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Produção de pré-fabricados  
em meio a uma paisagem  
dos sonhos

350.000 dormentes de concreto
A GIc está investindo, no méxico, em uma nova fábrica para 
dormentes de concreto protendido, visando atender também 
o mercado americano. Vários estágios de ampliação permitem 
um aumento flexível da capacidade de produção. Pág 2

retrofIt nA AmAG   
na empresa Austria metall AG, uma nova plataforma de 
transbordo para cargas elevadas para bobinas de alumínio 
substitui um equipamento existente há 30 anos. Bobinas 
com um peso total de 55 toneladas são movimentadas. Pág 3

Com temperaturas médias entre 20 e 30°C, assim 
como maravilhosas praias e recantos para a prá-
tica de mergulho, a Nova Caledônia é um dos 
destinos turísticos mais populares do mundo. A 
fim de desenvolver a infraestrutura de novos pré-
dios para áreas residenciais e do setor público, 
mas também para iniciar novos projetos turísti-
cos, a empresa LbDP (Les betons du Pacifique) 
aposta na construção com elementos pré-fabri-
cados. A fábrica de elementos pré-moldados per-
tencente ao grupo empresarial, concluída em 
abril de 2014, produzirá anualmente até 100.000 
m2 de lajes pré-moldadas e paredes duplas/pare-
des sanduíche, assim como vigas e pilares. “Para 
tal, apostamos em uma instalação altamente 

moderna, assim como em máquinas extrema-
mente robustas e confiáveis, que requerem 
pouca manutenção. Estamos a 2.000 km da Aus-
trália e a mais de 15.000 km do continente euro-
peu, e por isso, tais atributos são muito impor-
tantes,” enfatiza Philippe marrié, Engenheiro de 
Vendas na Vollert. “Nós conseguimos com isso 
uma alternativa competitiva em relação aos sis-
temas de construção convencionais.” A decisão 
foi favorável à Vollert, pois a empresa é vista 
como um parceiro experiente no que se refere 
ao fornecimento de tecnologia e instalações 
industriais. o escritório de planejamento mC2 
representou o parceiro do projeto no que diz res-
peito ao know-how.

Grande variedade de elementos
Em um terreno compacto de 1.600 m2 serão pro-
duzidas paredes duplas e maciças de até 400 
mm de espessura e lajes pré-moldadas de até 
60 mm de espessura. Um perfil de moldagem 
flexível permite fazer paredes maciças com uma 
espessura de até 160 mm, sem a necessidade 
de outros elementos de moldagem. Elementos 
de concreto com alturas de até 3,20 m são pos-
síveis, sendo que também pode ser produzido 
um elemento com isolamento parcial. Para a 
construção de galpões menores, são produzi-
dos pilares e vigas em V na mesma estrutura da 
instalação. “Adicionalmente está à disposição 
uma construção especial de mesas para a fabri-
cação de 18 travessas armadas. Um desafio 
técnico”, esclarece Jürgen Schäfer, Gerente de 
Projetos da Vollert. mesas de forma com uma 
superfície de moldagem até 40 m2 e capacidade 
de carga de até 400 kg/m2 são processadas em 
um sistema de circulação fechado, passando 
por cada estação de trabalho, sendo controla-
das por um moderno computador central. 

O arquipélago francês da Nova Caledônia aposta na produção moderna de elementos pré-moldados para a construção 

de casas particulares, prédios de apartamentos, hotéis e prédios públicos arquitetonicamente sofisticados. Devido a sua 

localização isolada no Pacífico meridional, a confiabilidade e flexibilidade da tecnologia da instalação e do maqui-

nário são fatores absolutamente decisivos para a produção independente.

“German Engineering” é em todo o mundo um 
sinônimo de excelência. Isto mostra-se muitas 
vezes na longa vida útil das instalações, que 
apresentam um funcionamento confiável apesar 
da carga contínua de produção diária. A caçamba 
transportadora para concreto de 50 anos de 
idade, nesta edição, é um entre muitos exemplos. 
Frequentemente nos deparamos com instalações 
da Vollert que são das décadas de 60 e 70 do 
século passado e permanecem ainda em contínuo 
funcionamento. Uma engenharia de projeto bem 
elaborada e, naturalmente, também a manuten-
ção periódica, dão essa condição. Com ajuda dos 
documentos de engenharia e projeto constantes 
em nosso arquivo é possível, a qualquer momento, 
fornecer peças de reposição originais exatas, 
mesmo para um equipamento fornecido há várias 
décadas. mas nós não repousamos sobre os 
sucessos do passado – outra característica típica 
da “German Engineering”. Demonstraremos isto 
com exemplos em projetos atuais apresentados 
nesta edição. Desejo-lhes uma excelente leitura!

