
O recém-desenvolvido sistema de controle de produção
WAvision Weckenmann surgiu a partir da colaboração
interdisciplinar entre desenvolvedores de software e
projetistas de máquinas. Também foram incorporados
ao desenvolvimento os resultados das pesquisas com
clientes. Com esta solução de software, diferentes sis-
temas para o controle uma fabricação automatizada de
componentes pré-fabricados de concreto podem ser in-
terligados, de maneira que não haja problemas de inter-
face desencadeados por diferentes soluções parciais.
Ao contrário: o WAvision se torna a interface central de
todos os dados existentes na empresa. Ele "traduz"
dados de CAD e os disponibiliza para as cada uma das
estações de processamento, otimiza o fluxo de dados,
material e trabalho, assume a administração de esto-
que, relatórios e análise de falhas e monitora a manu-
tenção e reparos. Assim o WAvision é o coordenador
onisciente entre a ordem, máquina e produção. 

O sistema de controle WAvision é composto por módulos
que, conforme necessidade, pode ser selecionado e im-
plementado como pacote completo ou separadamente.
Os módulos individuais cobrem as seguintes áreas: 
O ProductionManager é a instância principal para a ad-

ministração e controle da unidade de produção. Com ele
os dados disponibilizados pelo CAD são verificados, vi-
sualizados e preparados para a produção. 
Através do ProductionControl podem ser controlados
vários sistemas de produção como, por exemplo, o sis-
tema ERP. Se necessário, interfaces de comunicação
abertas integram fornecedores externos ou preparado-
res. A ocupação dos paletes e o andamento da produção
podem ser identificados num relance. Além disso, os do-
cumentos necessários para a produção, como folhas de
atribuição ou rótulos, são impressos automaticamente.

O módulo WebInfo é a central de informações do WAvision.
Nele todos os dados de toda o sistema de produção -
status, controle de estoque e muito mais - podem ser
abertos com todos os navegadores comuns.
O ProductionOptimizer, por sua vez, permite um con-
trole orientado a possíveis gargalos da produção Isto é,
o sistema intervém de maneira inteligente, se, por
exemplo, produtos dispendiosos são produzidos com
empenho de trabalho ou custos significativamente maio-
res. Isto ocorre frequentemente em sistemas de circu-
lação que produzem diversos tipo de componentes
pré-fabricados de concreto. Na preparação do trabalho,

Weckenmann desenvolve com WAvision solução de controle para 
a produção automatizada 
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Planejamento central da produção e dos processos com poucos cliques - a solução de controle WAvision lo torna possível.
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Martin Schatz é, desde o início do ano, o novo gerente
de desenvolvimento. O engenheiro de 43 anos condu-
zirá, junto com os cerca de 20 projetistas e desenvol-
vedores de sua equipe, o desenvolvimento e otimização
de equipamentos e componentes. Além disso, ele é re-
sponsável pelo desenvolvimento estratégico e expan-
são do departamento. "Estou ansioso pelos novos
desafios e tarefas emocionantes em uma empresa in-
ternacional bem sucedida e em expansão", disse Schatz,
que antes trabalhou na indústria automobilística na
área de projetos de linhas transportadoras.

Um Fertigungsprozesse automatisieren zu können, ist ein Leitrechner Voraussetzung, der die Prozess- und Produk-
tionsplanung übernimmt und das Werk steuert. Für die Betonfertigteilproduktion hat Weckenmann mit WAvision jetzt
ein Steuerungstool entwickelt, das sämtliche im Unternehmen vorhandene Daten nutzt und Verwaltung, Produktion
und Reporting in einem System vereinheitlicht. 

Caras leitoras, caros leitores, 

a produção de componentes pré-fabricados
de concreto é tão variada  quanto permitem as
condições locais e determinam os respectivos
mercados. Ninguém sabe disso tanto quanto
nós; não é à toa que o nosso portfólio é tão
extenso. Quer seja uma pequena planta indivi-
dualizado nos Alpes suíços, uma grande pro-
dução na Tailândia ou a produção em uma área
limitada em Cingapura: a Weckenmann tem a
solução certa para todas as condições geográ-
ficas e pode, assim, satisfazer sob medida as
necessidades dos clientes. De nosso lado tam-
bém, para cumprir exitosamente os desenvol-
vimentos dos mercados globais, ampliamos
agora novamente a nossa linha de produtos.
Um desses novos produtos é a cofragem de
bateria, que possibilita a produção diretamente
no local da obra, mesmo que o espaço seja
limitado. Também em termos de tecnologia de
controle temos novidades: a Weckenmann ex-
pandiu esta área e, com vistas às necessidades
de clientes, desenvolveu o pacote de controle
de planta WAvision. Temos o prazer de lhe
apresentar ambos os
produtos nas páginas 
seguintes.

