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A Weckenmann é um fabricante e desenvol-
vedor líder mundial de sistemas de plantas 
para a produção de peças de concreto pré-
moldado plano e estrutural para a constru-
ção residencial e industrial. Quer específico 
para cliente ou para país, com as suas so-
luções modernas e de baixo custo, há déca-
das a empresa define padrões de produção 

ESPECIALISTA EM EQUIPAMENTOS PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO.
COMPETENTE, PROSPECTIVA, INOVADORA

des estacionárias de produção a sistemas 
de alto desempenho totalmente automa-
tizados, com tecnologia de robô para co-
fragens individuais, perfis de cofragem e 
ímãs. A conexão da produção de concreto 
pré-moldado a Industrie 4.0 e os desafios 
associados em termos de tecnologia de 
computação e controle foi concebida pela 

Weckenmann com o seu sistema de contro-
le modular WAvision®. O mais recente de-
senvolvimento inovador do visionário cons-
trutor de plantas é a MBM, cofragem por 
baterias móveis. É ela que torna possível a 
produção de componentes pré-fabricados 
de concreto nas imediações diretas ao can-
teiro de obras.

no setor. E prepara o terreno para a planta 
de componentes pré-fabricados de concre-
to do futuro - com produção eficiente, pro-
cessos optimizados e inovadores máquinas, 
componentes e sistemas completos.

A linha de produtos do especialista de Dor-
mettingen abrange desde robustas unida-
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CONSTRUINDO COM COMPONENTES 
DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO.
RÁPIDO, ECONÔMICO, PROMISSOR

A construção com componentes pré-moldados de concreto oferece muitas vantagens. Em com-
paração a outras formas de construção, ela é, muitas vezes, a solução mais rápida e econômica. 
E, não menos importante, hoje em dia é inconcebível que os componentes pré-moldados de 
concreto deixem de ser considerados na construção residencial e industrial, em função de sua 
precisão dimensional e alta qualidade. Dada o constante crescimento da população mundial e 
a consequente necessidade de rápida disponibilização de espaço para moradia econômica, a 
importância da forma construtiva pré-moldada vai continuar a crescer também no futuro.



Conforme a diferença entre edifícios e as exigências quan-
to a seus usos, tão variadas em tamanho, forma e prop-
riedades serão os componentes de concreto pré-moldado. A 
Weckenmann conhece as suas possibilidades de concepção 
e utilização graças a seus mais de 50 anos de experiência e 
por isso pode apoiar os fabricantes de componentes de con-
creto pré-moldado futuro plenamente no desenvolvimento 
do sistema de construção adequado. Desde consultoria so-
bre a seleção dos elementos até a fabricação detalhada.

Elementos de lajes são componentes de concreto armado, 
com os quais, em combinação com os necessários reforços 
estáticos e concretagem complementar local, são criadas 
lajes de concreto armado monolíticas. Eles têm um baixo 
peso próprio e são usados principalmente em conjunto com 
paredes duplas. Também estas se caracterizam por um bai-
xo peso próprio, o que facilita o transporte e instalação. 

No entanto, para paredes sólidas são características as su-
perfícies de cofragem lisas em ambos os lados, uma alta 
capacidade de carga e um curto tempo de obra bruta. Na 
mesma categoria  se enquadram as paredes sanduíche. Es-
tas construções de parede sólida com núcleo com isolamen-
to consistem em duas conchas de concreto reforçado e uma 
camada de isolamento interior. Também são consideradas 
paredes maciças os elementos de fachada. Através diver-
sos métodos de acabamento e do uso de concretos decorati-
vos, as suas superfícies permitem a concepção de formatos 
arquitetônicos.

Fonte: Kerkstoel Fonte: decomo



FULL SERVICE DE A a Z.
INTEGRADO, PERSONALIZADO, 
EM PARCERIA

„Os problemas que surgem de nossos clientes devido 
às condições específicas de cada país, às circunstânci-
as individuais nas plantas, ou às exigências econômicas 
ou funcionais dos produtos, são, para nós, sempre um 
novo desafio para novos desenvolvimentos.“

