Movibloc
Armários / Estantes móveis

Estantes Movibloc

Sistema Movibloc
Movibloc é um sistema de armazenagem e de
arquivo compacto composto por estantes ou armários montados sobre bases móveis que deslizam
sobre carris. Este método permite eliminar todos os
corredores entre as estantes, excepto um. As
estantes deslocam-se em função do corredor a que se
pretende aceder.
Este sistema permite optimizar o espaço disponível,
garantindo a ordem, a limpeza e a segurança do
material arquivado.

Multiplica o espaço disponível
Por ser um sistema de armazenagem compacto,
Movibloc permite duplicar a capacidade de armazenagem ou reduzir o espaço a ocupar.
É o sistema ideal para arquivar com eficácia todo o
tipo de livros e de documentos. Constitui, portanto,
um sistema perfeito para escritórios, bibliotecas,
editoras, arquivos técnicos, etc. O sistema Movibloc
pode também albergar qualquer outro tipo de
artigos de pequeno formato como, por exemplo,
produtos farmacêuticos ou peças de reposição.

Adaptável a qualquer necessidade
Os armários Movibloc adaptam-se perfeitamente à
superfície disponível e às características dos produtos
a armazenar, permitindo seleccionar a quantidade de
blocos/estantes a colocar, a distribuição, o sistema de
trabalho, os acabamentos, etc. A equipa técnica da
Mecalux ajudá-lo-á a encontrar a solução mais
adequada às suas necessidades.
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Vantagens principais
- Economia de espaço, por ser um sistema de armazenagem compacto.
- Ordem: os diferentes acessórios disponíveis permitem uma perfeita classificação dos artigos a
arquivar ou armazenar.
- Limpeza: por não necessitar de corredores, converte-se num bloco fechado, reduzindo a entrada
de pó.
- Comodidade: menor espaço ocupado e maior
facilidade na classificação do material.
- Segurança: o fecho de segurança dos armários
garante a impossibilidade de acesso às estantes
por parte de pessoas não autorizadas.
- Versatilidade: os acessórios, as possibilidades de
graduação dos níveis a cada 25 mm e a variedade
de medidas facilitam a sua adaptação a qualquer
necessidade.
- Estética: os esmerados acabamentos, a qualidade
dos materiais utilizados e a pintura dos elementos
metálicos em tons suaves com uma pintura altamente resistente fazem com que os armários Movibloc se integrem perfeitamente em qualquer
ambiente.
400 mm

800

800

- Robustez: o conjunto está formado por elemen-

8.000 mm

tos que lhe conferem uma grande solidez.
- Mínimo esforço: a concepção do volante ou
manivela de três braços permite iniciar o movimento da maneira mais ergonómica. O estudado
sistema de transmissão assegura que em nenhum
caso é necessário aplicar ao volante mais de 5 kg de
força para deslocar um armário Movibloc.
- Montagem fácil: a sua construção totalmente
modular agiliza a manipulação e a montagem do
sistema.
3.140 mm

4.860 mm
8.000 mm

4

5

Estantes Movibloc

Mecanismos de accionamento
Manual mecânico
Graças a uma prática manivela e aos conjuntos de
rodas dentadas e correntes, o movimento na direcção desejada é transmitido às rodas motrizes. Este
sistema permite deslocar facilmente os armários,
com o mínimo esforço.
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Manual

Eléctrico

A deslocação dos armários faz-se por meio de puxadores

Ao accionar um comutador de manobra, o conjunto de armários

situados na parte lateral de cada armário. É um sistema eficaz

desloca-se de forma suave e automática, deixando livre o

para arquivos de material ligeiro.

corredor desejado. O sistema de tracção é composto por um
motor, acoplado aos conjuntos redutores e de transmissão das
bases.
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Aplicações
As aplicações dos armários Movibloc são muito
variadas, desde peças de reposição, livrarias ou
farmácias até à sua aplicação mais frequente, como
arquivo de documentos.
Movibloc é o sistema de armazenagem ideal para os
casos em que a capacidade e a economia do espaço
utilizado são fundamentais. O investimento requerido é imediatamente amortizado.

