
A fábrica da Ulmi, especializada na 
produção de lavadoras, precisava de 
sistemas automáticos de última geração, 
capazes de armazenar matérias-primas e 
produtos acabados, além de sistemas 
automáticos de manuseio para o 
abastecimento de linhas de montagem 
de lavadoras. 
 

 
 

  

A SOLUÇÃO CASSIOLI 
 
 4 armazéns totalmente automáticos 
 18 transelevadores (miniload e 

unitload) 
 1.200 metros de linhas RGV 
 Transportadores de corrente 
 SLS, veículos guiados sobre trilhos 
 16 pontos de liberação para AGV 
 66 EMS 

 
 84 pontos de liberação para EMS 

A EMPRESA 
 
A fábrica Arctic Ulmi, no condado 
de Dambovita, Romênia, é a maior 
fábrica do Leste Europeu no que 
diz respeito à produção de 
eletrodomésticos. 
Desde 2002, a participação 
marjoritária da Arctic foi adquirida 
pelo grupo Arçelik, que investiu 
mais de 135 milhões de euros em 
novas tecnologias e modernos 
sistemas de gestão da produção, 
permitindo aumentar 
substancialmente a capacidade de 
produção da fábrica. 
As obras da fábrica de lavadoras 
Ulmi foram iniciadas em 2017. 
Construída em apenas 17 meses, 
em uma área de mais de 700.000 
m2, esta fábrica implementa as 
mais recentes inovações 
tecnológicas e processos de 
automação típicos da Indústria 4.0, 
com equipamentos inteligentes, 
dispositivos interconectados e 
tecnologias robóticas cooperativas. 
A capacidade de produção de 2,2 
milhões de máquinas de lavar por 
ano a torna uma das maiores e 
mais eficientes fábricas do mundo. 
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 Linhas de abastecimento para 
montagem de máquinas de lavar 

 

 
 
A solução completa dentro da planta da 
Arctic em Ulmi está distribuída em 3 
níveis diferentes: o andar térreo, o 
mezanino, a uma altura de 5 metros, e o 
andar superior, onde os veículos EMS 
operam a uma altura de 9 metros. 
Dentro da fábrica existem 4 diferentes 
armazéns automáticos e diferentes 
sistemas de movimentação que 
permitem movimentar qualquer tipo de 
material e produto de forma totalmente 
automática. 
A solução da Cassioli permitiu a 
automação de todo o processo de 
montagem, garantindo que a fábrica 
fosse totalmente digitalizada, 
permitindo uma redução significativa 
nos tempos de produção e custos 
operacionais. 
Os sistemas instalados permitiram o 
armazenamento dos 4 elementos 
principais que compõem as máquinas de 
lavar, que são as cubas, as tampas das 
cubas, os cestos e os gabinetes.

 
 
Todos esses componentes, uma vez 
fabricados e verificados nas ilhas de 
teste, são movimentados por 
transportadores automáticos especiais e 
veículos SLS até o armazém. 
Além do armazenamento desses 4 
componentes, a Cassioli também criou 
linhas especiais e sistemas automáticos 
para o manuseio e armazenamento de 
outros componentes necessários à 
montagem das máquinas de lavar. 
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Para isso, foram utilizados 
transportadores, veículos automáticos 
SLS, AGV e EMS. 
Os componentes que chegam dos 
fornecedores são transportados até o 
armazém por meio de esteiras e a partir 
deste ponto, por meio de veículos EMS, 
que se movem sobre trilhos suspensos, 
são transportados até 84 pontos de 
consumo (estações intertravadas) 
posicionados no solo, onde são baixados 
os engradados contendo os 
componentes e os operadores recebem 
os materiais a serem montados. 
 
 

RECONHECIMENTO DO 
FÓRUM ECONÔMICO 
MUNDIAL 

Após a instalação dos sistemas 
automáticos Cassioli, a planta foi 
reconhecida pelo Fórum Econômico 
Mundial como um modelo a seguir na 
aplicação dos princípios da Indústria 4.0, 
gerenciando para integrar as tecnologias 
da Quarta Revolução Industrial para 
aumentar a eficiência produtiva: a 
indústria totalmente digitalizada, onde 
todos os processos estão interligados 
entre si. Os processos ocorrem de forma 
independente, com interfaces homem-
máquina que informam os operadores 
em tempo real, aumentando a eficiência 
e minimizando erros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clicca qui per visualizzare il video:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique aqui para ver o vídeo: 
 

                  
 
 
 
 

VANTAGENS 
 

 INDÚSTRIA TOTALMENTE 
DIGITALIZADA 
 

 AUMENTO DA 
PRODUTIVIDADE 
 

 MINIMIZAÇÃO DO RISCO DE 
ERRO 
 

 REDUÇÃO DOS CUSTOS 
OPERACIONAIS EM 11% 

https://www.youtube.com/watch?v=7tDusMOFKpI