Qual sistema de construção é o mais adequado para qual tipo 
de edifício e como deve ser concebido? Como pode um portfó-
lio de produtos comprovado ser ainda mais otimizado? Existem 
possibilidades de se criar processos de fabricação e fluxos de 
materiais de forma mais eficaz? Como deve ser a arquitetura 
de controle adequada? - Os especialistas da Weckenmann es-
tão à disposição das consultas seus clientes em todas estas 
questões. Como empreiteira geral, a Weckenmann cobre des-
de a concepção, planejamento de planta, desenvolvimento de 
produto e de processo, passando pelo gerenciamento de pro-
jeto, financiamento e execução, até o fornecimento de plantas 
prontas para o uso em todos os aspectos da produção de com-
ponentes de concreto pré-moldado. Esta abordagem integrada 
não termina com a entrega das chaves. Inclui, também, a as-
sistência técnica contínua e o  acompanhamento a longo prazo 
- em todo o mundo, de forma rápida e orientado ao objetivo.
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GESTÃO TÍPICA  
DE PROJECTO 
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Graças a décadas de experiência e ao know-how sempre 
mantido no mais atual estado da tecnologia, a Weckenmann 
desenvolveu três conceitos básicos de plantas. Estes podem 
ser adaptados precisamente às circunstâncias e exigênci-
as individuais dos clientes. Independentemente de estes 
serem iniciantes na produção de componentes de concreto 
pré-moldado ou fabricantes estabelecidos, ou se tratar de 
uma produção manual ou automatizada. Assim, cada con-
ceito básico adequado  é o ponto de partida para qualquer 
planta de componentes de concreto pré-moldado feita sob 
medida.

SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO
permitem produções com fluxo de material ideal. Eles são equipados com a mais 
recente tecnologia de máquinas e controle e garantem, por isso, processos previ-
síveis, eficientes e econômicos e uma alta produtividade. Este conceito baseia-se 
no princípio de postos de trabalhos especializados, em que os paletes de cofragem 
vão de uma estação de processamento para a próxima. Esta abordagem proporcio-
na um fluxo de trabalho programável e controlável.  O sistema de circulação ofere-
ce todas as possibilidades  de providenciar desde a operação puramente manual, 
até um alto grau de automatização com tecnologia de automação robótica total.

TECNOLOGIA DE VANGUARDA. 
LONGA TRADIÇÃO,  
TEM VINDO A SER DESENVOLVIDA  
CONSISTENTEMENTE



PLANTAS ESTACIONÁRIAS
são apropriadas para a entrada na produção de componentes de concreto pré-
moldado. Eles estão compostos de linhas de produção, formas estacionárias ou 
mesas basculantes e eles oferecem uma variedade de opções tecnológicas prova-
das para a produção de uma gama diversificada de produtos pré-moldados. Apesar 
de fabricações estacionárias terem menor desempenho produtivo por hora do que 
os sistemas de circulação, permitem, contudo, programas de produção flexíveis.

PLANTAS MÓVEIS
são plantas de componentes de concreto pré-moldado transportáveis e, dessa for-
ma, a solução ideal para a produção em proximidade do canteiro de obras. Sua 
produção just-in-time é inovadora e eficiente em termos energéticos. E sustentá-
vel, já que os custos de transporte são drasticamente reduzidos. As plantas móveis 
consistem em cofragens de baterias móveis ou mesas de produção transportáveis 
e permitem tanto o fabrico horizontal quanto o vertical de lajes e paredes.
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PLOTTER
transfere os dados de CAD em escala 1: 1 no menor tempo 
possível e sem erros à mesa de cofragem. Todos os dados 
de produção são visíveis para o posicionamento dos perfis 
de cofragem. Dessa forma é que se evita erros de medição 
e, assim, erros de produção. Para a cofragem automatizada 
pode ser utilizado, alternativamente, um robô de cofragem.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
TECNICAMENTE ELABORA-
DAS, COMPATÍVEL,  
EFICIENTES

CADEIA DE PROCESSOS SEGURA
A mais alta qualidade e controle da variabilidade: este fun-
damento vale em grande medida também para componen-
tes pré-moldados de concreto Por isso se trata, no começo 
da produção, da transferência dos dados de geometria, 
portanto, do layout, do departamento de planejamento dire-
to para as máquinas em execução. Após a transferência de 
dados, a cofragem e o reforço, é realizado o procedimento 
de concretagem e a cura.

