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A  EMPRESA

• A ULTIMATE oferece aos seus clientes:

 - Tecnologia de fabricação de Gangways e foles
 - Tecnologia de fabricação de sistema de portas
 - Área de fabricação de vibra de vidro
 - Usinagem de alumínio e aço
 - Tecnologia de superfícies - revestimento - pintura
 - Tecnologia de adesivos
 - Tecnologia de soldagem
 - Fabricação de moldes

• Ensaios exaustivos e os mais recentes equipamentos 
e instrumentos de medição garantem um elevado 
padrão de qualidade dos produtos.

• Os produtos da ULTIMATE estão em conformidade 
com as normas vigentes relativas a componentes 
para indústria ferroviária e rodoviária.

• ULTIMATE está certificada em conformidade com as 
normas ISO9001:2008, ISO 14001:2004 e IRIS rev. 02.

• ULTIMATE possui qualificações para executar trabal-
hos de soldagem, em conformidade com a norma EN 
15085 CL1.

• ULTIMATE possui qualificações para executar 
trabalhos de colagem, conformidade com a norma 
DIN 6701 A1.

PRODUÇÃO – QUALIDADE – CERTIFICAÇÃO

Unidade de produção (R.P.C.) Qingdao 

Europa Austrália América do Norte

1979 - Fundação da T&T International-EUA, para 
Equipamentos Ferroviários e Rodoviários

1992 - Fundação da T&T International Transportation Equip-
ment B.J.- R.P.C. para atendimento aos requisitos 
de conteúdo local do mercado Chinês Ferroviário e 
Rodoviário

1999 - Fundação da QINGDAO ULTIMATE Transportation 
Equipment Co., Ltd., na zona Hi-Tech de Qingdao - 
R.P.C.

2001 - Fundação da ULTIMATE Austrália

2003 - Fundação da ULTIMATE Europa

2004 - Expansão da unidade de produção da ULTIMATE em 
QINGDAO

2008 - Fundação da ULTIMATE América do Norte

2010 - Fundação de ULTIMATE Pequim

2010 - Fundação de ULTIMATE Zhuzhou

2013 - Fundação de ULTIMATE Roménia
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Tecnologia de Materiais

• A ULTIMATE utiliza os melhores materiais 
possíveis em seus produtos, os quais são 
constantemente aprimorados através de 
ensaios de laboratório e experiência em 
testes de campo. 

• Métodos modernos de análise e fabri-
cação, ajudam a otimizar o peso dos 
componentes, sem alterar a sua vida útil, 
o isolamento acústico, condutividade 
térmica, etc.

Patentes

• Uma grande variedade de patentes e 
novas aplicações representam o conceito 
da ULTIMATE de „Competitividade pela 
Inovação“ 

DESENVOLVIMENTO – CONCEPÇÃO

Fornecedor de sistemas

• A Ultimate fornece soluções completas 
para Gangways, Sistemas de Portas, 
Interiorismo e Exteriores para veículos 
ferroviários e ônibus, desde a concepção 
até o produto acabado.

• Uma equipe global de mais de 100 Enge-
nheiros na Europa, na Austrália, nos EUA 
e na Ásia, asseguram o desenvolvimento 
e a otimização permanente de todos os 
produtos.

Desenvolvimento / Concepção

• As estações de trabalho em 3D são uma 
forma de facilitar o diálogo com os nossos 
clientes e melhorar a eficácia na execução 
dos projetos. 

• Os dados em 3D também são utilizados na 
fabricação de moldes e em medições de 
componentes.

• A inovação e o desenvolvimento assumem 
lugares de destaque na ULTIMATE, de 
modo a oferecermos aos nossos clientes as 
melhores soluções possíveis de produtos.

TECNOLOGIA  DE MATERIAIS
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Escopo de Produtos

A ULTIMATE oferece uma ampla gama de 
sistemas de Gangways, adequados para 
todos os tipos de veículos articulados e não 
articulados, os quais podem ser equipados 
com:

•  Fole dobrado
•  Fole ondulado simples
•  Fole ondulado duplo
•  Revestimentos  Internos
•  O design, o isolamento acústico, a proteção 

contra incêndio e o isolamento térmico são 
adaptados às respetivas especificações do 
cliente e otimizados em termos de custos.