Caras leitoras, 

caros leitores,
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350.000 dormentes de  
concreto protendido produzidos 
com  tecnologia de ponta 
Velocidades superiores a 200 km/h e cargas axiais maiores exigem muito das vias de transporte ferroviário. Por isso, 

dormentes de concreto protendido vêm substituindo gradativamente os dormentes de aço e de madeira nas redes  

ferroviárias. Eles são mais duráveis, necessitam de menos manutenção e são menos agressivos ao meio ambiente.  

O grupo GIC está investindo em sua sede em Monterrey (México), a fim de cobrir a demanda crescente. 

A GIC Ingeneria y Construcción está há mais de 30 anos 
entre as empresas de construção líderes da América 
Central. Elementos de concreto pré-moldado para 
construções de apartamentos e prédios industriais, 
mas também para construções de pontes e estradas, 
encontram-se entre os mais de 700 projetos já exe-
cutados pela empresa. Em 2013 o grupo investiu em 
uma nova fábrica de elementos pré-moldados para 
a fabricação de dormentes de concreto protendido. 
“Na concepção da instalação era muito importante 
para a GIC ter processos flexíveis para uma posterior 
ampliação de capacidade e uma elevada segurança 
de trabalho. Ali colocamos o nosso foco.” explica 
Steffen Schmitt, Senior Sales manager da Vollert.

350.000 dormentes de concreto protendido 
por ano
o sistema de circulação compacto foi instalado em 
uma área de 1.200 m2. Com as diversas etapas de 
ampliação, a capacidade de produção anual deverá 

   

Vida longa 

chegar a 350.000 dormentes de concreto protendido 
que, em regime de 2 turnos, seriam mais de 1.300 
dormentes por dia. Para tal, existem 280 moldes 
quádruplos para dormentes constantemente em 
circulação. Transportadores de roletes e de correntes 
providenciam um fluxo de material contínuo. Após 
colocação da armadura e protensão, um distribuidor 
de concreto semi-automatizado enche os moldes com 
precisão. Uma estação vibradora de alta frequência 
providencia uma compactação uniforme do material. 
Diversos veículos de transporte com até 8 moldes 
quádruplos circulam em seguida através da câmara 
de cura movimentados por um impulsor de corrente. 
Uma travessa de içamento com dispositivo de 
inversão integrado recebe os moldes, os vira e 
coloca-os novamente sobre a via de circulação. 
Em seguida, o processo de desprotensão é iniciado 
por uma estação de alívio semi-automatizada e um 
dispositivo de elevação elétrico inicia o processo de 
extração de moldes. 

Alta produtividade das instalações
os dormentes de concreto protendido saem de fábrica, 
prontos para serem assentados. Para a garantia de 
qualidade é protocolado o torque de aperto de cada 
fio de protensão. Adicionalmente, todos os processos 
de transporte e armazenamento são controlados por 
meio de uma central de comando computadorizada. 
Gráficos mostram a qualquer momento a produtivi-
dade da instalação. Para a ampliação já foi prevista 
mais uma estação vibratória e, além disso, a câmara 
de cura oferece espaço para três linhas de transporte. 
Com este investimento a GIC deu mais um passo em 
direção ao futuro. Agora são visados também mer-
cados internacionais como o dos Estados Unidos. “A 
Vollert foi o parceiro tecnológico certo para a GIC. 
Conseguimos encontrar o ponto de equilíbrio entre 
a automação necessária e elevado grau de produti-
vidade da instalação.” conta mauricio Gutiérrez, 
Diretor de Vendas na GIC.