Arquivadores para escritório.

Pastas de documentos suspensas.
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Classificação de obras de arte.

Produtos farmacêuticos.

Depósito e armazenagem de utensílios de golfe.

Almacén de piezas de recambio.

Arquivo de historiais clínicos.
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Porta etiquetas

Lateral exterior
de armário móvel

Lateral exterior
de armário fixo

Manivelas de
accionamento

Junta de borracha

Perfil alumínio
remate lateral

Armário fixo

Armário móvel

Possibilidade de
fechadura na manivela
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Painéis laterais com portas exteriores.
Dada a versatilidade deste
sistema, existe a possibilidade de dotar
as suas estantes de portas exteriores
e laterais.

Carril

Topo carril
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Um sistema de arquivo com grandes vantagens

Topo de borracha

Prateleiras para pendurar pastas
suspensas. Com o seu arquivo
perfeitamente classificado e à vista
agiliza-se a procura de documentos.
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As divisórias de livro são
perfeitas para ordenar
livros ou publicações.
Conjunto de travamento

Divisórias verticais
Prateleiras metálicas

As barras laterais permitem graduações a cada 25 mm.
Prateleiras frontis: práticas prateleiras em forma de bandeja
que incorporam divisórias para classificar uma grande
variedade de pequenos objectos: canetas, CDs, parafusos...

Os retentores laterais servem para apoiar
livros ou pastas.
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Diferentes tipos de módulos
Partindo dos elementos das estantes M3 da Mecalux,
podem fazer-se diferentes composições de módulos
que permitem uma adaptação a diferentes necessidades, tanto no tipo de produto a arquivar ou a armazenar, como no peso e classificação.
Pode instalar-se qualquer acessório da estante M3,
como:
- Divisórias verticais
- Separadores de livros
- Retentor laterais
- Frontais de retenção
- Conjunto tubo para pendurados
- Conjunto suporte para pastas penduradas
- etc.

Conjunto suporte para pastas penduradas
Complemento óptimo para a colocação de pastas
penduradas sem necessidade de estante.
Estão desenhados para admitir diferentes tipos e
tamanhos de pastas.
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Rodas e carris
A qualidade dos materiais e o processo de fabrico dos sistemas de accionamento, rodas,
eixos de transmissão, etc., garantem uma deslocação suave, assim como o perfeito direccionamento do sistema Movibloc.

Rodas
As rodas são montadas sobre rolamentos auto-lubrificados, de grande capacidade radial, que se deslocam sobre um carril de fabrico próprio, cujo perfil
foi especialmente estudado para obter uma deslocação perfeita.

Carris
Os carris têm forma de omega de baixo perfil e estão
pensados para serem colocados directamente sobre
o pavimento sem necessidade de obras ou de travessas, sempre que exista uma correcta nivelação do
solo para facilitar a sua instalação. Este é o sistema
mais habitual de montagem.

Componentes
básicos
1) Carril guia
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2) Roda
3) Eixo de roda
e de transmissão
4) Suporte rolamentos
5) Rolamento de esferas
auto-lubrificado
6) Travessa base
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Colocação de travessas
Quando as características do pavimento o requeiram
ou quando expressamente pedido pelo cliente, os
carris podem colocar-se encastrados em travessas
sobrepostas ao pavimento existente.
Nestes casos realiza-se o nivelamento prévio das
vigas e dos elementos de apoio, a que posteriormente se fixam os carris de deslocação.
As bases do estrado, geralmente de madeira com um
acabamento antideslizante, encaixam-se entre as
vigas e ficam niveladas com a parte superior do carril.
Os diferentes acessórios de remate permitem dar ao
sistema o acabamento necessário.

Quando existe uma nivelação correcta e quando é
necessário proteger um pavimento delicado, a
solução ideal consiste na colocação das travessas
directamente sobre o próprio pavimento, com os
carris sobrepostos, sem os encastrar, distribuindo as
cargas sobre uma superfície maior.

