Produtos.

Carga e descarga de veículos

Newland.

É uma história de movimento.

Em 1962, um homem mostrou-se ter uma previsão excepcional, reconhecendo a demanda crescente de um meio de carga e descarga de veículos automatizados. Com
isto em mente, Cecil Greasley fundou a Newland Engineering, sem perceber que se
tornaria o principal fabricante de transportadores de carga e descarga de veículos.
Uma empresa dedicada ao desenvolvimento e melhoramento contínuos de seus
produtos e serviços, a Newland tem a experiência e know-how para atender às
necessidades dos clientes no contexto exigente atual em todo o mundo.
Hoje, a Newland orgulha-se das suas fortes relações com os clientes e de ajudar
estes a melhorar a eficiência, tendo por objetivo principal a redução de custos.

1962 - Empresa fundada
por Cecil Greasley

1969 - Exportou-se a
primeira máquina

1965 - Desenvolveu-se o primeiro
transportador telescópico

1970 - Empresa contratou
o seu primeiro aprendiz

1975 - Empresa muda-se
para suas novas (atuais)
instalações

1980 - Desenvolveu-se
o primeiro
transportador
telescópico

1981 - Participou
da Exposição de
Manutenção de
Paris

Conteúdo
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1990 - Desenvolveu-se
o primeiro Autoloader
para carregamento
totalmente automático

1991 - Instalações ampliada
para dobrar o tamanho da
fábrica

2000 - Presença na
web estabelecida

Transportadores Telescópicos Multi-estágio
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Autoloader

12

Carregador de rolos

13

Transportadores Móveis Tipo T

14

Transportadores Móveis Tipo W

15

Transportadores Móveis Tipo WS

16

Vanloader/Trader

17

Transportadores Mezaninos

18

Engenharia de Sistemas

20

Transportador de vidro/Elevador

21

Carregador de vagões ferroviários

22

Serviço/Locação

2006 - Desenvolveu-se um
transportador telescópico especial
de trabalho pesado para fabricante
de ganga turco

2022 - Newland marca 60 anos
como fabricante do Reino Unido

A empresa de hoje.
1982 Estabeleceu-se
a rede mundial
de distribuidores

1991 - Desenvolveu-se o
1984 - Desenvolveu-se o
primeiro Carregador
primeiro transportador tripulado de Vagões

1997 - Prémio de Aprendiz do Ano
recebido de SA o Duque de Edimburgo
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Concebido,
projetado,
engenheirado
fabricado à mão

Na Grã Bretanha

Com orgulho.
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Os nossos Transportadores são totalmente
fabricados nas nossas instalações bem
equipadas em Hyde, Cheshire, por uma
equipa dedicada e competente de técnicos
altamente qualificados.
O nosso Plano de Estagiários contínuo
assegura os investimentos para o futuro.

Componentes de alta qualidade em todo o processo de
fabrico garantem a fiabilidade e durabilidade. Todas as
máquinas estão em conformidade com as Normas e Códigos
de Prática relevantes para a Segurança de Máquinas,
possuem uma das marcas UKCA, UKNI ou CE, e são
fornecidas com a declaração de conformidade pertinente.
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mtc
Atendendo às exigências crescentes dos armazéns e centros de
distribuição de hoje, os Transportadores de Lança Telescópica Multiestágio da Newland MTC atendem a todos os critérios, proporcionando
soluções económicas de carga e descarga eficazes e rápidas de veículos.
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A versatilidade da MTC é demonstrada

A MTC pode ser instalada na plataforma

na ampla gama de frete manuseado

de carregamento ou no piso térreo

em muitos setores de negócios. Os

quando um chassis de alto nível e um

produtos típicos incluem caixas, sacos,

transportador traseiro inclinado estão

pacotes, tambores, pneus, alcatifa e

incorporados.

colchões. Projetadas e fabricadas para

O design único da Newland MTC oferece

vários tipos de manuseamento, a nossa

a máquina mais compacta disponível,

gama de máquinas MTC é adequada

com a vantagem do uso mínimo de

para carregar e descarregar camiões,

espaço de piso na área movimentada da

reboques, contentores e carrinhas,

plataforma de carregamento. O design

utilizando uma lança telescópica que

com cantiléver elimina a necessidade

pode estender-se até 18m com o simples

de apoio fora do piso do veículo ou de

toque de um botão.

niveladores de plataformas.