   

Técnica  
 robusta
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Além de uma instalação semi-automatizada, 
composta por limpador de mesas e perfis, plotter 
computadorizada CAD/CAm, um distribuidor de 
concreto por pórtico e uma estação de oscilação 
de baixa freqüência, que confere aos elementos 
uma excelente qualidade das superfícies e 
arestas, também foram integradas estações de 
trabalho manuais como, por exemplo, a de colo-
cação de armação e componentes embutidos. 
Um transelevador apoiado no solo, dimensionado 
para uma carga de elementos de concreto de até 
400 kg/m², assume de forma totalmente automá-
tica a colocação e retirada das mesas na câmara 
de cura. Para produção de paredes duplas foi 
instalado um virador de mesas estacionário. Tam-
bém o transporte e carregamento de elementos 
foram pensados levando-se em conta diversos 
detalhes técnicos para obtenção de processos 
eficientes. Assim, o carregamento das paredes 
duplas é realizado com segurança por meio de 
uma travessa de içamento, fornecida pela 
empresa Nuspl, que é especialista em soluções 
especiais para concretagem. Fixada através de 
um dispositivo especial de estabilização, ela 
ergue a parede dupla pronta por meio de inser-
tos de içamento e a transporta sobre superfícies 
de apoio. o transporte dos elementos de concreto 
pré-moldados para fora do galpão ocorre a seguir 
por meio de uma plataforma de elevação com 
capacidade de carga de até 20 t. “A tecnologia 
mais moderna, bem como um grau de automação 
adequado são elementos característicos deste 
conceito de equipamento.” diz Philippe marrié. 
“Principalmente os processos de trabalho flexí-
veis nos capacitam a produzir os mais diversos 
elementos pré-moldados de concreto.” Assim a 
produção pode atender a demanda na Nova 
Caledônia independentemente de outros países 
do continente.

50 anos de idade tem a caçamba transportadora de con-
creto da fábrica de tubos Gaier em Augsburg. Já em 1963 
a Vollert instalou o sistema de transporte para o abaste-
cimento de dois galpões de produção. Desde então ele 
tem estado continuamente em uso. “Isto não é um caso 
isolado”, relata Helmut Schneider, Chefe de Departamento 
de Serviço na Vollert. “Nós fazemos regularmente a 
manutenção e reparos em instalações da Vollert, que 
estão em uso diário desde os anos 60 e 70.” Sua equipe 
assume a manutenção, modificações e reparos e conduz 
inspeções e ensaios exigidos por lei, também em plantas 
de outros fabricantes. “Nosso serviço e nossas peças 
originais de reposição aumentam consideravelmente a 
durabilidade das instalações”, afirma Schneider. Neste 

caso, para os clientes, tempos de resposta rápidos e uma 
execução confiável, principalmente com peças de repo-
sição originais, são muito importantes. “Dispomos de um 
arquivo singular e muito bem cuidado e podemos acessar 
documentos de projetos que têm mais de 40 anos de 
idade.” Assim, mesmo alterações complexas no sistema 
de controle ou modernizações são fáceis de serem solu-
cionadas. Na fábrica de tubos de concreto Gaier estão 
sendo renovados 400m de cabos, bem como roletes de 
carga e roldanas. A verificação segundo normas nacionais 
de prevenção de acidentes em vigor e os certificados de 
conformidade são emitidos após o retrofit. Desta maneira, 
a instalação rejuvenescida poderá trabalhar pro-
dutivamente ainda por muitos anos.
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Interessante, grande, rápido 
e sem igual

o sistema de armazenagem vertical com 504 m de 
comprimento, 5 andares de altura e 150 fileiras é 
atualmente o maior deles. Contudo, os outros dois 
que já se encontram em construção, com cerca de 
1.300 e 1.200 posições de armazenamento, também 
têm dimensões gigantescas. os sistemas de armaze-
nagem vertical são parte de um sistema de fluxo de 
material abrangente da Vollert, desde a produção 
do lingote plano até o carregamento dos produtos 
laminados prontos em caminhões. Zhongwang 
planeja a construção de três fábricas completas, e 
nisto, os sistemas de armazenagem vertical servem 
como estoque de processo. o espectro de aplica-
ções dos produtos que saem de fábrica vai desde 
a indústria aeronáutica, de latas e embalagens, até 
folhas de alumínio ultra finas de alta qualidade. 
Através desse novo pedido, a Zhongwang confirma 
sua confiança na tecnologia Vollert. o pedido atual 
já abrange a concatenação logística de vários depó-
sitos para lingotes planos e bobinas, dois sistemas 
de armazenagem vertical completamente automá-
ticos, assim como a integração das linhas de lami-
nação a frio e dos setores de processamento. Para 
tal, a Vollert fornece, entre outros, estações de 
viragem de lingotes, 14 guinchos automáticos e 
manipuladores com envergaduras de até 27 m e 
vias férreas para guinchos de até 500 m de compri-
mento, diversos sistemas de transporte por túnel e 
sistemas de transporte sem condutor (FTS) assim 
como 15 pares de carros de transporte e elevação.

