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Grupo KION em números

Um player verdadeiramente global com um portfólio bem equilibrado

19% 69% 12%

Faturamento 2017

74% 26%

Equipamentos e 

Serviços
Soluções em 

Supply Chain

APACAmericas EMEA

61% 39%

Novos Negócios Serviços

€ 7.7 bilhões faturamento

Aprox. 10.0% margem operacional

~ 32,000 funcionários altamente

qualificados

2017

€€€



© 2018 KION GROUP AG. All rights reserved.4

Segmentos do Grupo KION

Uma única e completa gama de equipamentos de armazenagem
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Soluções para a Cadeia de SuprimentoEmpilhadeiras Armazenagem e Serviços

1Nova segmentração a partir de dezebro de 2016
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Planta de Indaiatuba

Informações Gerais

5

Área total:

50,000 m²

Área construída:

15,839 m²

Capacidade:

6,600 unidades 

(01 turno) *

Record de produção:

5,207 unidades 

(01 turno) - 2013

Colaboradores:

209 (2018) em Indaiatuba
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Nossos valores compartilhados KION Group

Temos orgulho deles
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A estratégia do KION Group

Kion 2027
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Energia

No mercado de manuseio de materiais, o Grupo KION quer liderar o caminho em termos de uso 

eficiente de energia por seus produtos e soluções.

Digital

O Grupo KION transformará seus negócios em um mundo cada vez mais digital.

Automação

As soluções do Grupo KION permitirão que os clientes usem tecnologias automatizadas de forma eficaz 

e as ajudará em sua jornada para um armazém "sem luz".

Inovação

O Grupo KION está impulsionando a inovação no mercado de manuseio de materiais com um 

ecossistema de inovação eficaz e processos de desenvolvimento rápido e de ponta.

Performance

O Grupo KION está melhorando continuamente sua eficiência interna e o desempenho de seus produtos 

do ponto de vista do cliente. Continua alavancando totalmente suas sinergias como uma holding de 

gestão estratégica.



© 2018 KION GROUP AG. All rights reserved.

First text level in Arial bold and 16 point 

Automatizar praticamente todo fluxo de materiais

em um armazém, não apenas customizando

melhorias a condições existentes, mas também a 

automatização completa do transporte vertical e 

horizontal, atendendo desde o recebimento até a 

expedição dos produtos.

Equipamentos
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Sistemas de Automatização

Soluções
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Soluções Inteligentes

− Auxilio a operação

− iGo Neo

− iGo Systems

− Dematic

Beneficios

− Segurança

− Excelência nos processos

− Disponibilidade

− Viabilidade Econômica

Soluções para Movimentação de Materiais

Automação
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First text level in Arial bold and 16 point 

− A Dematic projeta, desenvolve e oferece soluções que 

otimizam a cadeia logistica, melhorando o desempenho e 

aumentando a produtividade da operação. 

− Produtos:

− Paletização

− Separação de pedidos

− Multishuttle

− Miniload

− Transelevadores

− Sorters

− Transportadores

− Software Dematic iQ

DEMATIC
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Sistemas de Automação
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Soluções em Movimentação de Materiais e Armazenagem
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Inovação



Sérgio Belchior

Phone: +55 11 4066-8150 | Mobile: +55 11 99375-3512
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