Tecnologia de Materiais

A ULTIMATE oferece larga experiência na 
fabricação de materiais para Gangways, de 
acordo com todas as principais normas de 
proteção contra incêndio:

• EN 45545
• BS 6853
• DIN 5510
• NFF 16-101
• UNI 11170-3
• PNK 02511
• NFPA 130
• ASTM E662
• GOST

Análise de Comportamento Dinâmico

• A ULTIMATE desenvolveu um software especial 
para análise de movimentos, capaz de avaliar 
e simular todo comportamento dinâmico do 
veículo, já na fase de concepção. 

• Este software também é utilizado poste-
riormente no simulador especial de 6 eixos, 
para validar os dados obtidos durante a fase 
de projeto, garantindo através de teste de 
resistência e combinação de movimentos, um 
produto com elevado nível de segurança e 
confiabilidade.

Ensaios 

• São realizados ensaios de resistência ao 
fogo, estanqueidade, bem como ensaios de 
isolação acústica e condições de ambiente em 
diferentes institutos na Europa, na Austrália e 
na Ásia, de modo que possamos corresponder 
às exigências cada vez maiores dos nossos 
clientes.

• As avaliações relativas a folgas e funcionali-
dade são realizadas diretamente em nossos 
bancos de provas, de modo a validar a confor-
midade do produto com as especificações dos 
Clientes. 

FOLES DE PASSAGEM E ARTICULAÇÕES
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Escopo de Produtos

A ULTIMATE fornece Sistemas de Portas para 
toda gama dos diferentes tipos de veículos:

•  Portas deslizantes tipo Plug
•  Portas deslizantes
•  Portas da cabine do condutor
•  Portas internas
•  Estribos móveis e rampas

A concepção, o isolamento acústico, a 
proteção contra incêndio e o isolamento 
térmico são adaptados às respectivas 
especificações dos Clientes e otimizados em 
termos de custos.

Tecnologia dos Materiais

A ULTIMATE possui profundo conhecimento 
na produção de:

•  Quadros em alumínio / folhas de porta em 
vidro

•  Folhas de porta „sanduíche“ em alumínio e
•  Folhas de porta em aço inoxidável

As portas ULTIMATE atendem às principais 
normas e ensaios aplicáveis.

Segurança / Serviço

• Os nossos inovadores controles de portas garantem o máximo 
em segurança e confiabilidade. Atribuímos também grande 
importância à concepção do software, que é desenvolvido 
em conformidade com a norma EN50128 e está certificado de 
acordo com SIL2.

• A ferramenta de análise e diagnóstico  facilita 
os trabalhos de manutenção na porta ao longo de toda a sua 
vida útil.

  
Proteção de segurança / detecção de obstáculos

• Adicionalmente, as nossas portas também podem ser equipa-
das com sistemas que atendem os requisitos de sistemas de 
proteção de segurança sem contato, bem como detecção de 
obstáculos em conformidade com as normas VDV 111 e EN 
14752 nova.

•  Adicionalmente, as laterais de portas são protegidas por 
soluções de segurança inovadoras.

Funcionalidade / Interface de controle dos 
sistemas

• A programação da parte funcional do software de controle do 
sistema de portas, em compatibilidade com a linguagem de 
programação IEC 61131-3, torna rápida e econômica possíveis 
adequações aos requisitos do Cliente.

• Nossas unidades de controle de portas estão disponíveis para 
todas as principais interfaces de data bus.

SISTEMAS DE PORTAS

Desenvolvimento / Concepção 

• A Ultimate utiliza um sistema CAD em 3D 
durante a fase de Concepção e desenvolvi-
mento, para definir as interfaces de todos os 
seus clientes. 

• Este sistema nos permite simular sequências 
de movimentos, bem como realizar cálculos 
de elementos finitos, desde os estágios 
iniciais de projeto.
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Escopo de Produtos

Devido a nossa ampla gama de produtos, a 
ULTIMATE está apta a fornecer aos seus Clientes 
uma completa solução de sistemas, desde a 
concepção até o produto acabado, abrangendo 
todo o interior do Carro. 