Um produto é sempre tão bom quanto a soma de 
suas características — e a tecnologia com a qual é 
produzido. A Weckenmann desenvolve e constrói má-
quinas e equipamentos modernos para a produção 
de componentes de concreto pré-moldado. Todos os 
aparelhos ao longo de toda a cadeia de processo es-
tão no mais atual estado da tecnologia e combinados 
entre si de forma compatível, de forma que cada pro-
cedimento se integra sem problemas. O resultado 
dessa tecnologia apurada: uma fabricação eficiente, 
de A a Z, de produtos de alta qualidade.

ROBÔ DE COFRAGEM
proporciona uma manipulação automatizada de perfis de 
cofragem. Além disso, esses robôs de alto desempenho, 
como o como o robô Twin-Z, executam também, além da 
cofragem, trabalho de colocação e remoção dos perfis de 
cofragem e garantem, assim, uma operação de cofragem 
livre de erros e precisa.



DISTRIBUIDORES DE CONCRETO 
são determinantes para desempenho de dosagem rápida e 
precisa das diferentes qualidades de concreto. Fazem par-
te de algumas versões os deslizadores ou rolos cravados, 
roscas sem fim ou esteiras de saída - e Gravimatic®. A so-
lução de automação única no mundo para distribuidores de 
concreto.

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
com alisadoras, extratoras e máquinas de lavagem (para 
superfícies de concreto aparente), permitem a realização 
rápida, segura e consistente de superfícies concreto apa-
rente de alta qualidade.

COMPACTAÇÃO
do concreto na cofragem é possível com várias técnicas, 
conforme a necessidade, inclusive com tecnologias com-
bináveis. A tecnologia de alta frequência - de instalação es-
tacionária ou fixada magneticamente com MagVib - propor-
ciona a energia necessária na medida e reduzida de ruído. A 
compressão de baixa frequência trabalha com a técnica de 
agitação. Este processo produz uma energia de alta com-
pressão e é praticamente livre de ruído.



12 | 13

CÂMARAS DE CURA
servem para a cura de elementos de concreto de forma iso-
lada, controlada e de ocupação econômica de espaço Este 
processo pode ser acelerado por uma climatização integra-
da, caso necessário.

TRANSELEVADORES
armazenam automaticamente os paletes de cofragem na 
câmara de cura ou, depois da cura, os removem novamen-
te. Controlam o gerenciamento de espaço de armazena-
mento e tempo de repouso dos paletes de cofragem na 
câmara de cura.

ESTAÇÕES BASCULANTES 
orientam os paletes de cofragem com elementos de pare-
de ou de fachada para o transporte para a posição vertical.

COMPONENTES DE UM  
SISTEMA DE CIRCULAÇÃO

Quando os paletes de cofragem estiverem preenchidos na 
forma e espessura desejadas, os elementos de concreto 
tem de passar por várias fases de um sistema de circula-
ção para a sua plena conclusão. Este sistema de produção 
exatamente previsível e totalmente controlado é composto, 
conforme necessidade e requisitos de capacidade e de pro-
dutos, dos seguintes componentes:



EQUIPAMENTOS DE VIRAR
para a fabricação de paredes duplas de duas cofragens. São 
equipados com tecnologia de viragem por sucção ou pres-
ilhas de paletes e se destacam por sua alta precisão e alto 
grau de eficiência.

TRANSPORTE
Para poder transportar as paletes dentro do sistema de cir-
culação, a tecnologia de transporte da Weckenmann com-
preende a gama completa de tecnologias de transportes 
individuais. Dependendo do desenho do conceito de fluxo de 
material, a integração ideal dos postos de trabalhos indivi-
duais será realizada através de rodilhas, carros de trans-
porte longitudinal, plataformas deslizantes centrais, ou pela 
combinação desses componentes.
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EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO
proporcionam o içamento rápido e livre de danos 
de elementos de lajes, bem como a desmolda-
gem suave e implementação segura de primei-
ras cofragens da parede dupla num quadro de 
virar por sucção ou mesa.

VEÍCULOS DE ESCOAMENTO  

DE PRODUÇÃO
com quadro de transporte assumem o transpor-
te dos componentes pré-moldados de concreto 
para o depósito ou local de carregamento. Opci-
onal, possível, inclusive, com identificação RFID 
do quadro de transporte.

TECNOLOGIA DE  
TRANSPORTE

O rápido e eficiente fluxo de material rápido fábrica de com-
ponentes pré-moldados de concreto acabados exige inúme-
ras soluções de detalhes, a fim de organizar toda a cadeia de 
transporte de forma otimizada.