Passagem livre para a brigada de incêndio
os carros de transporte e elevação representam 
uma solução especial, pois eles possibilitam a 
entrega e retirada das bobinas dos sistemas de 
armazenagem vertical para os laminadores sem 
interferir nas outras movimentações de fábrica. As 
colunas de elevação (espadas) se projetam do solo 
através de fendas de 6 cm de largura. Aí é posicio-
nada a bobina, que é transportada sobre o solo. os 
carros propriamente ditos locomovem-se no 
subsolo, paralelamente e aos pares. As fendas 
estreitas no solo permitem que se passe por cima 
a qualquer momento, de forma que todas as partes 
da instalação são acessíveis – por exemplo, para a 
brigada de incêndio da fábrica. Além disso, quando 
os transportadores de rolos recebem o material, as 
colunas de elevação podem estender-se entre o 
transportador de rolos, e assim, erguer as bobinas 
já em paletes. 

“Na sincronização dos setores da fábrica em 
Tianjin podemos empregar todo o nosso know- 
how”, entusiasma-se oliver Wolschinski, chefe de 
setor dos Sistemas de Intralogística da Vollert. “o 
espectro abrange guinchos automáticos para lin-
gotes e bobinas com peso de até 35 toneladas, 
passando por diversos sistemas de transporte, 
como carros automáticos, sistema de transporte 
por túnel, transportadoras de rolos e transeleva-
dores, até sistemas automáticos de identificação 

O novo mega-sistema de armazenagem vertical da Vollert para o grupo chinês 

Zhongwang terá mais de meio quilômetro de extensão e nele podem ser arma-

zenadas 1.500 bobinas de alumínio. Na nova linha de laminação em Tianjin 

tudo é pensado grande: Lá a Vollert constrói, atualmente, um total de três siste-

mas de armazenagem vertical completamente automáticos com uma capaci-

dade total de aproximadamente 100.000 toneladas de bobinas de alumínio.

   

Retrofit: AMAG faz modernizações na Áustria
Uma nova plataforma de transbordo para cargas pesadas da Vollert assume o manejo das bobinas de 

alumínio nos fornos na empresa AmAG Austria metall AG, fabricante austríaca e líder em produtos de 

alumínio semi-acabados e fundidos. 55 toneladas de peso podem ser movidas entre um depósito inter-

mediário e seis fornos. A substituição da plataforma de transbordo e do sistema de controle ocorreu 

 através de um retrofit no equipamento existente há mais de 30 anos. Neste processo, equipamentos 

existentes como trilhos, pontos de transferência de carga e fornos de tratamento térmico foram mantidos 

e a nova plataforma de transbordo para cargas pesadas foi adaptada ao espaço disponível e às interfaces 

mecânicas. Uma unidade é composta por até quatro bobinas. Um veículo de transporte sobre a plataforma 

de transbordo da Vollert move-se sob o chassi portante, ergue-o e o transfere para a plataforma de 

transbordo. Em seguida é executado o transporte transversal até os fornos ou para o depósito interme-

diário. Para salvaguardar a passarela para pedestres a Vollert instalou um sistema de segurança e detector 

de presença para proteger os operadores. Assim, no modo de operação semi-automático, as posições 

pré-selecionadas podem ser abordadas automaticamente. o retrofit é parte de um projeto maior da “AmAG 

2014” – um programa de investimento, que inclui uma nova planta de laminação a quente na localidade 

de Ranshofen. No decorrer deste retrofit são modernizadas também seções à montante e à jusante do 

processo. Para a nova planta de laminação a quente, a Vollert fornece mais um pedido: um sistema de 

armazenagem vertical completamente novo para chapas de alumínio incluindo um sistema de 

empilhamento completamente automático na saída de mercadorias.

e medição, que providenciam um fluxo de material 
contínuo e sem falhas.” Apesar das grandes cargas, 
todos os sistemas de transporte se movem a velo-
cidades de até 4 m/s.