•  Painéis de teto centrais e laterais, incluindo  
 iluminação
•  Painéis laterais
•  Revestimento dos pilares da porta
•  Painéis de cabeceiras
•  Divisórias entre cabine e salão, com portas
•  Revestimento dos armários elétricos 
•  Dutos de ar
•  Pega Mão
•  Divisórias
•  Porta-bagagens com componentes elétricos
•  Prateleiras para bagagem
•  Mesas e baldes do lixo
•  Console e revestimento da cabine
•  Assentos
•  Máscaras Frontais
•  Módulos de toilet
•  Através de centros logísticos ULTIMATE é  
 possível um fornecimento direto „just in  
 time“ da sua linha de fabricação, reduzindo  
 os seus custos internos.

Tecnologia de Materiais

A ULTIMATE possui profundo conhecimento na 
produção de: 

 •  Peças em fibra de vidro
 •  Peças em termoplástico e
 •  Construções tipo “sanduíche” em alumínio.

O Interiorismo ULTIMATE atende a todas as 
principais normas e ensaios aplicáveis, como:

 • EN 45545
 • BS 6853
 • DIN 5510
 • NFF 16-101
 • UNI 11170-3
 • NFPA/ASTM

Moldes

• A ULTIMATE fabrica seus próprios moldes 
para produtos em fibra de vidro, os quais são 
analisados por instrumentos de medição 3D 
de última tecnologia.

Ensaios

• Ensaios necessários aos materiais, ensaios de 
fadiga e testes funcionais são realizados em 
institutos internacionais, visando entregar 
aos nossos Clientes a mais alta confiança em 
nossos produtos.

INTERIORES  E  EXTERIORES
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Interno

• Visando atender aos requisitos dos 
Clientes, bem como as normas e ensaios 
nacionais e internacionais, a ULTIMATE 
possui diversas condições e cenários de 
testes.

•   Nas instalações da ULTIMATE são realiza-
dos testes em condições 1:1, como testes 
de resistência, comportamento dinâmico, 
estanqueidade, etc.

•  A ULTIMATE utiliza modelos assistidos por 
computador, cálculos de elementos finitos 
e simulação de movimentos em CAD 3D, 
para definir o concepção do sistema.

Externo

• Em conjunto com instituições indepen-
dentes de ensaio, realizamos testes de 
vibração e choque, ruído, fogo/fumaça, 
climáticos e de pintura, em partes e peças 
de tamanho real.

•  Todos estes métodos de teste asseguram 
um desenvolvimento permanente e o 
elevado nível de qualidade nos nossos 
produtos.

CAPACIDADE DE TESTES

Assistência

• A ULTIMATE oferece suporte aos seus 
Clientes em todos os países para toda 
gama de serviços, os quais são realizados 
por subsidiárias ou agentes locais.

Sobressalentes / Pós Vendas

• As subsidiárias ou agentes locais também 
são responsáveis pelo gerenciamento dos 
materiais sobressalentes e atividades pós 
vendas.

SERVIÇOS PÓS VENDAS
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PROJETOS  EM  TODO  O  MUNDO 
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ULTIMATE Europe
Transportation Equipment GmbH
Industriestr. 3
3300 Amstetten, Austria
Tel.: +43 7472 66066 100
Fax: +43 7472 66066 200
transport@ultimate-eur.com
www.ultimate-eur.com

Qingdao ULTIMATE
Corporation Ltd
No. 178 Zhuzhou Rd., Hi-Tech Zone,
Qingdao, Shandong province
P.R.C. 266101
Tel.: +86 532 8870 4333
Fax: +86 532 8870 4338
utmtc@utm.163vip.net
www.qdutm.com

ULTIMATE Australia 
Transportation Equipment Pty Ltd
23 Carl Court, Hallam, 
Victoria, 3803, Australia
Tel.: +61 3 9708 6255
Fax: +61 3 9708 6599

ULTIMATE Transportation 
N.America, LLC.
30914 San Antonio St. Hayward
CA 94544, USA
Tel.: +1 510 324 5000
Fax: +1 510 324 1560
info@ultimatena.com
www.ultimatena.com
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