Carris encastrados
Utiliza-se esta solução nas instalações onde não se
podem utilizar os carris na superfície ou nos estrados.
Os carris são colocados num perfil em 'U', que fica
fixado e encastrado no pavimento. Nivela-se previamente à cofragem final.
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Complementos
Portas deslizantes
Na parte frontal das estantes fixas ou móveis é possível instalar
portas deslizantes, que protegem os documentos e as pastas no
interior das estantes.
Possui uma fechadura para evitar o acesso de pessoal não autorizado.
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Porta etiquetas
Permite identificar exteriormente o conteúdo de cada estante.

Sistema de fecho
Fechadura na manivela

Fechadura na lateral

Fechadura nas portas

A manivela está preparada para levar,

Tem a mesma função que a fechadura da

Bloqueia o movimento lateral, evitando o

caso seja necessário, uma fechadura para

manivela. Instala-se esta solução quando

acesso ao armário.

evitar o acesso a pessoas não autorizadas.

as estantes são de accionamento manual
mediante puxadores.

19

Estantes Movibloc

Características dos sistemas
de accionamento
MANUAL MECÂNICO
O movimento transmite-se da manivela às rodas
através de diferentes rodas dentadas e de um eixo,
unidos entre si por correntes de transmissão.
O número de rodas dentadas, o seu tamanho e disposição multiplicam a força realizada. Deverá ter-se em
conta a carga armazenada em cada armário para
calcular o número de rodas dentadas necessários
para minimizar o esforço requerido para transmitir o
seu movimento.
A velocidade de translação é mais suave quanto
maior for o número de rodas dentadas colocados.

Solução com dupla redução
É a mais habitual uma vez que se empregam dois
pares de rodas dentadas, o que permite mover um
armário carregado com 5.500 kg aplicando uma
força de apenas 4,84 kg na manivela.

Dupla redução

Se, por exemplo, o armário estiver carregado com
2.500 kg, será necessário aplicar uma força de 2,2 kg
para o deslocar.

Solução com tripla redução
À anterior solução acrescenta-se um conjunto redutor
intercalado que permite deslocar 5.500 kg empregando uma força de 2,09 kg e 12.500 kg com uma
força de 4,75 kg.
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Tripla redução

Volante ou manivela
Fabricado em material plástico, com desenho estilizado. È o elemento sobre o qual se
aplica a força que faz mover as bases.
A forma ergonómica em estrela de três braços, permite escolher às diferentes pessoas o
extremo óptimo no qual aplicará a força.
No centro da manivela está o dispositivo de bloqueio, formado por um botão de pressão
que evita o movimento acidental dos armários quando uma pessoa se encontra dentro
do corredor. Este mesmo botão permite a colocação da fechadura que bloqueia toda a
instalação e evita o acesso a pessoas não autorizadas.

Manivela livre

Manivela bloqueada

Manivela com fechadura

Dispositivo de
bloqueio
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ACCIONAMENTO ELÉCTRICO
Cada base tem instalado um motor eléctrico e um circuito de comando com a sua correspondente caixa de controlos.
O sistema permite dois modos de funcionamento:

Automático
É o modo de funcionamento normal, em que se
encontram activas todas as prestações e dispositivos
de segurança.
Ao accionar o interruptor de “Activar” para aceder
ao corredor desejado, as bases deslocam-se em
cascata para abrir o corredor solicitado.
Uma vez aberto o corredor, o sistema bloqueia automaticamente ao entrar o utilizador para evitar que as
estantes se movam enquanto este se encontra no seu
interior. O sistema só volta a ficar operativo para
outra manobra quando o utilizador carrega no botão
de “Reactivação”.
Cada caixa de controlo possui uma série de indicadores de diferentes cores para identificar de forma
imediata o estado de cada base.

Manual
Utiliza-se normalmente para tarefas de manutenção.
Permite a deslocação das bases a uma velocidade
lenta enquanto se mantém pressionado o botão de
“Activar”.

