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A fabricante brasileira Randon recentemente instalou, no estado de  
São Paulo, uma linha combinada de solda, pintura e montagem final de 
vagões ferroviários e implementos rodoviários, de mais de 500 m de com-
primento. De maneira a atender aos tempos de ciclo individualizados a 
Vollert desenvolveu um conceito de fluxo para materiais pesados composto 
por 13 transportadores de tração por cabo, duas plataformas de transfe-
rência distribuidoras e todo o sistema de controle.

SISTEMAS DE INTRALOGÍSTICA

SOLDA, PINTURA  
E MONTAGEM FINAL  
DE VAGÕES E TRAILERS 
EM UMA ÚNICA LINHA

A nova linha de produção da Randon, a maior fabricante de 
implementos rodoviários da América-latina, foi instalada na 

cidade de Araraquara, aproximadamente 270 km a noroeste de São 
Paulo, juntamente com a especialista em linhas de pintura Ei-
senmann. Desde abril de 2018, em uma linha de aproximadamente 
500 de comprimento, são combinadas as operações de solda, pintu-
ra e montagem final de carretas e vagões, de variados comprimen-
tos, entre 9 e 22 m. Entre o portfólio de produtos ofertados pela 
Randon pertencem, entre outros, semirreboques canavieiros extra-
grandes.  “O interessante nesse conceito é a combinação das diferen-
tes etapas de trabalho – solda, pintura e montagem – em uma linha 
de avanço contínuo, de maneira a possibilitar tempos de ciclo curtos 
e uma capacidade de produção assertiva de 18 vagões por turno de 
trabalho”, relata Jochen Keinath, Gerente de Projetos da Vollert. 
“Apesar de se tratar de uma linha contínua, graças aos acionamentos 
individuais dos transportadores são possíveis tempos de produção 
individuais, nas diferentes estações de trabalho”, reforça Wesley  
Gomes, CEO da Vollert do Brasil. Em capacidade máxima, vagões e 
carretas podem ser produzidos a cada meia hora.

13 TRANSPORTADORES DE  
TRAÇÃO POR CABO COM BINA - 
DOS EM UMA SÓ LINHA
No início do processo os movimentos de avanço se dão com o au-
xílio de Dummy-Buggies de apoio, que são introduzidos à linha 
ainda de forma manual. A linha de transporte automático da Vollert 
inicia-se dentro da área de soldagem, transportando cargas de 10 
toneladas e, ao final, o peso total das carcaças passa a ser de até 

25 toneladas. No total, 13 transportadores de tração por cabo se 
encarregam do transporte dos Buggies entre as etapas de trabalho, 
sendo que seus motores são sequenciados de maneira a possibilitar 
o avanço através das diferentes estações, em função das ordens de 
trabalho recebidas. No final de cada seção de transporte, o sistema 
traciona a peça em trabalho até a seguinte. “Em vez de um úni-
co sistema de tração para toda a linha de transporte, o conceito 
de acionamento individualizado permite tempos de permanência 
independentes, das peças em trabalho, nas diferentes estações”,  
esclarece Jochen Keinath. Ademais, antes da área de pintura subse-
quente, há também cinco estações de buffer.

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA NA 
ÁREA DE PINTURA E MONTAGEM
O setor de pintura tem aproximadamente 190 m de comprimento. 
No início dessa linha está instalado um buffer de distribuição com 
cinco posições de estacionamento e uma plataforma de transferência 
para cargas pesadas, que distribui as carretas e vagões de acordo com 
as requisições de produção. Após a entrada das peças em trabalho 
na cabine de jateamento robotizada, os avanços subsequentes pas-
sam a se dar novamente pelos transportadores de tração por cabo, 
através das cabines de pintura e secagem. Ao final desses processos 
encontram-se ainda mais duas estações de buffer e outra platafor-
ma de transferência. A partir da plataforma o sistema de transporte 
se estende por duas linhas de montagem paralelas, cada uma com 
aproximadamente 90 m de extensão, para a montagem dos eixos e 
material rodante nas carretas e vagões. No planejamento está ainda 
prevista a duplicação do setor de pintura que, sob demanda, poderá 
também contar com duas linhas de transporte paralelas.