Refrigeração reduz o tempo de 
 armazenamento das bobinas
Através do sistema de refrigeração ativo e integrado 
pela Vollert nos sistemas de armazenagem vertical 
consegue-se também uma economia de tempo 
substancial no processo. Após a laminação a quente, 
as bobinas se encontram a uma temperatura de 

aproximadamente 350° C e necessitam de menos 
que 50 horas para resfriar, tempo esse muito menor 
que o de costume. Em zonas de armazenamento 
especiais, um sistema individual de refrigeração 
providencia um resfriamento controlado, constante 
e uniforme em todas as posições de armazenagem. 
mediante a economia de tempo, reduz-se também o 
espaço necessário para o estoque temporário. Até 
2018 a Zhongwang planeja triplicar sua produção 
anual, que atualmente é de 1 milhão, para então 
2,8 milhões de toneladas de alumínio.
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Robô GreenTech: O maior torque e alta 
potência elétrica desde o início 
Na fábrica de cimento Hatschek em Gmunden 
(Áustria) foi recentemente instalado um robô de 
manobra DER 120, que é responsável por uma 
operação de manobra e carregamento segura e 
ambientalmente correta. Com isto, a empresa do 

Grupo Rohrdorfer assegura uma tecnologia sus-
tentável para os próximos 30 anos. A Hatschek 
já dispõe de um sistema de manobra estacionário 
da Vollert para o carregamento de vagões. A 
nova técnica de acionamento motriz a diesel
-elétrica com velocidade variável promete um 
consumo de combustível consideravelmente 

reduzido, e assim, a longo prazo, uma eficiência 
econômica e energética maior. Através desta 
tecnologia o número de rotações do motor a 
diesel se adapta continuamente à potência 
necessária. Isto é possível mediante a combina-
ção de corrente trifásica e de corrente contínua.

Técnica semelhante a um limpa-neve
Apesar da mudança contínua da frequência de rota-
ção do motor a diesel, um gerador com dispositivo 
de regulagem fornece uma tensão constante aos 
motores elétricos de acionamento, ao mesmo tempo 
em que podem atuar como freio. Com os mesmos 
valores de potência é possível usar motores a diesel 
menores, o que reduz ainda mais o consumo. “As 
vantagens da nova técnica de acionamento são um 
consumo inferior de combustível, menos ruído e emis-
sões, e assim, a longo prazo, uma eficiência econômica 
e energética maior, bem como menor impacto ambien-
tal. Tecnologia semelhante será empregada tam-
bém na mais nova geração de limpa-neves para a 
preparação de pistas de esqui”, esclarece 
Jürgen Schiemer.

Menos óleo diesel, poluição sonora e fuligem 

A associação alemã das empresas de engenharia e construção de 
máquinas e equipamentos (VDMA – Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbauer) apresenta, na enciclopédia “The Best of German 
Engineering”, mais de 2.000 fabricantes de ponta da Alemanha. 
Naturalmente na letra “V” a Vollert se faz presente. Os fabricantes 
alemães são líderes em engenharia e construção de máquinas e 
equipamentos internacionalmente. Em 29 de 32 especialidades do 

mesmo segmento, comparativa-
mente, as empresas alemãs estão 
entre as 3 melhores fornecedoras 
do mundo e, na metade delas, são 
líderes mundiais. Pela primeira vez 
a enciclopédia resume em mais 
de 1.000 páginas os fornecedores 
líderes em cada setor e, assim, 
oferece uma visão geral desta 
indústria fascinante de alta tecno-
logia. “Estamos orgulhosos em 
estar entre estas empresas de 
ponta”, diz Hans-Jörg Vollert.
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A Vollert apresentará suas soluções  

nas seguintes feiras:

Visite-nos também 

no YouTube!
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