Desejo-lhe uma 
interessante 
impressão na leitura

Cordialmente,  

Wolfgang Weckenmann
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Em julho de 2014, o parque natural chamado "Schiefer Erlebnis: experiência com ardósia" abriu, pela primeira vez,
as suas portas. Parte do destino de passeio familiar é o restaurante localizado idilicamente à beira do lago "Am Schiefer
See" - cujos elementos maciços pré-fabricados em concreto aparente foram fabricados com tecnologia Weckenmann.

Os elementos de parede de concreto aparente, com seus
cerca de 70 lugares, marcam a aparência interior mo-
derna do restaurante. A aparência exterior da edificação,
por sua, é determinada por painéis de fachada de con-
creto texturizado. Os componentes pré-fabricados de
concreto foram fabricados pela empresa FBW Fertigbau
Wochner, que como a Weckenmann, também está loca-
lizada em Dormettingen, e também montados no canteiro
de obra. 

Na verdade, o a fábrica de componentes pré-fabricados
de concreto FBW é uma das mais modernas da Ale-
manha. A empresa produz componentes sofisticados -
como os elementos de parede acima mencionados - em
suas instalações de produção amplamente automati-
zada desde 2011. A tecnologia do trabalho vem, em sua
maioria, da Weckenmann. A empresa fabricante de equi-
pamentos para construção forneceu a tecnologia de au-
tomatização do sistema de produção, para as máquinas
do processo e para o sistema de cofragem, tão impor-
tante para os altos padrões estéticos. 

A paisagem do parque natural chamado "Schiefer Erlebnis:
experiência com ardósia" é um projeto comunitário do
município de Dormettingen e da Holcim (Süddeutsch-
land) GmbH. A Weckenmann Anlagentechnik GmbH &
Co. KG é parceira premium do projeto, cujo planeja-
mento foi iniciado em 2009. O objetivo era restaurar as
antigas áreas de mineração da pedreira de xisto betu-
minoso e, assim, harmonizar a paisagem.

Datas de feiras
Concrete Show South America
26. a 28 de agosto 2015, São Paulo, Brasil

KazBuild
02. a 05 de setembro 2015, Almaty, 
Cazaquistão

Bauma Conexpo
15. a 18 de setembro 2015, Joanesburgo,
África do Sul

Conexpo Latin America
21. a 24 de outubro 2015, Santiago, Chile

ConTech
01. a 03 de dezembro 2015, Moscou, Rússia

ICCX Russland
08. a 10 de dezembro 2015, São Petersburgo,
Rússia

Ulmer BetonTage
23. a 25 de fevereiro 2016, Neu-Ulm, Alemanha

BAUMA 2016
11. a 17 de abril 2016, Munique, Alemanha

Nem toda empresa que deseja entrar no ramo da produção de componentes pré-fabricados de concreto tem a expe-
riência necessária para construir uma planta adequada. Quem precisa dessa experiência está com a Weckenmann
no lugar certo. Os especialistas da empresa dominam a matéria devido aos muitos anos de experiência e colocam o
seu conhecimento profundo como consultores e planejadores à disposição.                           

O gerente Hermann Weckenmann com sua equipa 
de peritos durante a análise dos fatores.

Serviço da Weckenmann abrange também Engenharia Industrial  

Base sólida para investimentos

Planejadores de fábricas sabem: projetos complexos re-
quererem inicialmente o trabalho intenso de preparação
até chegar à efetiva concepção e execução. Isso inclui
determinar as interfaces de edificações, definir o am-
biente para processos a montante e a jusante e identifi-
car as necessidades da infraestrutura. Informações sobre
vários procedimentos de aprovação, inclusive quanto a
taxas de ruído, vibração, poeira e outras emissões têm
de ser obtidas, e os requisitos de pessoal, de estrutura
organizacional e de TI, avaliadas e calculadas. "Temos
tratado cada vez mais com clientes que querem entrar
na produção concreto pré-fabricado e que necessitam
de um estudo de viabilidade para a decisão de investi-
mento", diz Hermann Weckenmann, presidente da
Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG. Por esta
razão, a empresa reagiu, e expandiu seus serviços para
a chamada Engenharia Industrial.