Seguinte à cabine de jateamento  
ocorrem os transportes através das  

cabines de pré-pintura, pintura  
e secagem.



A despeito da instabilidade política vivida nos últimos anos 

no Brasil, o empresariado nacional dá mostras de sua resi-

liência e competência no enfretamento dos desafios. É por 

isso que, nesta edição, trazemos como grande destaque a 

nova planta de fabricação de vagões e implementos rodo-

viários da empresa Randon, no município de Araraquara. 

Como visionários da indústria nacional, o Grupo Randon, 

na contramão da onda de pessimismo, vem investindo sig-

nificativamente na expansão de sua capacidade produtiva e 

modernização de seus processos industriais e, para tal fim, 

veio buscar na Vollert o parceiro ideal para implantação das 

mais modernas tecnologias disponíveis a nível mundial.

Neste mesmo sentido, empresas de pré-fabricados de ponta 

também apostam na melhoria de seus processos produ-

tivos, mesmo em momentos de crise. É o caso da Marna 

Pré-fabricados, sediada em Curitiba. Com a nova forma de 

escadas flexível VARIOSTEP 170 –17, a Marna agora pode 

se preparar para a produção de diversos modelos e dimen-

sões de escada em curtíssimo espaço de tempo. Uma gran-

de vantagem tanto para o fabricante do elemento pré-fabri-

cado, quanto para o cliente final. Encerrando essa edição 

já recheada de inovações, apresentamos o nosso mais novo 

desenvolvimento tecnológico, o robô rebocador rodoferrovi-

ário VLEX. 

Uma ótima leitura!

Marcelo Bessa

Gerente de Engenharia

PREZADO  
LEITOR
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FÁBRICAS PARA ELEMENTOS DE CONCRETO

CHEGA  
DE CALDEIRA!

Sem o concreto, o mundo não 
seria o que é hoje. Enquanto 

material de construção, o concreto 
significa crescimento, estabilidade e 
qualidade de vida. A Kraft Curing for-
nece tecnologias e equipamentos para 
a cura controlada do concreto. A tra-
dicional empresa alemã fornece siste-
mas que comandam o processo de 
cura com uma quantidade precisa-
mente calculada de calor e umidade. 
Nesse sentido, os sistemas de cura da 
Kraft fornecem valor aos clientes, per-
mitindo atingir uma qualidade signifi-
cativamente superior do concreto, 
bem como uma produção mais consis-
tente, mais rápida e econômica, mas 
também através de um processo de 
trabalho simplificado.

 “O design personalizado do 
sistema de cura de concreto é parti-
cularmente importante para nós por-
que sabemos que os pré-fabricadores 
demandam soluções individualizadas. 
Nossa compreensão do processo quí-
mico conhecido como hidratação e 
o efeito do calor e da umidade nesse 
processo nos permite desenvolver so-
luções especiais que são adaptadas às 
necessidades de nossos clientes”, co-
menta Mark Kraft, um dos fundadores 
da Kraft Curing.

DIRETO  
AO PONTO



5

Os geradores de vapor de combustão 
direta da Kraft têm vários benefícios 
notáveis. Primeiro, eles não são classi-
ficados como caldeiras, dispensando 
a necessidade de uma licença de cal-
deira. Em segundo lugar, eles são con-
siderados de baixa 
pressão, tornando a 
inspeção de vasos de 
pressão desnecessá-
ria e até mesmo um 
operador de caldeira 
em tempo integral. 
Versáteis e econômi-
cos, eles operam com 
qualquer gás disponí-
vel, incluindo meta-
no, propano, butano, GLP e GNC.
 “Para operações como cura de 
concreto, o sistema de queima direta é 
de 50 – 70% mais eficiente que um sis-
tema de caldeira convencional devido 
a menores perdas de calor radiante, 
perdas reduzidas nas pilhas, nenhum 
custo de inatividade ou longo período 
de aquecimento e a capacidade que o 
sistema possui de utilizar ao máximo 

