A Manutechnik som especialites en disseny, fabrica‐
ció i implantació de:
‐ Transportadors aeris i de terra, amb sistema
simple via o doble via, per a càrregues lleuge‐
res o pesades.
‐ Transportadors de banda metàl∙lica, de goma
P.V.C, etc.
‐ Transportadors de corrons.
‐ Elevadors verticals amb descàrrega selectiva
‐ Plataformes elevadores neumàtiques i elèctri‐
ques
‐ Manipuladors
‐ Reparacions i manteniment d’elements de ma‐
nutenció
‐ Disseny de maquinaria especial
Per a més informació sobre els nostres serveis no dubti a
posar‐se en contacte amb nosaltres

www.manutechnik.com

Telefon: +34 936 975 250
Fax: +34 936 992 901
E-mail: manutechnik@manutechnik.com
Pol. Ind. Rubí sud. Av. Gaudí, 295
08191 - RUBÍ (BARCELONA)

Transportadors aeris
Són transportadors d’alta fiabilitat i durabilitat, el seu manteniment és mínim.
Depenent de les peces a transportar, disposem de diferents models: Desde transportadors que permeten
portar peces lleugeres fins a peces de gran pes.


Transportadors aeris simple via

Permeten un transport continu o pas a pas.
Totes les peces van a la mateixa velocitat.



Transportadors aeris power and free

Permeten tenir el control total de la peça en
tot moment, afagir aturades, desviaments,
avançadors, girs de peça i infinitat de possibilitats.

Transportadors de terra
Els transportadors de terra fabricats a Manutechnik disposen d’un alt prestigi a nivell mundial. Gràcies al
seu disseny compacte i la seva gran estabilitat, són ideals per circular per espais petits com poden ser els
interiors de cabines de pintura, forns, línies de muntatge, etc..

Aquests transportadors poden incorporar un mecanismo
Power and Free que permet tenir el control total d’avanç de
la peça transportada.

Es poden afagir aturades, avançaments, girs de peça, posicionaadors en
funció de les necessitats de la instal·lació
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Transportadors de skid
Aquest tipus de transportadors permet la manutenció de peces molt pesades i d’un gran volum.

Manutenció contínua
Disposem de gran varietat de transportadors de cinta, paletes, escames, cadena, corrons, ...
Adaptant-nos a les necessitats de cada client. Així com elevadors de càrregues o persones.

Dissenys especials
Dissenys adaptats a les necessitats del
client.
Garantitzem sempre una alta fiabilitat
i durabilitat en tots els dissenys.
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