Translift lança novo AGV na ABAD 2017 SÃO PAULO
A Translift é uma empresa especializada em movimentação de materiais
(intralogística), desde produtos acabados, até produtos em fase de fabricação.
Nossos produtos oferecem soluções que combinam controle, movimentação,
armazenagem, triagem e separação de uma grande variedade de materiais de
diversificados setores industriais.
Uma empresa 100% brasileira, atuando em 14 segmentos industriais, com
mais de 200 projetos realizados em cinco países, 4 unidades de negócios e
representantes em 14 estados, que oferece mais de 50 produtos e serviços.
Para participar da feira ABAD a empresa lançará um novo AGV - Automated
Guided Vehicle (veículo guiado automaticamente), contando com a presença
dos executivos:
Jair Alves – Presidente;
Rodrigo Moreira Alves – Sócio-Diretor;
Bruno Moreira Alves – Sócio-Diretor;
Philipos Kokkinos – Desenvolvedor de Negócios;
Edmir Ramim – Gerente de Vendas de Leves;
Anselmo Torresan – Gerente de Vendas de Pesados;
Marcos Galvão – Gerente de Vendas de AGV´s
“Entendemos que a retomada do crescimento econômico é condição Sine qua
Non, não somente para o setor produtivo voltar a gerar renda e emprego, como
os atacadistas e distribuidores como canal responsável pela logística em tempo,
face a exigência dos consumidores, fazendo com que as tecnologias aplicadas
em armazenagem e sortimento sejam cada dia mais uteis para atingir esse fim.”,
diz o presidente da empresa, Jair Alves.

As raízes da Translift estão na indústria automobilística (montadoras de
automóveis, caminhões, tratores, máquinas agrícolas e autopeças), onde atua
fortemente no fornecimento de equipamentos que podem ser de menor
complexidade, até instalações totalmente automatizadas em regime turn key.
Buscando atender um nicho com escassos fornecedores no mercado nacional,
a Translift firmou parceria com a Genesis Systems Group, a maior fabricante de
sistemas robóticos dos EUA e América do Norte. Com essa forte parceira
comercial, a Translift também disponibiliza para o mercado industrial soluções
robustas em sistemas de células de solda, Mig Mag, solda por resistência,
solda a Laser, bem como células de manipulação, montagem, aplicação de
adesivos e corte.
Fechando o leque de divisões da companhia, cumpre destacar a crescente
participação no ramo de transportadores leves, por meio de soluções
especificas voltada para a indústria de alimentos, vestuário, farmacêutico,
cosmético e bebidas.
A Translift, por meio de recursos da mais alta tecnologia e de sua experiente
equipe técnica, tem como princípio o trabalho incansável na busca da
superação das expectativas do cliente e o consequente sucesso de seus
negócios.
Áreas de atuação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indústria Automobilística;
Indústria Fabricante de Autopeças;
Indústria Eletroeletrônica;
Indústria de Bebidas e Alimentos;
Indústria de Vestuário;
Indústria de Implementos Agrícolas;
Indústria Farmacêutica;
Indústria de Cosméticos e Perfumaria;
E-Commerce;
Centros de Distribuição.