o potencial calórico do combustível”, 
destaca Marcelo Bessa, Gerente de 
Engenharia da Vollert do Brasil. Isso 
é possível devido à eficiência térmi-
ca de 98 % e à operação de ativação/
desativação instantânea da tecnologia 

de queima direta. 
Como o sistema ope-
ra somente quando o 
vapor é necessário e 
o dióxido de carbo-
no no vapor é par-
cialmente absorvido 
pelo concreto atra-
vés da carbonização, 
a quantidade total de 
emissões produzidas 

por uma tecnologia de queima direta 
é aproximadamente 60 – 80% menor 
que a produzida por uma caldeira. 
 Desde fevereiro de 2018, a 
Vollert do Brasil é a representante ofi-
cial da Kraft Curing para o Brasil e a 
América do Sul.

Gerador de Vapor Kraft

     O gerador de vapor da         
     Kraft Curing reduz de  

        50 %  
  a 70 % 
      os custos de energia
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INSTITUCIONAL

O NOVO WEBSITE  
DA VOLLERT  
ESTÁ  
NO AR!

A estrutura é mais 
clara, a apresen-

tação é mais dinâmica 
e tudo em sete idio-
mas. O relançamento 
do site reflete as mu-
danças que a Vollert 
sofreu nos últimos anos. 
“De fabricante local de má-
quinas, passamos a ser um 
player global e gestor geral de for-
necimentos de sistemas fabris com-
pletos. Tal mudança está agora tam-
bém refletida em nossa homepage“, 
diz o Gerente de Marketing Frank 
Brost, esclarecendo os motivos para o 
redesenho do site.
 Uma organização clara e ban-
ners modernos conduzem o visitante 
através do mundo Vollert. Os objetos 
de referência são fortemente repre-
sentados. “Simplesmente temos óti-
mos clientes com ótimos projetos e 
impressionantes fotos das fábricas. 
Isso estimula a leitura e a simpatia 
para com a Vollert“, diz Frank Brost. 
Na página “Referências” são descri-
tos numerosos projetos de sucesso 
em todos os continentes do mundo, 

de maneira leve e informativa. Os lei-
tores experimentam tecnologia que 
quase pode ser tocada. Com o novo 
site, a Vollert se apresenta como uma 
empresa moderna, inovadora e glo-
balmente ativa, mas ao mesmo tempo 
com raízes regionais. O site, além de 
cativante, também está ligado a canais 
de mídia social, como Xing, Linkedin, 
YouTube, Twitter e Google+, garan-
tindo uma comunicação moderna e 
global. E-newsletters, um novo portal 
de imprensa e uma abrangente biblio-
teca de mídia completam os canais de 
comunicação para um diálogo atuali-
zado com a comunidade. O que cla-
ramente se nota em todos os itens 
do menu: A Vollert é um provedor de 
soluções e um acelerador de sucesso 
para os seus clientes – o que denota-
mos como Engineering Your Success.

WESLEY GOMES

Sócio Diretor  
da Vollert do Brasil

Desde 2010 no grupo Vollert 
é responsável pelos relacio-
namentos comerciais e pelas 
operações da Vollert e demais 
representações no mercado 
brasileiro e latino-americano.

wesley.gomes@vollert.com.br

ALEXANDRE MAAS

Gerente Administrativo

Desde 2016 na Vollert do 
Brasil é responsável pelas 
operações administrativas 
e relacionadas às empresas 
parceiras e representadas  
no território nacional.

alexandre.maas@vollert.com.br 

MARCELO BESSA

Gerente de Engenharia

Desde 2012 na Vollert do 
Brasil é o responsável técni-
co pelo acompanhamento 
de projetos, pós-venda e 
operações relacionadas aos 
sistemas de intralogística, 
manobra ferroviária e outros 
produtos das empresas 
representadas.

