
Cara leitora, 
caro leitor,

a melhor maneira de resumir o ano de 2012 
na Weckenmann é com o termo "dinâmico":  
os trabalhos de construção de nosso novo
Centro de Vendas e Tecnologia na sede de 
Dormettingen puderam ser concluídos, de 
maneira que, afinal, instalamos os nossos 
colaboradores nos modernos aposentos em
setembro. Ao mesmo tempo, aumentamos e
modernizamos o nosso armazém, e o otimi -
zamos nos processos. 
Em janeiro de 2012 Robert Neininger assumiu 
a Gerência Técnica da Weckenmann. E por fim,
mas não menos importante, conquistamos
quatro novos parceiros de cooperação para 
a nossa rede de distribuição internacional. 
Tudo isso, contudo, não é motivo para des-
cansarmos neste ano. Pelo contrário: já em
meados de abril a Weckenmann apresentará
as mais recentes tecnologias na bauma, em
Munique, a mais importante e maior feira 
internacional de máquinas para construção 
e para material de construção, máquinas de
mineração, veículos e equipamentos de con-
strução. 
Em nosso estande no Salão B1. 219, nossos
especialistas estarão à disposição para 
maiores informações.  

Ficaremos felizes 
em recebê-lo.

Hermann Weckenmann

Há mais de 30 anos atrás, o engenheiro de concreto
Wilhelm Meyer e o administrador Heiner Brinkhege lan-
çaram, com a primeira fábrica produtiva próximo a
Osnabrück, uma pedra fundamental para a sua empresa,
iniciando, a partir de 1984, a Fertig-Decken-Union GmbH
(fdu). Daquela pequena empresa de médio porte desen-
volveu-se, nos anos seguintes, um dos maiores forne-
cedores de elementos de paredes e lajes da Alemanha.
Em vigor a partir da segunda metade de 2009, o Sr. Brink -
hege é agora o único acionista, e opera, sob a bandeira
da "Fertig-Decken-Union" (fdu), 16 unidades. O primeiro
contato entre a empresa e a Weckenmann ocorreu no
início dos anos de 1990 e desde então, houve sempre
novos projetos conjuntos.. 

Não foi por menos que a partir de 2009 uma das tarefas
do atual diretor gerente da Brinkhege-Werke, Thomas
Beike, e seu gerente de projetos, Benno Strack, consistiu,
investir de forma intensa ainda mais nas fábricas. Entre
outras coisas, foi decidido incluir em quatro unidades um
distribuidor de concreto da Weckenmann em cada, nos
processos existentes. Assim, no início de 2012, entrou
em operação na fábrica de concreto Achmer em Bram-
sche, o primeiro distribuidor de concreto por rosca
transportadora. As experiências positivas tidas pelos
gestores com a tecnologia robusta e durável da máquina
e a sua distribuição precisa de concreto, bem como a boa
relação custo-benefício, foram, entre outras, decisivas no
sentido de realizar também os outros projetos de mo-
dernização com a Weckenmann. 
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Desafios especiais

Nessas outras três localidades, contudo, os especialis-
tas da Weckenmann toparam com desafios especiais: os
distribuidores de concreto tiveram de ser acomodados
em instalações existentes, algumas com condições de
espaço das mais difíceis.  Em um dos casos, além da ins-
talação do distribuidor de concreto, tratou-se, também,
da ampliação do sistema de circulação existente para
criar posições de paletes offline adicionais.  

A operação está funcionando

Atualmente está funcionando nas três fábricas a opera-
ção das máquinas. "Com a nova tecnologia, otimizamos
os nossos processos e fluxos de trabalho", diz o Diretor
Gerente Thomas Beike, explicando as razões do investi-
mento. "Os tempos de concretagem se reduzem consi-
deravelmente e como agora podemos dosar o concreto
fresco de maneira tão precisa, nós também não temos
mais perdas de materiais desnecessárias, o que, por sua
vez, reduz as despesas". Além disso, com a Weckenmann
a sua empresa dispõe de um fornecedor de instalações
que oferece tudo de uma única fonte e que oferece uma
solução adequada para cada necessidade, segundo
Beike.

A fdu Vertriebs- und Planungs GmbH investe em distribuidores de concreto
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O sócio-diretor da fábrica Brinkhege Thomas Beike (à direita) 
e o gerente de projeto Benno Strack foram capazes de 

optimizar seus fluxos de processos e de trabalho com os 
distribuidores automáticos de concreto de Weckenmann.