Dados abrangentes 

Quando os especialistas em produção da Weckenmann
são solicitados a realizar um estudo de viabilidade, eles
cuidam de A a Z de todos os fatores a considerar e cal-
cular. Eles consideram a infraestrutura existente, desde
o terreno e edifícios, passando pelas ligações de trans-
porte e fornecimento de energia, até equipamentos e
máquinas. Eles analisam a situação fatos e avaliam a
sua utilidade. Eles determinam os dados dos produtos

a ser produzidos no  futuro e definem o seu volume de
produção. Nesta base, os especialistas Weckenmann de-
senvolvem um conceito de planta que abrange as des-
crições da produção e de estações de trabalho, inclusive
seu fluxo de dados, material, energia e trabalho, bem
como o número de funcionários e as suas qualificações.
Isto inclui também que calculem as matérias-primas e
insumos, bem como o consumo de energia e água, e não
menos importante, as emissões e resíduos previstos. O
conceito da planta é complementado por uma elabora-
ção de proposta na qual são também consideradas as
interfaces aos serviços construtivos e um cronograma
completo do projeto. Em resumo, a Weckenmann ofe-
rece aos investidores uma base confiável para a tomada
de decisão. 

Editor:
Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Birkenstraße 1  |  72358 Dormettingen  |  Germany
Tel. +49 7427 94 93 0  |  Fax +49 7427 94 93 29
info@weckenmann.de  |  www.weckenmann.com
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Pruksa Real Estate amplia área fabril com Weckenmann

Equipado para o futuro
A Pruksa Real Estate Plc., com base na Tailândia, tem metas ambiciosas: ela quer se tornar a marca número 1 de
imóveis para os seus clientes e se tornar uma das top 10 das empresas de construção habitacional na Ásia. Para isto
está equipando a sua produção de componentes pré-fabricados - com o apoio da Weckenmann.

(Continuação página 1)

Weckenmann fornece duas fábricas de campo móveis para Cingapura

Produção móvel de elementos 
pré-moldados em concreto

TDSK Tomsk moderniza produção de estacas raiz com a Weckenmann

Resistente peça a peça, afiada e firme
O ano de 2013 a TDSK Tomsk, uma das maiores empresas de construção na Rússia, com a ajuda da Weckenmann
Anlagentechnik GmbH & Co. KG colocou a sua produção de grandes componentes de concreto pré-fabricado, ao estado
mais atual da tecnologia. Em função das boas experiências, a empresa modernizou, então, também a produção de
estacas raiz na sua fábrica principal, com o apoio dos especialistas da Weckenmann.

A cidade universitária de Tomsk na Sibéria Ocidental é
a sede da TDSK Tomsk, fundada em 1972. "Com base na
boa experiência na modernização no ano de 2013, ficou
claro para nós que queremos realizar também a reforma
técnica da produção de estacas raiz com a Wecken-
mann", diz o diretor geral da TDSK Tomsk, Alexander
Karlovich Shpeter.  Esse projeto foi iniciado no verão de
2014; desde fevereiro de 2015, a produção renovada
está em operação.

Estacas raiz ajudam a estabelecer fundamentos com
bom suporte em condições de solo adversas. As estacas
raiz padrão têm entre 6 e 18 m de comprimento e tem
uma secção transversal de 300 x 300 mm. Com a nova
cofragem de estacas raiz de 72 metros de comprimento
da Weckenmann a TDSK Tomsk agora pode produzir es-
tacas em 28 de cofragem adjacentes e no comprimento
desejado em cada caso paralelo terminado - mais de
2 km de distância pilha por dia. 

Os acessórios incluem também um distribuidor de con-
creto e uma linha transportadora de caçambas. A enche-
dora do distribuidor com sua rosca sem fim permite um
enchimento racional de sete cofragens simultaneamente.
Para a linha transportadora de caçambas a Wecken-
mann desenvolveu controle de acompanhamento, com
a qual o concreto, assim que tiver sido solicitado pelo
operador, é retirado no equipamento misturador. A linha
transportadora e o distribuidor concreto se comunicam

A Pruksa Real Estate Plc. foi fundada por Thongma Vi-
jitponpun em 1993 e é especializada na construção de
casas para uma família geminadas e isoladas, bem
como prédios de apartamentos. Seus projetos não se
limitam à Tailândia, mas são realizados também na
Índia, Vietnã e nas Maldivas. A empresa de capital
aberto multipremiada entrou no negócio de concreto
pré-fabricado em 2005. Já naquela época a Wecken-
mann Anlagentechnik GmbH & Co. KG fornecia o pri-
meiro sistema de circulação da empresa.