marcelo.bessa@vollert.com.br

Representante oficial no Brasil das empresas:

SEUS CONTATOS
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SISTEMAS DE INTRALOGÍSTICA

BUFFER DE PRODUÇÃO  
RÁPIDO PARA 3.000  
TONELADAS DE BOBINAS 
DE ARAME DE AÇO
A Vollert construiu para a Saarstahl AG, na unidade Neunkir-
chen, um armazém vertical completamente automático para até 
665 bobinas de arame de aço. A entrega das bobinas com até 
4,5 t é feita diretamente do transelevador para as empilhadei-
ras, para seu posterior carregamento nos caminhões.  

A Saarstahl AG fabrica fio-máquina em 
Neunkirchen em várias versões de mate-

rial, incluindo laminado duro, laminado termo- 
mecanicamente, recozido e temperado. A fim de 
disponibilizar os diferentes tipos de fios, qualida-
des e comprimentos disponíveis para a expedição 
conforme solicitação, os especialistas em cargas 
pesadas da Vollert em Weinsberg montaram um 
armazém vertical de alta capacidade totalmente 
automatizado entre a linha de produção e a expe-
dição. Isso substituiu o armazém até então exis-
tente em área aberta e oferece, em um compri-
mento de 58 m e altura de 28 m, em 12 andares, 
espaço para 665 bobinas de arame com um peso 
total de aproximadamente 3.000 t.

ARMAZENAMENTO E  
REMOÇÃO ASSEGURADOS  
EM 190 SEGUNDOS
Além de consultoria, planejamento e constru-
ção, a equipe da Vollert também cuidou de toda 
a implementação, desde a construção metálica 
até o controle e gerenciamento de estoque. A 
entrega das diferentes bobinas de arame no final 
da linha de produção acontece mediante uma 
empilhadeira a uma mesa elevatória e, a partir 
daí segue de forma totalmente automatizada até 
o armazém elevado. Antes do armazenamento é 
feita uma medição automática, e o transelevador 
eleva as bobinas cuidadosamente pegando-as por 
baixo. Quando solicitado, os materiais necessá-
rios serão posteriormente disponibilizados desde 
o armazém elevado para a expedição. Apesar do 

elevado peso de até 4,5 t por bobina, o transe-
levador atinge tempos de ciclo de apenas 190 
segundos para idas e vindas, durante o armaze-
namento e retirada. Depois a entrega ocorre di-
retamente desde o transelevador, em um ponto 
de transferência comum, para as empilhadeiras 
manuais para o carregamento dos caminhões. 
“Essa interface entre o transporte automático e 
o manual é exigente, já que devem ser levadas 
em consideração as imprecisões da aproximação 
manual”, explica Lars Strobel, Gerente de Proje-
tos da Vollert. “Resolvemos esta tarefa com tec-
nologia de segurança combinando barreiras me-
cânicas com sensores ópticos e transmissores de 
sinal”. Como resultado, o novo armazém verti-
cal oferece uma solução significativamente mais 
rápida, resistente a intempéries e com economia 
de espaço, em comparação com o armazém em 
espaço aberto.

425 ANOS DE TRADIÇÃO
E PRODUÇÃO DE
ÚLTIMA GERAÇÃO
EM NEUNKIRCHEN
A fábrica de Neunkirchen, com cerca de 900 fun-
cionários, é uma das siderúrgicas mais tradicio-
nais – com raízes que datam de 1593. Atualmen-
te é uma das principais fabricantes internacionais 
de produtos longos e a Saarstahl AG investe 
continuamente em liderança de qualidade. Em 
2016, em Neunkirchen, o laminador de arame 
32 foi completamente modernizado por cerca de 
30 milhões de euros.

Um nova ponte rolante automática Vollert garante um ritmo acelerado na planta de extrusão 

da Neuman Aluminium em Marktl, na Áustria

SISTEMAS DE INTRALOGÍSTICA

PONTES-ROLANTES RÁPIDAS 
PARA CARGAS PESADAS
A Neuman Aluminium modernizou os fluxos de materiais  
na fábrica de extrusão em Marktl, na Áustria, durante as  
férias de Natal. O novo elemento central é um ponte-rolante 
auto mática da Vollert, que substituiu duas pontes pré- 
existentes, e é uma das mais rápidas já utilizadas numa  
indústria de extrusão.