Transportadores telescópicos multi-estágio

07

mtc

Modelo MTC padrão, de chassis

B

de baixo nível para utilização
em plataforma elevada

E

de carregamento.

Modelo de chassis de alto nível
que permite a utilização da
MTC em áreas de carregamento
no nível do solo. Opção de
transportador traseiro.

Dimensões Gerais (mm)
MTC 2

MTC 2x

MTC 3

MTC 3x

MTC 4

COMPRIMENTO FECHADO (B)

5200

5900

5200

5900

5200

MTC 4x
5900

AÇÃO TELESCÓPICA (A)

6500

7900

10000

12000

12500

15250

COMPRIMENTO TOTAL (C)

11650

13750

15150

17850

17650

21100

ALTURA (E)

575

600

750

775

925

955

LARGURA SOBRE O CORPO PRINCIPAL

840

840

866

866

890

890

LARGURA SOBRE ACIONADORES

1115

1115

1140

1140

1165

1165
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Opções

C
A

Apresentam-se aqui algumas das
configurações disponíveis para todos os modelos MTC, Os
detalhes completos podem ser obtidos mediante pedido.

Transportadores telescópicos multi-estágio

MTC móvel
A alta especificação da máquina garante a

A MTC pode funcionar como transportador

adequação padrão do transportador para

autónomo na área de carregamento ou em

uma ampla gama de aplicações. O design

conjunto com um sistema transportador fixo,

robusto incorpora seções superiores e laterais

utilizando opções fixas e móveis de chassis.

de aço dobrado para cada lança telescópica,

Para as necessidades de manuseamento mais

proporcionando a força inerente necessária

complexas, é possível integrá-la plenamente

para tarefas exigentes. Os componentes de

nas operações de armazéns selecionando a

qualidade garantem a fiabilidade a longo

opção apropriada. Conte com nossos vastos

prazo e a paz de espírito essenciais para as

conhecimentos para fornecer-lhe a solução

operações mais exigentes.

ideal.

CHASSIS TOTALMENTE MÓVEL
O chassis totalmente móvel e o chassis de travessia oferecem flexibilidade na
área de carregamento. Chassis operado manualmente disponível.

CHASSIS DE TRAVESSIA

CHASSIS GIRATÓRIO
Montado numa plataforma giratória com fixação no chão e chassis padrão
ou de nível elevado. Pode ser movido manualmente ou por força elétrica.

RAMPA
Transferência por correia elevada A correia transportadora é levantada
da seção principal para transferência para o transportador inclinado.
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A segurança tem sido a consideração primordial na concepção da MTC. A
máquina é operada a partir de um painel de controlo de projeto ergonómico
na parte da frente da lança de extensão. Os botões que funcionam com
pressão permitem ajustar a posição da lança no interior do veículo de acordo
com o operador e as mercadorias, minimizando assim o risco de ferimentos
resultantes de operações de manuseamento de mercadorias. Todos os rolos
transportadores estão totalmente cobertos, eliminando pontos de enlace.

Transportador telescópico multi-estágio

Máquina com operador

Transportador telescópico multi-estágio

altura ajustável

A máquina é montada num chassis e

A plataforma do operador (para um ou

equipada com cilindros hidráulicos para

dois operadores) é opcional e permite

o levantamento e abaixamento da lança.

movimentos ilimitados no veículo e a

O ponto articulado localizado no canto

operação dos comandos do transportador.

superior do corpo da MTC simplifica sua
integração no sistema transportador.
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Autoloader

O Newland Autoloader é provavelmente

Um sistema simples de computador

o primeiro transportador de

para detecção inteligente, controla

carregamento de veículos totalmente

a máquina à medida que se desloca

automático do mundo. O transportador

automaticamente dentro do veículo,

pode carregar um veículo de qualquer

empilhando pacotes avulsos desde o piso

comprimento sem necessidade de um

até o teto, adaptando-se aos diferentes

operador.

tamanhos dos veículos ao mover-se
automaticamente.
Baseado na linha de longa data da MTC,
o Newland Autoloader tem um pedigree

a resposta
inteligente ao
carregamento
eficiente.
11

experimentado e testado no campo sem
igual..