Na Factory No. 7 não apenas os equipamentos são da
casa Weckenmann, mas também o planejamento e a
concepção dos elementos de teto protendidos, orienta-
dos para a produção da nova planta. Sob o seu teto agora
estão alojados mais de 1.400 m de linha de produção,
divididos em dois pavilhões de seis linhas cada. Há tam-
bém inúmeras máquinas especiais, como distribuidor
de concreto, cartucho de cofragem móvel, serra para a
separação dos cabos de suspensão, limpadora / lubrifi-
cadora, linha de caçambas e transporte de concretagem,
uma usina de reciclagem para a estação de mistura e
um sofisticado sistema de cofragem. Cada uma das má-
quinas será transportada por um transportador trans-
versal de uma linha a outra. 

Em ocupação simples na Factory No. 7 é possível a pro-
dução de mais de 3.000 m² de teto por dia, uma capaci-
dade que excede em muito o das unidades de produção
de teto até então. Dessa forma a nova fábrica se torna
um projeto chave para a realização da expansão estra-
tégica da empresa nos próximos anos.  

entre si, de forma concreto pode ser transferido em
qualquer momento. 

Também a nova cofragem transversal para as pontas
das estacas raiz foi projetada pelos especialistas da
Weckenmann. Assim, além das pontas, também podem
ser produzidas extremidades rombas para estacas de
extensão. Para a remoção a cofragem transversal pode
ser aberta completamente, de forma que as estacas
prontas possam ser retiradas verticalmente. O resul-
tado: um menor risco de acidentes para os funcionários
e sem risco de danos ao produto final.

A fábrica No 7 do bens imóveis Pruksa Real Estate 
destaca-se por su linha de produção de 1.400 m (direito) e 

máquinas especiais como o distribuidor de concreto (abaixo). 

Pequeno, mas de primeira:a produção 
da empresa Schällibaum Bau AG

Há apenas dois anos uma nova ideia teve sua estreia: a cofragem de bateria móvel Mobile Battery Mould (MBM) da
Weckenmann. Em pouco tempo as duas primeiras, destas fábricas transportáveis de componentes pré-fabricados
de concreto farão sua viagem para seus novos proprietários, duas empresas com sede em Cingapura.

Quando a Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG
apresentou em 2013 o seu conceito inovador de cofra-
gem transportável, foi grande o interesse de clientes se-
lecionados. O motivo: com esta tecnologia a produção de
componentes pré-fabricados de concreto planos pode,
agora, ser transferida diretamente para onde é neces-

sária - nas imediações do canteiro de obras. Uma grande
vantagem em face da crescente urbanização global e a
necessidade associada a isto de construir rapidamente
muitas residências em qualidade alta constante. Ge -
ralmente, para isto, se recorre a componentes pré-
fabricados de concreto. Com frequência, porém, não há

Além da fábrica nº 7 a Weckenmann equipou a constru-
tora com duas baterias de cofragem com  20 comparti-
mentos cada, para a construção de paredes de contorno.
Estas baterias de cofragem foram as primeiras de seu
tipo que a Pruksa Real Estate Plc. adquiriu, a fim de pro-
duzir superfícies de concreto liso em ambos os lados,
que não exigem qualquer tipo de acabamento posterior.

a ocupação dos paletes e a sequência de produção deve
ser determinada de maneira que não ocorram interfe-
rências na produção. Quanto mais complexo o sistema,
quanto mais estações de trabalho existam on e offline,
tanto mais dificil se torna conseguir um planejamento
de produção ideal por meios convencionais. Não é o caso
com o ProductionOptimizer: o computador de controle
simula virtualmente o desenrolar da produção no sis-
tema de circulação com as unidades preparatórias da
produção. A base para é o respectivo plano de trabalho
e os diferentes tempos de processamento determinados
para os vários tipos de produtos em cada uma das es-
tações de paletes. O Optimizer planeja estes no pro-
cesso de forma que não ocorram atrasos na totalidade
do processo.

Outras opções de módulos são WebFlow, com o qual
podem ser visualizados o sistema de circulação de pa-
letes ou a planta. Este módulo funciona com qualquer
navegador comum bem como em iOS e Android. Com
o elemento do software Reports podem ser emitidos
relatórios de trabalho específicos para o cliente, se as
análises padrão não forem suficientes. O designer de re-
latórios pode acessar todas as tabelas de banco de
dados do sistema WAvision. Com o StorageMaster é pos-
sibilitado o controle eficiente do estoque. Os dados para
isto são obtidos por código de barrase e RFID. 

