
Solução pronta para ser

Desenvolvido em 2005, hoje já é o nosso
sistema de armazenamento de bobinas mais
popular, escolhido por grandes empresas
siderúrgicas do mundo inteiro.

Este sistema de armazenamento está pronto para
ser utilizado (turn-key), oferece flexibilidade e
segurança máxima. As bobinas podem ser
armazenadas verticalmente até três níveis de
empilhamento. O sistema é composto por quatro
componentes simples: o trilho, o conector, o
separador e o KLP® RollStops - isto permite uma
instalação muito simples no local.

O sistema de bloqueio consiste num trilho
reforçado com encaixes no qual o KLP® RollStops
pode ser posicionado. A distância entre os KLP®

RollStops pode variar dependendo do diâmetro da
bobina. Para todos os diâmetros de bobinas, é
utilizado apenas um único tipo de KLP® RollStops.
Durante a montagem do sistema no local, um
extenso manual de instalação irá guiá-lo.

Porquê utilizar o KLP® RollStop System no
seu armazém?

• Um só fornecedor para o sistema completo
(pronto para ser usado)

• Dispensa o uso de perfis de aço 
• Não é necessário equipamento especial para a

instalação
• Instalação rápida e fácil - apenas duas

pessoas necessárias para o serviço
• Três níveis de empilhamento garantidos
• Flexibilidade para o diâmetro e largura da

bobina
• Melhoria da segurança pessoal 

(TÜV-aprovado)
• Menos danos à sua valiosa bobina
• Resistência mecânica (sem estilhaços ou

fragmentos)
• Longa vida útil
• Enorme capacidade para suporte de carga
• Resistente ao óleo

ROLLSTOP SYSTEM

K L P ® R O L L S T O P  S Y S T E M



usada no armazenamento seguro e flexível das suas bobinas

O RollStops HR ou "Resistente ao Calor" poderá ser
utilizado em bobinas com temperaturas até 110° C. 
O nosso KLP® RollStops standard pode suportar
temperaturas até 60° C. O RollStops WR ou "Resistente
às intempéries" têm um revestimento especial que os
protege da corrosão.O nosso KLP® RollStop System
está totalmente patenteado.

KLP® RollStop System:
produto standard mundialmente desde 2005

Existem dois modelos básicos do nosso KLP® RollStop
System, estes dependem do peso das suas bobinas.
Cada modelo pode ser aplicado em diversas
situações de armazenamento:

Coloque todos os
separadores e faça a
conexão ao trilho - 
o sistema de
armazenamento está
pronto para uso!

Coloque os 
KLP® RollStops,
dependendo do
diâmetro da bobina.

Use trilhos de aço e
conectores para criar o
comprimento de linha
desejado. Use
separadores para
definir a largura da
linha desejada.
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TTiippoo AApplliiccaaççããoo DDiiââmmeettrroo CCaarrggaa  mmááxxiimmaa
ddee  bboobbiinnaass ((ttoonneellaaddaass))  
((mmmm)) uussaannddoo

44  RRoollllSSttooppss  
RS100 Standard 700-2500 100
RS100 WR Armazenamento 700-2500 100

exterior
RS100 HR Resistente ao 700-2500 100

calor (até 110 °C)
RS40 Standard 564-2500 40
RS40 WR Armazenamento 564-2500 40

exterior
RS40 HR Resistente ao 564-2500 40 

calor (até 110 °C)