O Roller Loader tem uma lança
telescópica sem suporte no piso do
veículo e pode ser estendida ou recolhida
por um sistema manual ou elétrico.
Utiliza um leito de rolos de gravidade
para carregar os pacotes no veículo.

Para aplicações em múltiplas unidades de
grande movimento, o Rollerloader é uma
alternativa rentável para a máquina MTC.

T

C
A

D

B

Dimensões Gerais (mm)
MRC 1

MRC 1x

MRC 2

MRC 2x

MRC 3

MRC 3x

COMPRIMENTO FECHADO (A)

4890

5590

4895

5595

4900

5600

AÇÃO TELESCÓPICA (B)

4000

4600

7100

8100

10000

11500

COMPRIMENTO TOTAL (C)

8890

10190

11995

13695

14900

17100

QUEDA DE ALTURA (D)

410

455

610

670

800

875

LARGURA DA ARMAÇÃO

940

940

966

966

992

992
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Os Transportadores Mobile Heavy Duty oferecem
flexibilidade na área de carregamento, podendo se
moverem de uma área para outra de acordo com a
carga de trabalho. Para utilização no nível do solo,
a ação telescópica de força e o ajuste hidráulico da
altura nas seções dianteira e traseira permitem a
máxima versatilidade, qualquer que seja a situação.

Rollerloader

moveis
Transportadores

Tipo T
O TC/33, mostrado, tem uma lança
telescópica para maior flexibilidade

A lança de dobradiça dupla,

e alcance, mas o T20 e o T26 têm

do Tipo T, gira encima de dois

lanças de comprimento fixo.

conjuntos de aríetes hidráulicos
para adequar a máquina a
trabalhos a partir do nível do solo
ou de uma plataforma elevada de
carregamento.

F

D
C
E
A

B

Dimensões Gerais (mm)
T20

T26

TC/33

ALCANCE ADENTRO DO VEÍCULO (A)

6100

8000

10000

COMPRIMENTO MÍNIMO (B)

8200

10000

8200

COMPRIMENTO DO CHASSIS (C)

3050

4060

4060

ALTURA DE CARREGAMENTO (D)

600

600

600

ALTURA MÍNIMA DE ENTREGA ANTES DO NÍVEL DO SOLO

1300

2200

3500

ALTURA MÁXIMA DE ENTREGA

4900

5800

6700
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Dimensões adicionais para todos os modelos: Largura total nas rodas dianteiras 1145mm.
Largura total na ponta de entrega 820mm. Largura total na unidade de força da correia 1045mm

3700
(TC/33 ONLY)

W
O Tipo W é adequado para todas as aplicações

O WTC tem lança principal telescópica, mas o

em que é necessário ajustar a altura da lança

W20 e o W26 têm lanças de comprimento fixo.

do transportador em ambas as extremidades.

C
G
(WTC's ONLY)
E
F

D

D
A
B

Dimensões Gerais (mm)
W20

W26

WTC33

AÇÃO TELESCÓPICA (A)

6100

8000

10000

11550

COMPRIMENTO TOTAL (B)

9300

11200

9600

10350

ALTURA DE ENTREGA (C)

5200

6100

7000

7800

ALTURA DE ALIMENTAÇÃO (D)

WTC38

200

200

200

200

ALTURA DE ENTREGA (E)

4000

4000

4000

4000

ALTURA DO POSTE (F)

2100

2100

2100

2100

-

-

3685

4310

COMPRIMENTO DE EXTENSÃO (G)
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Dimensões adicionais para todos os modelos: Largura total nas rodas dianteiras 1145mm.
Largura total na ponta de entrega 820mm. Largura total na unidade de força da correia 1235mm.

Tipo W

Tipo WS

O transportador de corrente e ripa é ideal para
empilhar e desempilhar sacos em armazéns
e também é usado para a carga/descarga
de veículos. As ripas de madeira e a corrente
transportadora de precisão selecionadas
tornam a máquina ideal para ambientes
difíceis onde existem apenas
instalações básicas de manutenção.