Com a tecnologia de controle WAvision a Weckenmann
agora oferece tudo de uma única fonte: desde a consul-
toria e planejamento em torno da produção, o seus aces-
sórios com equipamentos e máquinas sofisticadas, até
o controle ideal de cada passo de produção automatizado. 

Qualquer um que pense que a pitoresca Toggenburg e uma fábrica de componentes pré-fabricados de concreto não
combinam, se engana. Na verdade, a Schällibaum Bau AG fabrica, desde 1940, na suíça Alt St. Johann, elementos de
concretos - desde 2015, também com a tecnologia da Weckenmann. 

A empresa de construção Schällibaum é uma empresa
familiar, gerida por seu proprietário, que emprega atu-
almente cerca de 30 funcionários. O seu portfólio inclui
engenharia civil, bem como jardinagem e paisagismo -
e uma planta de concreto própria. Em 2014 os respon-
sáveis pela empresa investiram na expansão de sua
produção de componentes pré-fabricados e concreto
pronto e instalaram inicialmente uma nova unidade de
mistura. 

Ao mesmo tempo, a Schällibaum iniciou a construção de
um novo pavilhão para a produção com mesa bascu-
lante. Uma edificação fabril, cujas janelas permitem
uma vista impressionante sobre o Säntis, de 2.502 m de
altura. A grande mesa de 4,5 por 15 m lá instalada, em
versão reforçada para uma carga de até 1.000 kg / m²,
é originada da casa Weckenmann. A mesa basculante,
que consiste de uma chapa especial "Made in Germany",

com uma qualidade de planeza muito elevada e super-
fície de cofragem polida, está equipada com uma bobina
de aquecimento através da qual as peças acabadas são
aquecidas uniformemente e com economia de energia.
Faz parte do equipamento: três cilindros hidráulicos e
perfis de cofragem infinitamente ajustáveis (100-360 mm)
do sistema de cofragem X-UNI, que garante um pro-
cesso de desmoldagem rápido e eficiente. Como todas
as mesas basculantes Weckenmann, esta também é
equipada com 14 modernos vibradores de alta frequên-
cia individualmente selecionáveis para compactação do
concreto e garante visivelmente uma melhor qualidade
da superfície. A velocidade de agito pode ser regulada
de forma contínua por um conversor de frequência. Ele-
mentos de amortecimento incorporados a subestrutura
minimizam as emissões de ruído e a transmissão de
vibrações. 

Schällibaum Bau AG incumbe a Weckenmann por equipagem da planta

Produção de componentes 
préfabricados de concreto em 
impressionante ambiente montanhoso

fabricação estacionária de componentes de concreto
pré-fabricado nas proximidades, de forma que as rotas
de transporte se tornam longas e, assim, economica-
mente inviáveis. Isso para não falar nos possíveis atra-
sos na entrega ou danos de transporte . 

A fábrica de campo móvel da Weckenmann é a solução
ideal para estes grandes canteiros de obra temporários.
Seus custos de investimento são baixos, ela produz just
in time e é extremamente flexível. Graças ao seu projeto
compacto, requer uma área bastante pequena e pode
ser montada ou desmontada em poucos dias por um
pequeno número de pessoas. Igualmente fácil de manu-
sear é o processo de produção, que inclui um equipa-
mento de compressão de alto desempenho, capaz de
compensar eventuais variações na qualidade do con-
creto. O uso ideal do calor de hidratação para o processo
de cura e a possibilidade de pré-aquecer a cofragem tor-
nam o Mobile Battery Mould  muito eficiente energetica-
mente. Com um molde de bateria típico, composto por
20 câmaras com dimensões de, digamos, 3,5 m x 7 m,
em operação de um turno podem ser produzidos cerca
de 420 m² de área de paredes ou tetos por dia. Estes
componentes pré-fabricados de concreto se distinguem
por sua alta qualidade. Isto é evidenciado por seus dois
lados superfície lisa da cofragem.

Agora duas grandes empresas de construção de Cinga-
pura - independentes entre si - de grande experiência
no uso de componentes pré-fabricados de concreto, de-
cidiram utilizar esta tecnologia MBM em seus canteiros
de obra. Antes elas empreenderam abrangentes estu-
dos de mercado e de viabilidade que, por fim, confirma-
ram significativas chances deste novo conceito. No
segundo trimestre de 2015 as duas fábricas móveis irá
entrarão em operação na cidade estado localizada na
península malaia.

Para obter mais informações e 
notícias actuais sobre o cofragem 
em bateria móvel consulte:
www.weckenmann.com/MobileBatteryMould
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