Estande no Salão B1.219

Weckenmann 
na bauma
A mais recente tecnologia para a produção de elementos
de pré-moldados de concreto será apresentada pela
Weckenmann de 15 a 21 de abril de 2013 na bauma, em
Munique. A feira internacional de máquinas para constru -
ção e para material de construção, máquinas de mine-
ração, veículos e equipamentos de construção, com mais
de 3.300 expositores e uma área de exposição de cerca
de 570 mil metros quadrados, é mundialmente a maior
e mais importante feira da indústria da construção e
terá neste ano a sua 30ª edição. 

Um destaque especial da exposição da Weckenmann é
uma nova bateria de cofragem, com novas possibilida-
des de aplicações em termos de eficiência energética e
redução de custos na produção e na logística.

Os interessados podem encontrar o estande da Wecken-
mann no Salão B1.219 da Weckenmann, que se pode
aceder de maneira mais rápida através da entrada oeste
do centro de exposições. No local, além da experiente
equipe de vendas internacionais, estão, a seu dispor, os
dois diretores-gerentes Hermann e Wolfgang Wecken-
mann.
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Imagens impressionantes 

Quem pensa que a fabricação de produtos de pré-
moldados de concreto é um negócio sem graça e
sem cor, ainda não viu o novo filme da Wecken-
mann. O concreto é o material no qual muita coisa
no mundo se baseia. Igualmente diversas são as
suas áreas de aplicação. E tão variadas e impres-
sionantes são também as imagens registradas no
filme de cerca de dez minutos.

A reportagem mostra - além das impressões
sobre a sede da empresa em Dormettingen -
usando imagens da russa São Petersburgo, Coim-
batore, na Índia e de uma fábrica de pré-moldados
de concreto localizada na borda dos Alpes Suá-
bios, uma das mais modernas instalações da Ale-
manha, o uso mundial de sistemas e máquinas
Weckenmann.   

O espectador tem uma impressão eletrizante das
diferentes condições em cada país e, dependendo
do perfil do cliente, a satisfação das exigências
específicas a serem cumpridas pela máquina.
Quem, portanto, quiser ter uma impressão vívida
da singularidade das obras que a Weckenmann
equipou, deve visitar na o estande da empresa no
Salão B1.219 na bauma.

Sistemas de vagonetes individuais

Transporte limpo
Rápida e automaticamente, e sem pingos, o concreto
fresco pode ser transportado com auxílio linhas de vago -
netes desde a estação de mistura até o local necessário
na fábrica de pré-moldados de concreto. A Wecken mann
fornece, conforme necessidade, diferentes tipos de re-
cipientes: caçambas basculantes para concreto fluido,
caçambas com válvula de descarga de fundo através de
uma tampa de fechamento para concretos secos, bem
como uma caçamba tandem para o transporte simultâ-
neo de concreto cinza e colorido. Dependendo do tipo,
os recipientes podem conter até 3.000 litros de concreto
endurecido. 

Os transportadores de vagonetes atingem uma veloci-
dade de 150 metros por minuto e, se necessário, pode-
se aumentar o ritmo. A trecho a ser percorrido pode ser
instalado como monotrilho ou trilho duplo e conter cur-
vas, subidas e agulhas de desvio. A distância do itinerá-
rio não importa: o trecho pode ter centenas de metros
de distância. 

Os sistemas de transporte por vagonetes da Wecken-
mann são disponibilizados como um pacote de uma única
fonte. O projeto sob medida para o cliente dos transpor-

tadores por vagonetes são fornecidos pela Weckenmann
incluindo o controle e a definição das interfaces. Mesmo
a instalação do transportador e a manutenção da insta-
lação são assumidas pelos especialistas de Dormettingen.

Sistemas de aquecimento flexíveis para câmaras de cura

Sem chance para ferrugem e rachaduras
ção do ar com umidade, de maneira que não se pode for-
mar ferrugem nas formas ou paletes. Por outro lado, o ar
tampouco fica seco demais, de maneira que se man-
tenha água suficiente necessária para a hidratação do
concreto. Isto é condição para a não formação de fissuras
na superfície do concreto.  

Os aquecedores a ar quente Weckenmann podem ser
operados com óleo, gás ou eletricidade, bem como de
fontes de energia renováveis, como gás natural ou o
calor residual, que é recuperada da própria instalação.
Seus desempenhos estão na casa dos 32 a 1.200 quilo-
watts-hora. 

Com os sistemas de aquecimento a cura dos pré-molda-
dos de concreto pode diminuir significativamente, man-
tendo a qualidade elevada. Isto significa que o sistema
pode ser operado em vários turnos, o que, por sua vez,
aumenta a rentabilidade da mesma e traz consigo os
positivos efeitos colaterais de uma produção just-in-
time. 

Os aquecedores da Weckenmann se caracterizam pela
sua longa vida útil, baixa manutenção e alta eficiência.
Eles podem ser adaptados flexivelmente às necessidades
e condições particulares do cliente e podem ser incor-
porados em sistemas de plantas existentes de forma
rápida e econômica. 