A nova ponte rolante automática na planta 
de extrusão da Neuman Aluminium em 

Marktl, na Áustria, é consideravelmente mais efi-
ciente e claramente mais rápida do que suas duas 
antecessoras juntas. O novo guindaste transporta 

cassetes com perfis de alumínio pesando 3 tonela-
das e até 7,5 m de comprimento, efetua seu arma-
zenamento e os leva para o pós-tratamento térmico. 
Nesse processamento empilha com máxima preci-
são até cinco cassetes e, graças a tração em todas as 
rodas, atinge velocidades de 4 m/s na pista de apro-
ximadamente 60 m de comprimento. O sistema de 
elevação do guindaste de pórtico com 8,5 m de 
largura possui uma unidade de pesagem com tole-
rância de somente 0,5 por cento, bem como uma 
centragem prévia para o correto posicionamento 
dos cassetes de perfis a empilhar. Devido ao limita-
do espaço no depósito, os cassetes estão separados 
por apenas 90 mm. Por esse motivo pinças especiais 
seguram os cassetes por cima e a centragem anteci-
pada permite o empilhamento preciso.

DUAS VIRAM  
UMA EM 14 DIAS 
Para a Neuman Aluminium foi decisiva a exper-
tise da Vollert que possui muitos anos de experi-
ência em complexos projetos de modernização. 
“Um gerenciamento de projetos preciso é crucial 
nessas modificações onde o tempo é crítico – de 
outra maneira não seriam possíveis intervalos de 
tempo tão apertados”, explica Andreas Pyzalski, 
Gerente de Projetos da Vollert. Estavam disponí-
veis somente 14 dias durante as férias de Natal, 
tanto para a desmontagem das duas pontes anti-
gas quanto para a montagem da nova. Sendo que 
o equipamento existente não foi projetado para 
as novas cargas e velocidades, nesse período teve 
lugar a completa substituição da pista e trilhos 
do guindaste, o reforço de toda a estrutura de 
suporte e a instalação do novo guindaste com sua 
linha condutora e o sistema de medição de curso.

MAIS VALE PREVENIR
A ponte rolante foi previamente montada e testa-
da na Vollert, e também contou com o pré-ajuste 
dos sistemas de medição de deslocamento. A alta 
precisão da ponte-rolante é uma característica es-
pecial: dois sistemas de medição a laser garantem 
informações exatas de posição e também são im-
portantes para a segurança dos processos. Em ge-
ral, a ponte é integrada com o trânsito de pessoas 
em dez áreas de segurança. “Tanto a tecnologia 
como a coordenação com todos os envolvidos fo-
ram muito complexas neste projeto”, diz Andreas 
Pyzalski. Incluindo o planejamento, o tempo total 
do projeto foi de apenas um ano, aproximadamen-
te. Com cerca de 2.400 funcionários em dez locais 
na Europa, América do Norte e Ásia, a Neuman 
Aluminium Group produz soluções em alumínio. 
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Escadas pré-fabricadas de concreto já são 
indispensáveis na indústria da construção 

do Brasil. Graças à pré-fabricação industrial e aos 
tempos de montagem e instalação muito curtos, 
são obtidas importantes vantagens de custo e qua-
lidade nas modernas construções residenciais e 
industriais. Isso também foi percebido pela espe-
cialista em construção, a MARNA Pré-fabricados. 
Pioneira em modernas construções de vigas para 
pontes, vem produzindo desde 2008 no Brasil, em 
Pinhais-PR, elementos pré-moldados de concreto, 
como pilares, vigas e lajes alveolares. “Através da 
construção de obras comerciais com designes ar-
quitetônicos, modernos armazéns industriais e es-
tacionamentos multi-andares, estamos ajudando a 
moldar a cara do Brasil atual”, relata Guilherme 
Philippi, Diretor Gerente da MARNA. “Para ou-
tros projetos de grande escala, expandimos nossa 
tecnologia de produção em 2017. Através de uma 
forma de escada extremamente flexível, agora tam-
bém podemos produzir escadas de concreto em 
uma ampla opção de variantes e dimensões, para 
uma grande variedade de projetos de construção”.