WS
C

M
A
D

D
E

E
L

Dimensões Gerais (mm)
WS12

WS20

WS26

COMPRIMENTO DA LANÇA CURTA (A)

4110

4110

4110

4110

COMPRIMENTO DA LANÇA LONGA (B)

3660

6100

7930

9150

COMPRIMENTO TOTAL (L)

7110

9780

11660

12880

ALTURA DE ENTREGA (C)

4270

5790

7100

7980

380

380

380

380

ALTURA DE ENTREGA (M)

4570

4570

4570

4570

ALTURA DO POSTE (D)

2120

2120

2120

2120

ALTURA DE ALIMENTAÇÃO (E)

15

WS30

Dimensões adicionais para todos os modelos: Largura total nas rodas 1500mm.
Largura da ripa 600mm. Larguras alternativas também disponíveis.

B

Vanloader
A lança telescópica elétrica ou manual
do Vanloader, com ajuste de altura em
ambas as extremidades, adequa-se à
aplicação para veículos menores.
E

C
D

D
B
A

Dimensões Gerais (mm)
VANLOADER

MODELO 23

PENETRAÇÃO (A)

5000

4880

COMPRIMENTO TOTAL (B)

4500

7000

ALTURA MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO. (C)

1280

760

ALTURA MÍN DE ALIMENTAÇÃO (D)

300

760

2550

2750

300

1520

ALTURA MÁX. DE ENTREGA (E)
ALTURA MÍN DE ENTREGA (D)

E
D
C
A

B

MODELO 23
Destinado principalmente à carga e
descarga de veículos, o Model 23 é
uma versão adaptada do Trader.

D

Trader

Um transportador robusto de correias,
fácil de mover, de altura ajustável,
ideal para carga/descarga de veículos,
empilhamento ou como transportador

C

móvel em piso mezanino.
A
B

Dimensões Gerais (mm)

TRADER 12

TRADER 16

TRADER 20

TRADER 24

ALCANCE ADENTRO DO VEÍCULO (A)

1220

2080

2900

3720

COMPRIMENTO TOTAL (B)

3660

4880

6100

7320

760

760

760

760

2600

3200

3800

4400

ALTURA DE ALIMENTAÇÃO (C)
ALTURA DE ENTREGA (D)
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mezanino

Um sistema de piso a piso que pode

Podemos até oferecer um sistema para

ser planeado exatamente conforme

vários andares, permitindo ao cliente o

as necessidades, quer seja um

uso de todo o seu espaço de armazém.

sistema móvel que possa ser rodado
de uma área para a outra, quer um
transportador fixo que possa ser
incorporado no mezanino.

Transportadores de piso a piso.

1200

L1

L1 = Approx 2.14xH
L2 = Approx 2.37xH

600
L2

25?
H

600
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Acelere o movimento no seu armazém com uma
gama completa de transportadores de rolos
de correia, de acionamento elétrico ou por
gravidade, que podem ligar-se diretamente ao
transportador de carga/descarga de veículos
para se ter um sistema totalmente automatizado.

sistema
Engenharia

CARREGADORES/DESCARREGADORES DE VEÍCULOS
18

TRANSPORTADORES ELÉTRICOS
DE CORREIAS/ROLOS

TRANSPORTADORES DE PISO A PISO

ROLOS DE GRAVIDADE

TELESCÓPICOS DE GRAVIDADE

19

As folhas de especificações detalhadas estão disponíveis
mediante solicitação.

a

Glassveyor

O Newland Glassveyor permite a cura de
unidades de vidraças duplas vedadas ao
serem levadas pelo transportador desde
o processo de juntamento até o veículo
de transporte. As ripas são chapadas de
aço especialmente moldado com suportes
integrais para o vidro. Cavilhas de madeira
removíveis montadas nas ripas suportam
as unidades envidraçadas numa posição
vertical. A velocidade lenta juntamente com
as características de arranque e paragem
suaves, evitam movimentos bruscos,
evitando a avaria de produtos.

