QUALIDADE SEMPRE
QUALIDADE EM MOVIMENTO

QUALIDADE EM MOVIMENTO
A ROLLKO é uma empresa do GRUPO
REPÚBLICA, um grupo cujas empresas
controladas e/ou coligadas deverão fechar o
ano com
faturamento da ordem de
R$ 40.000.000,00.
A ROLLKO oferece produtos e serviços
voltados ao mercado de sistemas de
m o v i me n t a ç ão
e
a r ma z e n a me n t o .
Respeitando as normas e técnicas do
mercado, o processo produtivo tem como
princ ipais
objet ivos
a
qualidade
e
confiabilidade de seus componentes.

A
RO L L KO
já
na sc eu
com
du as
particularidades:
mais de 15 anos de
experiência no setor e obstinação pela
qualidade. A equipe técnica é composta por
prof issiona is
c om
lar ga
experiênc ia,
atualizada, buscando sempre a última palav ra
em tecnologia a serv iço da produção de
qualidade. Todos os roletes ROLLKO são
produzidos com tubos e trefilados certificados,
assim como é certificada a galvanização. A
busca por qualidade que faz a ROLLKO já
nascer com certificação ISO, em processo com
conclusão prev ista para o primeiro semestre
de 2011.

Com sólidas parcerias na Ásia, na Europa e
no Brasil, aliadas a um departamento técnico
formado por prof issionais com experiência de
mais de 10 anos na área de automação
industrial, a ROLLKO atua em parceria com
seus
clientes
oferecendo
as
melhores
soluções.
Utilizando processos produtivos flexíveis e
foco
em
desenvolv i mento
de
novas
tecnologias, a ROLLKO permite customização
e redução de custos, tornando cada processo
único, adaptado às necessidades de cada
cliente.
EMPRESAS DO GRUPO

Rollko Componentes para Sistemas de
Movimentação e Armazenamento Ltda.
Rua Porto Alegre, 275
Fazendinha - Santana de Parnaíba
São Paulo - Brasil
06529-195
Tel / Fax: 55 11 4705 8855
Email: contato@rollko.com.br
Website: www.rollko.com.br

Estar à frente da concorrência é importante
em qualquer ramo de ativ idade. Sabemos
disso e efetivamente adotamos postura
sustentável em todas as nossas atividades.
A ROLLKO se orgulha de ser a primeira a
lançar
a
linha
de
roletes
ecológicos
EKOROLLER, que utiliza os mais modernos
componentes recicláveis. Seu revestimento,
ao contrário dos processos tradicionais, utiliza
base de água, não contém cromo, mercúrio,
níquel, cadium ou qualquer outro metal tóxico.
É aplicado em forma líquida e posteriormente
curado a 300°C, o que faz o revestimento
tornar-se totalmente inorgânico após o
processo. Uma tecnologia de ponta, pela
primeira vez usada em roletes.

NOSSOS PRODUTOS
ROLETES SÉRIE RK 1.000 / 1.100
Roletes em PVC /PP com mancais de
giro rápido, diâmetro nominal entre 25
e 60mm e eixo de diâmetro entre 6 e
15mm.

NOSSOS PRODUTOS
ROLETES SÉRIE RK 3. 100 / 3. 200

ROLETES SÉRIE RK 4. 100/4. 200

Roletes leves com mancais metálicos,
com diâmetro nominal entre 18 e
38mm e eixo de diâmetro entre 6 e
12mm.

Rolete leve tracionado com engrenagem
simples ou dupla em aço, diâmetro
nominal entre 38 e 60mm e eixo de
diâmetro entre 12 e 15mm.

ROLETES SÉRIE RK 1.300

ROLETES SÉRIE RK 5. 100/5. 200

Roletes leves com mancais plásticos e
rolamentos, diâmetro nominal entre 30
e 60mm e eixo de diâmetro entre 6 e
17mm.

Ro le tes cônic os trac io na dos po r
engrenagem simples ou dupla em
poliamida, com módulos de nylon que
determinam o diâmetro inicial e final .

ROLETES SÉRIE RK 1.400

ROLETES SÉRIE RK 6. 100/6. 200

Roletes médios com mancais metálicos,
diâmetro nominal entre 38 e 60mm e
eixo de diâmetro entre 12 e 17mm.

Rolete de carga pesada tracionado com
engrenagem s imples , lab irintos e
diâmetro nominal entre 63 e 101mm e
eixo de 17 a 40mm.

TAMBORES SÉRIE RK 7.000
Tambores em todas as bitolas e
tamanhos, de acordo com desenho.
Tambores especiais de acordo com a
necessidade do projeto.

Roletes cônicos com mancais plásticos,
por módulos de nylon que determinam o
diâmetro inicial e final pelo número de
módulos utilizados.

ROLETES SÉRIE RK 2.100
Roletes de carga média-pesada, com
mancais plásticos reforçados, diâmetro
nominal entre 63 e 89mm e eixo entre
17 e 25mm.

ROLETES SÉRIE RK 2.200
Roletes de carga pesada, com mancais
metálicos reforçados, labirintos e diâmetro
nominal entre 63 e 101mm e eixo entre
17 e 40mm.

REFORMAS

Rolete leve tracionado com engrenagem
simples ou dupla em poliamida, diâmetro
nominal entre 38 e 60mm e eixo de
diâmetro entre 12 e 15mm.

ROLETES SÉRIE RK 1.200

ROLETES SÉRIE RK 1.500

NOSSOS SERVIÇOS

FLOW RAC KS
Fabricamos trilhos para flow racks em
diversas configurações de altura e
largura, adaptáveis a todo o tipo de
necessidade.

COMPONENTES
Fabricamos e importamos os mais
diversos componentes para roletes, de
mancais plás ticos e metálicos a
engrenagens em poliamida e aço.

componentes,
personalizadas.

D is p o m o s de e q uip e té c nic a
especializada na manutenção de
transportadores e roletes, capacitada
p a ra de sm onta ge m , re pa r o e
substituição de ro letes e seus
com posterior remontagem.
Soluções

MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA
Através de contrato de prestação
d e ser viço s , r ea liza mo s a
manutenção periódica preventiva
de transportadores. Uma solução
de baixo custo para que sua
empresa evite ao máximo o
transtorno causado por um
transportador parado ou
avariado. Contratos adequados a cada cliente.

REVESTIMENTO DE ROLETES E TAMBORES
Oferecemos

a

mais

completa gama de serviço de
revestimento de roletes e tambores.
Revestimentos lisos ou desenhados
em borracha natural, poliuretano,
pintura e demais revestimentos.
Roletes de impacto, roletes de
retorno, roletes catenária e todo tipo de roletes e tambores.

DESENHOS ESPEC IAIS
Nossa equipe técnica está
preparada para dar suporte
às
s uas
ne ce ss id a de s ,
auxiliando no desenvolvimento de seus projetos ou
su geri ndo
sol uções .
S upo r te
do
pr oj e to
à
apresentação.

ENGRENAGENS ESPEC IAIS
Fabricamos engrenagens em aço carbono de
acordo com
desenho. Auxiliamos no
desenvolvimento de engrenagens de acordo
com a sua necessidade.