 
PROJETADA NA ALE-
MANHA, FABRICADA  
NO BRASIL 
A forma da escada VARIOSTEP vem do portfólio 
especial de formas da Vollert. Especialmente essa 
forma de escada foi fabricada no Brasil de acor-
do com os altos padrões alemães de qualidade. 
“Engenharia alemã, 100 % made in Brasil”, é a 
maneira de descrevê-la. Como parceiro de en-
genharia, trouxemos o completo know-how de 
projeto e monitoramos permanentemente o tra-
balho de soldagem e montagem. Foram usados 
materiais e elementos de aço fabricados exclusi-
vamente no Brasil“, diz Wesley Gomes, CEO da 
Vollert do Brasil. O projeto para a construção da 
forma da escada é extremamente flexível. As es-
cadas em sentido horário e antihorário, com até 
17 degraus, são produzidas verticalmente. Neste 
projeto, graças a uma parede lateral modular, são 

possíveis larguras de escada que variam de 950 
a 1.700 mm. O piso do degrau varia de forma 
contínua entre 220 – 320 mm, o espelho entre 
150 – 200 mm, e o ajuste da hipotenusa dos 
degraus é obtido de forma exata mediante um 
gabarito. “Podemos produzir configurações de 
escada muito versáteis. E o tempo de transição, 
por exemplo, para adaptar a largura da escada ao 
próximo projeto de construção, é mínimo“, diz 
Guilherme Philippi. A espessura da escada, neste 
caso, é variável entre 100 e 200 mm. Outra van-
tagem é que, na forma de escada VARIOSTEP, a 
escada é produzida no lado da face do metal, o 
que assegura um concreto de aresta viva, outra 
característica de qualidade das escadas pré-mol-
dadas. Isto é especialmente importante se forem 
aplicados posteriormente carpetes ou elementos 
cerâmicos. As formas de patamar acessórias, na 
entrada e saída da escada, podem ser instaladas 
de maneira fácil, em função da parede de aço tra-
seira horizontalmente móvel e ajustável em altu-
ra. O deslocamento da parede lateral, que retém 
a pressão da concretagem, é realizada através de 
engrenagens e parafusos tensores, fazendo da 
movimentação de abertura e fechamento uma 
operação muito simples.

FORMAR ATIVAMENTE  
O FUTURO DO BRASIL
A MARNA Pré-fabricados já instala as novas es-
cadas préfabricadas em muitos projetos de cons-
trução. “Com a nova forma multifuncional de 
escadas, conseguimos superfícies de concreto 
aparente de primeira classe, o que nossos clientes 
confirmam, qualidade que nos distingue dos nos-
sos concorrentes”, afirma Guilherme. Ao mesmo 
tempo, podemos produzir uma grande variedade 
de escadas de concreto. Já estamos trabalhando 
em outros grandes projetos e novas ideias para 
ajudar a moldar o futuro do Brasil com arquitetu-
ra moderna fora dos padrões.

Manobras em ramais, empresas de 
transporte ou terminais portuários 

são um serviço moroso, ainda mais se elas 
se estendem nas áreas fechadas dos arma-
zéns ou de produção. Soluções baseadas 
exclusivamente em trilhos muitas vezes 
são bem inflexíveis. O novo Robô VLEX 
rodoferroviário pode mudar rápida e facil-
mente do trilho para a rua, ou ir direta-
mente à tomada, uma vez que tem um 
acionamento elétrico alimentado por ba-
teria. ”Como especialista em sistemas de 
manobra e transporte eficientes em linhas 
férreas secundárias e de conexão, fomos 
abordados reiteradamente para uma solu-
ção pequena rodoferroviária, então nós 
trabalhamos duro para esse desenvolvi-
mento”, diz Wesley Gomes, CEO da Vollert do Brasil.