LIMPEZA E CUIDADOS

Ao final da cadeia de produção está o cuidado de manter a 
qualidade dos perfis e mesas de cofragem. Para mantê-los 
prontas para o uso e funcionamento por muito tempo, a Wec-
kenmann desenvolveu para a limpeza:

LIMPADOR E LUBRIFICADOR
garantem superfícies de cofragem perfeitas. 
Um pré-requisito importante para a manu-
tenção da qualidade do produto durante todo 
o período de investimento, porque as impure-
zas têm como resultado produtos defeituosos. 
Eles mantêm a superfície de cofragem de alta 
qualidade e garantem a qualidade contínua do 
produto por muitos anos.
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COFRAGENS. 
FORMA, FUNÇÃO,  
FLEXIBILIDADE

PALETES DE COFRAGEM
em conjunto com sistemas de circulação servem de for-
mas móveis. Em função de suas sofisticadas superfícies 
de cofragem, garantem produtos finais de alta qualidade. A 
Weckenmann oferece paletes de cofragem incluindo cofra-
gem de borda individualmente ajustável.

As cofragens desempenham um papel importante na fabri-
cação de elementos de concreto planos e estruturais. Elas 
proporcionam a forma, definem a qualidade do produto e 
flexibilizam os programas de produção. Sua capacidade de 
adaptação é decisiva para a eficiência e rentabilidade em 
uma produção. Por isso, o portfólio da Weckenmann inclui 
uma variedade de sofisticados componentes de cofragem 
que garantem qualidade e economia.



BATERIAS DE COFRAGENS 
simplificam o processo de produção de elementos de parede 
e de lajes de fabricação vertical com superfícies de cofragens 
lisas em ambos os lados. Os dispositivos compactos estão 
disponíveis tanto para uso estacionário quanto móvel.

MESAS BASCULANTES
dão apoio à fabricação horizontal de elementos de pa-
redes, de fachadas e elementos especiais. As mesas de 
fabricação dispõe de superfícies de cofragem de acaba-
mento sofisticado e vibradores de alta frequência, os quais 
compactam o concreto da melhor maneira. Igualmente, as 
cofragens das bordas são individualmente ajustáveis. O 
resultado são produtos de alto valor - que, com auxílio de 
uma hidráulica para bascular ou por meio de uma talha, 
podem ser erguidos para o transporte.

LINHAS DE PRODUÇÃO
comprovaram o seu valor tanto na produção componentes 
pré-moldados de concreto armado quanto de protendidos 
planos, como placas de lajes, fachadas ou elementos em for-
ma de bastão. Graças às cofragem de borda individualmente 
ajustáveis e superfícies de acabamento sofisticado, também 
estes dispositivos são garantia de produtos finais de alta qua-
lidade.
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COFRAGENS DE VOLUME
recomendadas para a fabricação de elementos de concreto 
pré-moldado tridimensionais, como poços de elevador, blo-
cos de ventilação e células de espaço.

COFRAGENS DE ESCADAS
para a produção de escadas em qualidade de concreto apa-
rente - independentemente de terem sido produzidas deita-
das em molde único estacionário ou em sistema de circu-
lação, ou individualmente ou em cofragem de bateria em pé.



COFRAGENS DE VIGAS / ESCORAS
com ajuste hidráulico e manual. Foram desenvolvidas para 
a produção de elementos de concreto pré-moldado estrutu-
rais, como colunas, vigas e escoras.

COFRAGENS DE PILARES
podem ser utilizadas em sistemas de circulação ou fabri-
cações estacionárias para a produção de pilares armados ou 
protendidos de alta qualidade.
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UTILIZÁVEL EM AMBOS OS LADOS
O perfil de cofragem dispõe de dois lados 
de cofragem com perfis idênticos ou perfis 
diferentes.

APROPRIADO PARA O USO COM ROBÔ
O perfil de cofragem está apropriado para a 
cofragem e descofragem através de um robô 
de cofragem.

FIXAÇÃO POR CAIXA MAGNÉTICA
O sistema de cofragem se baseia numa 
fixação por caixas magnéticas do tipo M.

ÍMÃS COMUTÁVEIS INTEGRADOS
Instalamos ímãs de alta potência que podem 
ser ativados ou desativados mecanicamente.

AMPLIAÇÃO COM PERFIS SOBREPOSTOS
A cofragem está preparada para o alojamen-
to de um perfil sobreposto que possibilita 
uma ampliação na altura ou ampliação do 
perfil.