Rachaduras no concreto tornam os componentes sus-
cetíveis a influências externas e, assim, à corrosão. Sur-
gem quando na produção de pré-moldados de concreto
o material não é submetido ao correto tratamento térmico
durante o processo de cura. A Weckenmann conhece
essas dificuldades e cuida da solução: os aquecedores
da empresa aquecem o ar da câmara de cura, à qual
estão encaixados do lado de fora, de maneira uniforme
e suave, enquanto, ao mesmo tempo, a circulação con-
stante do ar na câmara de secagem mantém as tempe-
raturas constantes. Graças à permanente troca de ar e do
controle de umidade, por um lado, não ocorre a satura-

Encaixado no exterior das câmaras de cura, os aquecedores de ar da
Weckenmann aquecem o ar no interior de maneira uniforme e
suave, equanto as temperaturas de circulação, através da circulação
ininterrupta circulação são mantidas constantes.

Não importa se a instalação é de trilho único ou duplo, 
as transportadoras de caçambas da Weckenmann levam o concreto

rápida e seguramente ao local da produção onde será necessário. 
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CONSTRUCTING THE FUTURE

Moderno, claramente estruturado e aberto a novas idéias e perspectivas: 
o novo prédio da Weckenmann.   (Foto: Architekturbüro Link)

Nova sede em Dormettingen

Um toque de Bauhaus
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o planejamento do projeto em junho de 2010. A cerimônia
de lançamento ocorreu em Julho de 2011. Apenas um
ano depois, em setembro de 2012, o novo prédio estava
pronto para a ocupação. Desde então os colaboradores
da empresa já estão trabalhando nas novas salas.

Os escritórios espaçosos foram projetados de acordo
com o conceito "open office", o que torna possível um
trabalho flexível e transparente. Isto é, há áreas em que
o colaborador pode se recolher para atividades que
requerem concentração. Nas áreas de comunicação
adjacentes, no entanto, é possível a comunicação verbal
entre as pessoas. Para o equipamento de escritório tam-
bém foi observada a qualidade e a ergonomia. Assim,
por exemplo, cada estação de trabalho é equipada
mesas com altura ajustável para uma boa postura de
trabalho. 

As linhas limpas, grandes áreas envidraçadas, ambientes
amplos, um toque de Bauhaus: o novo Centro de Vendas
e Tecnologia da Weckenmann na matriz em Dormettingen
é um exemplo bem sucedido de arquitetura moderna.
Aproximadamente 2.000 metros quadrados de espaço
são abrangidos pelo edifício de 50 metros de compri-
mento e 17,5 metros de largura que - obviamente - é
construído de pré-moldados de concreto. Elementos de
lajes, paredes duplas, vigas e colunas são caseiros, no
sentido mais literal. Mesmo no interior do prédio não se
esconde o material a cuja transformação se dedica a
empresa. Pelo contrário. As superfícies de concreto apa-
rente são um fascinante contraste com as paredes de
acabamento branco e as janelas maiores que um homem.

Deve ser funcional e representativo. Essas foram, entre
outras, as exigências para a nova sede, quando se iniciou

Foi dada grande ênfase pelo construtor à eficiência ener -
gética e à utilização de energias renováveis. No inverno,
o calor geotérmico aquece o edifício. No entanto, quando
as temperaturas se elevam no verão, as lajes de con-
creto refrescam graças ao conceito de ativação térmica
da estrutura dos componentes  

Estoque modificado e equipado

Paralelamente à construção do Centro de Vendas e Tecno -
logia, a Weckenmann também modernizou e reorganizou
o seu armazém de componentes na sede. Para isso o es-
toque original foi deslocado para um novo prédio, de
maneira que a empresa tem agora à disposição um total
de 650 metros quadrados para componentes paletizados
e administração de materiais. O estoque está equipado
com um moderníssimo armazém vertical 12 peças de
estantes - incluindo três com prateleiras e nove de paleti -
zação - com uma altura de 5,6 metros. Ali se encontram
agora 570 europaletes e mais de 6000 caixas de arma-
zenagem. O sistema de estantes é operado com o uso
de uma moderna empilhadeira para corredores estreitos.

O resultado do investimento: os produtos passam pelas
estações - graças, também, ao uso de scanners sem fio -,
como verificação de identificação de mercadoria de en-
trada, estoque intermediário e disposição para a produ-
ção, de maneira muito mais rápida. Essa administração
de estoque just-in-time, utilizando coletores de dados
portáteis, oferece alta transparência sobre a disponibi-
lidade e uso de estoques de materiais.