DIREÇÃO ARTICULADA 
TRAZ AGILIDADE E FLEXI-
BILIDADE 
Muitos sistemas de manobras são pouco elegantes 
ou trabalham com elevado des-
gaste. O recém-desenvolvi-
do Robô VLEX recebeu 
uma direção articula-
da especial. O Robô 
rodoferroviário é 
controlado por 
rádio com qua-
tro motores 
de cubo de 
roda contro-
lados indivi-
dualmente. 
A direção se 
efetua mediante o controle da rota-
ção das rodas, de modo que foi possível descartar 
o habitual cilindro de direção. Ele é compacto e 
extremamente manobrável, sendo uma alternati-
va eficiente para as soluções até hoje disponíveis 
em manobras. A sofisticada geometria do veículo 
– combinado com o novo comando de direção – 
permite raios de giro apenas 7,2 metros com baixo 
desgaste e protegendo os pneus . E quando as coi-
sas ficam ainda mais apertadas, no local pode ser 
feito um giro de 360°. 

PISOS IRREGULARES E 
PEQUENOS OBSTÁCULOS 
– NÃO HÁ PROBLEMA
Um eixo do chassi atua como eixo oscilante. Isso 
garante que durante o deslocamento nos trilhos 

ou na rua, todas as rodas motrizes sempre exer-
cem o máximo contato com o solo, com capaci-
dade de desenvolver a sua força total. O veiculo 
supera pequenos obstáculos bem como buracos 
sem perda de estabilidade nem de tração, até 
em bases sem pavimentação, porem com ade-
quada capacidade de carga. No translado sobre 
trilhos os roletes guia descem hidraulicamen-

te. As unidades guia 
de via se reajustam 

automaticamente 
mediante atuação 

hidráulica, com 
compensação 
mutua. Para 
uma necessá-
ria estabilida-
de durante a 

viagem sobre 
trilhos, a direção pode 

ser bloqueada hidraulica-
mente. Pneus maciços de 

borracha garantem tração 
óptima, com o apoio do elevado peso próprio de 
4,5 toneladas. Desta forma podem ser traciona-
dos vagões até 300 toneladas.

CONTROLE REMOTO  
COM UM NOVO SISTEMA  
DE CORES
O joystick (controle remoto) torna particular-
mente fácil seu uso pelo novo sistema de cores. 
A rotação e direção de translado, bem como o 
abaixamento dos roletes guia são operados de 
forma intuitiva e sem muito treinamento graças 
a comandos codificados por cores e graças ao 
longo alcance, o Robô rodoferroviário pode ser 
controlado de forma segura em todas as condi-
ções de operação.

FÁBRICAS PARA ELEMENTOS DE CONCRETO

MARNA MODERNIZA SUA 
PRODUÇÃO DE ESCADAS 
NO BRASIL
A MARNA Pré-fabricados expande desde 2008 continua-
mente seu segmento de elementos pré-moldados e agora 
moderniza sua produção de escadas. Para isto foi escolhida 
a forma para escadas VARIOSTEP 170-17 do portfolio  
especializado da Vollert.

SISTEMAS DE MANOBRA

DOS TRILHOS PARA  
A RUA E DE VOLTA AOS 
TRILHOS
Com o recém-desenvolvido Robô VLEX , a Vollert oferece uma 
solução ideal para manobras fáceis até 300 toneladas. Extrema-
mente compacto e versátil, alimentado por bateria, livre de  
emissões, o pequeno VLEX é adequado para rápida mudança  
de via em um espaço apertado. 
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A nova forma de escadas na MARNA

A qualidade do concreto aparente nas 3 faces é uma 
importante característica de qualidade das escadas

Compacto, ágil, alimentado por bateria, livre de emissões: 
O novo Robô VLEX da Vollert