REVESTIMENTO COM TÁBUAS DE MADEIRA
Uma colocação de tábuas de madeira pelo 
cliente é possível.

A tecnologia de cofragem de Weckenmann ofrece para cada instalação e produto o siste-
ma de cofragem adequado. Qualitativamente sofisticados na execução ― com proteção 
contra corrosão KS opcional e versátil na aplicação.

SISTEMAS DE COFRAGEM E ÍMÃS.  
PROTEGIDOS CONTRA CORROSÃO,  
ROBUSTOS, DURÁVEIS



Cofragens para esquadrias de portas e janelas em 
dimensões variáveis. 

Cofragens para elementos de lajes e paredes 
duplas
Perfis econômicos de aço especial para a fabri-
cação de elementos de lajes e paredes duplas
 

Cofragens para elementos maciços e sanduíche, 
lajes e fachadas em alturas e perfis variáveis.

Cofragens para elementos maciços e sanduíche, 
lajes e fachadas em espessuras padrão.

Componentes complementares para a fixação 
rápida e segura dos perfis de cofragem e peças 
embutidas.

Ampla linha de acessórios para a solução variável 
de requisitos no setor de cofragens.

Cofragens para elementos maciços e sanduíche, 
lajes e fachadas em alturas variáveis.

Cofragens com pranchas de madeira para ele-
mentos maciços e sanduíche, lajes e fachadas em 
dimensões variáveis.

SÉRIE X-SIDE

SÉRIE A

SÉRIE X-BASIS / X-TOP

SÉRIE M

MAGNETBOXES ACESSÓRIOS

SÉRIE M-BASIS / M-TOP SÉRIE X-UNI
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SOLUÇÃO DE CONTROLE PARA PRODUÇÃO AUTOMATIZADA. 
CONSISTENTE, ESTRUTURADA, MODULAR 

Em tempos de Industrie 4.0 ocorre grande importância a 
automação de processos de fabricação. Com o WAvision® 
a Weckenmann tem uma solução de controle modular pro-
jetado especificamente para a produção de concreto pré-
moldado que atende a esse requisito. Esta solução processa 
dados em qualquer formato, combinando, assim, todas as 

áreas de negócio, como gestão, planejamento de produção, 
produção, logística e relatórios, tudo em um sistema único. 
Como solução total, o WAvision®  permite aos fabricantes 
de elementos de concreto pré-moldados de concreto um 
controle de processo, planejamento e análise contínuos. PC &

NOTEBOOK

PRODUCTION-
MANAGER 

PRODUCTION-
CONTROL REPORTS

STORAGE
MASTER

MAINTENANCE
ASSISTENT

WEBFLOW

3-D-VIEWER

SIEMENS S7

TCP/IP TCP/IP

HTTP / HTTPS

BECKHOFF

TROUBLE- 
SHOOTING
ASSISTENT

WEBFLOW

SMART- 
PHONE

TABLET ERP

O COORDENADOR ONISCIENTE



1. Maquinaria e controle da instalação de um único 

fornecedor.

2. Conceito de operação inovador

3. Software baseado na web

EM UM PISCAR DE OLHOS: 7 RAZÕES QUE JUSTIFICAM WAVISION

O sistema de controle WAvision® consiste de diferentes 
módulos que podem ser utilizadas como um pacote com-
pleto ou em combinações individuais, conforme necessá-
rio. Os seguintes módulos estão à disposição:

PRODUCTIONMANAGER

planejamento de produção fácil através de ocupação  
automática ou manual de paletes.

Storage Master: eficiente controle de estoque, com  
auxílio de RFID ou códigos de barras
3-D-Viewer: a possibilidade de observar a ocupação  
de paletes de carga como um modelo 3D

PRODUCTIONCONTROL 

todas as informações sobre espaços de circulação,  
ocupação da câmara de cura, etc. numa visão única

WebFlow: visualização da circulação de paletes em todos 
os dispositivos móveis comuns
Maintenance Assistant: monitoramento e visualização  
de tarefas de manutenção
Troubleshooting Assistant: ferramenta de diagnóstico  
de falhas

REPORTS

ferramenta de avaliação para gerar relatórios individuais

WebFlow: visualização de relatórios em todos
os dispositivos móveis comuns

4. Com disposição simples e clara.

5. Com interfaces abertas.

6. Aumento da eficiência da instalação.

7. Geração de relatórios personalizados.
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