Na esteira da ampliação do estoque, mudou, também, a
entrada de materiais. Para a carga e descarga de camin-
hões foram criadas duas docas de carregamento. Além
disso, no futuro próximo, deverá ser anexado um terminal
contra intempéries para o serviço de entrega de pacotes.  

No novo armazém vertical há espaço para até  
570 europaletes e mais de 6.000 caixas de armazenamento.

Muito espaço para o seu trabalho e para se comunicar uns com os outros é o que o pessoal da  
Weckenmann tem disponível nos escritórios do novo centro empresarial.  (Foto: Architekturbüro Link)
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Já foram logo quatro novos parceiros mundialmente que
a Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG pôde
conquistar no ano de 2012. As linhas a seguir apresentam
as empresas individualmente e os seus pontos fortes: 

CBE Consultancy Ltd., Auckland

Na Austrália e na Nova Zelândia desde já Michael Khrapko
da Consultoria CBE Ltd. dá apoio à empresa em vendas.
Khrapko fundou a CBE no ano de 2006. Anteriormente,
ele atuou por de cerca de 12 anos como técnico sênior e
gerente técnico para dois dos maiores fabricantes de
concreto transportado e de produtos de concreto neo-
zelandeses. 

Hariharasudhan, Gurgaon (Delhi)

Também da área é o novo colaborador para a Índia, Ha-
riharasudhan, Gerente de Desenvolvimento de Negócios.
Ele conhece o mercado local graças a sua atividade de
longos anos numa fábrica de pré-moldados de concreto
localizada no sul da Índia. Sr. Hariharasudhan está à dis-
posição de todos os interessados indianos no novo es-
critório da Weckenmann no German Centre for Industry
and Trade em Gurgaon / Delhi.

Datas de feiras
bauma 2013
15. até 21/4/2013, Munique, Alemanha

CTT Moscou
4. até 8/6/2013, Moscou, Rússia

ExpoArcon  
3. até 5/7/2013, Lima, Peru

Concrete Show South America
28. até 30/8/2013, São Paulo, Brasil

CEMENT. CONCRETE. 
DRY BUILDING MIXTURES 2013
27. até 29/11/2013, Moscou, Rússia

ICCX 
4. até 5/12/2013, São Petersburgo, Rússia

Apoio nas vendas internacionais

Parceiros fortes mundialmente

Dietmar Kiene (esquerda) da Weckenmann com o novo parceiro 
Down Under, Michael Khrapko.  (Foto: CBE Consultancy)

Klaus (à esquerda) e Helmut Holzberger representam 
a Weckenmann na América do Sul.  (Foto: WCH)

Hariharasudhan (esquerda) e Daniel Breitbach (segundo da 
esquerda) com colegas no German Centre em Gurgaon (Delhi).

Daniel Breitbach, Chaiyong Choeibamrung e Hermann Weckenmann (da
esquerda para a direita) selam a cooperação com um aperto de mão.
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Temperaturas de até 40° Celsius abaixo do ponto de
congelamento, interrupções de energia, carros conge-
lados e estradas intransitáveis: apesar das incontáveis
adversidades com que o surgiu o inverno russo, os
especialistas da Weckenmann não se deixaram dis-
suadir de instalar, em dezembro de 2012, em Tomsk,
na Sibéria Ocidental, uma fábrica de pré-moldados de
concreto. 

Conscientes de sua responsabilidade, os colaborado-
res da Weckenmann enfrentaram as duras condições
e conseguiram - graças, também, ao perfeito apoio do
cliente - por as máquinas em funcionamento dentro do
cronograma apertado, ainda antes do intervalo natalino.

Apesar do 
inverno siberiano

WCH Industrial Ltda., Rio Claro

Para a América do Sul assumiu a distribuição a WCH
Weiler C. Holzberger Industrial Ltda. com sede em Rio
Claro, no estado brasileiro de São Paulo. "Para o nosso
aten dimento do continente sul-americano essa colabo-
ração é um passo de extrema importância", diz o diretor-
gerente, Hermann Weckenmann. Também pelo fato de que
a WCH colabora na produção local de produtos Wecken -
mann para o mercado sul-americano. Para a produção
de lajes ocas, ambas as empresas assinaram acordo
para uma cooperação global. 

Chaiyong Choeibamrung, Bangkok

A distribuição para a Tailândia está recentemente nas
mãos de Chaiyong Choeibamrung, localizado em Bang-
kok. "As instalações para a produção de pré-moldados
da Weckenmann estão entre as melhores do mundo", diz
o técnico de vendas, explicando porque assumiu a em-
presa alemã em seu portfólio. Além disso a Wecken-
mann, devido aos projetos de construção que a empresa
de empreendimentos tailandesa Pruksa já desenvolveu
com seus sistemas de equipamentos e máquinas, já tem
uma excelente reputação no mercado tailandês.
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