Segurança
Para trabalhar com segurança dentro da instalação
existem os seguintes dispositivos:

- Uma barreira fotoeléctrica que cobre o acesso aos
corredores. Se o feixe luminoso for interrompido,
todo o sistema fica bloqueado.
No caso de interrupção mecânica do movimento de
uma base e transcorrido um tempo pré-estabelecido, todo o sistema parará até que se proceda à sua
reactivação.
- Existe ainda um interruptor de emergência em cada
armário Movibloc.
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Dois tipos de motores
Existem dois modelos de motores, dependendo do
peso que se prevê armazenar em cada estante móvel.
Motor para cargas ligeiras
Motor de reduzidas dimensões, que permite a sua
montagem na posição que ocuparia a manivela no
sistema de accionamento manual mecânico, utilizando os mesmos conjuntos redutores e correntes de
transmissão.
Estas características permitem que o accionamento
manual mecânico de uma instalação se possa transformar em accionamento eléctrico.
Motor para cargas pesadas
Nos casos em que for necessário deslocar bases com
cargas pesadas, pode instalar-se um conjunto motorredutor em cada base, que acciona directamente o
eixo de transmissão.
Ambas as soluções permitem um movimento uniforme, suave e com os maiores níveis de segurança.
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Acabamentos exteriores
As partes laterais dos armários podem incorporar painéis metálicos ou de madeira que
proporcionam à instalação um acabamento estético de acordo com a zona de trabalho.
Também se podem colocar portas deslizantes, fechaduras de bloqueio, borrachas de
protecção e etiquetas de sinalização.

Madeira melaminada em cor cinzenta
A solução mais habitual consiste em colocar nas
partes laterais exteriores painéis de melamina de cor
cinzenta, encastrados em dois perfis verticais de
alumínio com formas arredondadas e com borrachas
de sobreposição que fecham o corredor e conferem
ao conjunto um aspecto elegante.

As portas, que são opcionais, têm o mesmo acabamento das partes laterais.

Madeira melaminada em cor faia
À semelhança da anterior, a madeira é cor de faia, o
que proporciona um acabamento mais decorativo.

É possível aplicar outra cor de melamina, tanto em
liso como imitação de madeira para adaptar a instalação ao ambiente do local onde ficará situada.

Painéis laterais metálicos
Outro tipo de acabamento consiste na utilização de
painéis metálicos pintados de cor cinzenta.
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Acabamento para armazéns
O sistema Movibloc, quando se instala nos armazéns, não exige um acabamento de
grande estética. Para estes casos, utilizam-se apenas tapa-correntes que protegem os
mecanismos de transmissão do acesso acidental dos funcionários e da acumulação de pó.
Ao estar pensado como armazém, pode utilizar qualquer das muitas aplicações que contempla a estante
M3, permitindo armazenar:
- Caixas
- Peças penduradas
- Material solto
- Componentes
- Qualquer tipo de acessórios
Para tal, dispõe de:
- Diferentes tipos de divisórias
- Diferentes tipos de caixotes
plásticos
- Prateleiras de rede
- Diferentes tipos de laterais
e fundos
- Frontais
- Reforço
- Estantes para carga media
e pesada
- Tubo para pendurados
- Vigas
- Prateleira de madeira
- etc.
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Diferentes combinações
Este conjunto representa uma das possíveis combinações que se podem realizar utilizando os vários componentes das estantes M3.

Estante móvel
Estante fixa

Laterais de chapa
metálica

Laterais em melamina
de madeira

Laterais abertas

Laterais de rede
metálica
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Divisórias verticais

Caixas de plástico

Conjunto de travamento
Frontais de retentor
de carga
Manivela de accionamento com
possibilidade de levar fechadura
Prateleiras

Carril guia

Topo carril

Conjunto de base móveis

Conjunto
tapa-correntes
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Movibloc para carga pesada e produto volumoso
Recorrendo ao mesmo conceito, instalam-se as estantes da série M7 sobre as bases
móveis. As estantes desta série permitem armazenar cargas volumosas e / ou pesadas,
manejadas manualmente.
Podem ser feitas diferentes combinações utilizando os componentes da série M7.
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Componentes básicos
1) Base móvel

10
4

2) Conjunto de accionamento
3) Bastidor M7
4) Viga Z
5) Viga base
6) Prateleira metálica
7) Prateleira de madeira
8) Carril
9) Conjunto tapa-correntes
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10) Gatilho de segurança
11) Pé M7 MBL
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