Trucklift
O Trucklift é uma plataforma traseira
de elevação robusta para carregar
ou descarregar carrinhos de mão e
paletes de rolos. A aparelhagem de
elevação montada no lado significa que
o operador só tem de empurrar a carga
encima de uma plataforma de 56 mm de
altura. Placas de ponte estão instaladas
em ambos os lados da plataforma,
podendo as cargas serem levadas em
rodas diretamente para dentro ou para
fora do veículo.

A

B

G

Dimensões Gerais

E

C

F

(mm) (Máquinas de dimensões alternativas também disponíveis)

1 PALETE - 2 GAIOLA

2 PALETE - 4 GAIOLA

4 PALETE - 6 GAIOLA

PROFUNDIDADE DA PLATAFORMA (A)

1850

2000

2550

LARGURA DA PLATAFORMA (B)

1500

2450

2450

46

46

46

ALTURA ABAIXADA (C)

ELEVADOR DE 2000KG
ELEVADOR DE 3000KG

56

56

56

MODELO DRIVE-THRU

106

106

106

ALTURA ELEVADA (D)

1600

1600

1600

COMPRIMENTO TOTAL +200 (E)

2070

2220

2770

LARGURA TOTAL (F)

2240

3190

3190

ALTURA TOTAL (G)

2240

2240

2240
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Velocidade de elevação: Elevador de 2000kg - 85mm/seg
Elevador de 3000kg - 50mm/seg.

D

A tarefa difícil de carregar e descarregar
sacos de 50/60kg de açúcar, grãos,
alimentos para animais e grãos de café
e cacau, etc. dos vagões de transporte
ferroviário é facilitada pela gama de
produtos Newland RC. Utilizando sua
lança em pivô, o RC pode passar pela
porta do vagão e, em seguida, girar 90
graus para alcançar a outra ponta.

O Railcar Loader (Carregador de vagões) está
disponível como transportador de correia para
carga ou descarga; não é reversível. Os pivôs
da lança possuem um sistema de travagem único
que mantém a máquina na posição desejada.

Carregador de vagões

Utilizando suas lanças pivotantes, o Railcar
Loader pode passar pela porta central e, em
seguida, girar 90 graus para alcançar a ponta do
vagão. No entanto, se houver uma colisão com a
porta do vagão na entrada ou saída da máquina,
o pivô escorregará no travão, evitando dano ao
vagão ou ao sistema de pivô da máquina.

S

D
PIVÔ ÚNICO

A

C
L

Dimensões Gerais (mm)
CARREGADOR

DESCARREGADOR

A

2850

2850

C

1400

1100

D

5460

4800

J

J

500

400

I

I

900

900

L

2600

2600

M

1100

1100

S

4930

5150

M

S

D

EL

DOIS PIVÔS

Dimensões Gerais (mm)
A

A

J
C

I

L

M
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CARREGADOR

DESCARREGADOR

2850

2850

C

1550

1250

D

5460

4800

EL

1940

1940

J

500

400

I

900

900

L

3300

3300

M

400

400

S

6870

7090

Peças
sobresselentes
e serviços.
Na Newland, temos muito orgulho do

Com a nossa equipa dedicada de

nosso alto nível de atendimento ao

engenheiros de Serviços, quer o cliente

cliente e serviços pós-vendas. Estamos

precise de um serviço/reparação pontual

empenhados em garantir que a compra de

ou um contrato de manutenção regular,

um transportador Newland seja o início de

podemos atendê-lo, normalmente dentro

uma longa e gratificante relação para

de 24 horas. Com um stock completo

o cliente.

de peças sobresselentes garantimos a
disponibilidade imediata da maioria
dos itens.

A Newland tem uma grande frota
disponível para locação de curta ou
longa duração. Para a paz de espírito,
a nossa opção de Aluguer Visando
Comprar é ideal para os clientes que
desejam experimentar um determinado
modelo no seu próprio local. No caso de
a decisão de comprar ser tomada dentro
de um mês, os encargos de aluguer são
reembolsados.

Sob locação da Newland Engineering.
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Tel. +44 (0)161 368 0326

Captain Clarke Road
Broadway Industrial Estate
Hyde
Cheshire
SK14 4RF

www.newland-conveyors.com

info@newland-conveyors.com

Tudo ao nosso alcance.

Newland Engineering Co. Ltd.

