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os aproximamos do final de um ano 
cheio de acontecimentos e sucessos. 
Como nos anos anteriores, consegui-
mos mais uma vez aumentar as recei-

tas em 2018, um novo recorde para o Wirtgen Group. 
Gostaria de aproveitar essa oportunidade para agra-
decer a toda a equipe do Wirtgen Group pelo seu 
forte empenho.

O Wirtgen Group e a John Deere
Passou um ano desde que a fusão com a John Deere 
se tornou efetiva. Desde o início quisemos assegurar 
que essa mudança organizacional não teria qualquer 
impacto em nossa relação estreita com os clientes. 
E fomos bem-sucedidos. Nosso foco no cliente que 
se reflete no slogan “Close to our customers” não 
mudou – quanto muito, se intensificou ao longo dos 
últimos doze meses. 

Entre outras medidas, isso foi o resultado de nossos 
esforços para expandir continuamente nossa infra-
estrutura de vendas e serviços para podermos estar 
mais perto de nossos clientes: estabelecemos novos 
escritórios para a Wirtgen Limited e a Wirtgen Bul-
garia, adicionamos um novo local de serviço adicio-
nal tanto na China como na Índia e, por último, mas 
não menos importante, construímos instalações to-
talmente novas para a Benninghoven que agora 
oferece as condições perfeitas para o crescimento 
futuro da empresa, graças à expansão significativa 
da capacidade de produção. Na Wirtgen GmbH, 
nossas medidas de expansão estão ainda a pleno 
vapor. Tudo está orientado para satisfazer as neces-
sidades futuras de nossos clientes de forma ainda 
mais rápida e melhor.

Na bauma China 2018, tiveram a oportunidade de 
ver tanto a gama de produtos da John Deere como 
do Wirtgen Group, que se complementam na perfei-
ção, juntas pela primeira vez num único expositor. 
Contudo, independentemente disso, os canais de 
distribuição separados das duas empresas continu-
arão a existir.

Sinergias são a fundação de nosso 
sucesso
E é isso precisamente que pretendemos mostrar a 
nossos clientes na bauma 2019 em Munique e du-
rante os preparativos para a feira. É por isso que 
escolhemos SMARTSYNERGIES and INNOVATIONS 

Caros colaboradores, parceiros, clientes,  
e amigos,

 N

Domenic G. Ruccolo

como nosso tema para a bauma 2019. Nessa edição 
da FORUM, irá descobrir a forma perfeita como as 
máquinas do Wirtgen Group se complementam para 
executar todo o leque de aplicações de construção 
do modo mais eficiente e ecológico possível. 

Mas SMARTSYNERGIES engloba muito mais do que 
apenas a nossa gama de produtos. SMARTSYNER-
GIES é também sinônimo de serviço de apoio ao 
cliente oferecido pelas nossas empresas de vendas e 
serviços e pelos nossos revendedores. Não só é pos-
sível a nossos clientes adquirirem em nossas sucursais 
todos os produtos de que necessitam para suas apli-
cações, mas acima de tudo também usufruem de 
serviços relacionados com todas elas prestados por 
uma única fonte. E graças ao nosso SmartService, nem 
sequer têm de ser os próprios a tratar disso – realiza-
mos todos os serviços de manutenção automatica-
mente, de forma a que a maquinaria se mantenha em 
perfeitas condições durante todo o tempo.

Também continuamos com esse apoio através do 
avanço e otimização contínuos de todos os nossos 
produtos com base no feedback do uso no mundo 
real. É por isso que as INNOVATIONS são uma parte 
tão importante de nosso foco na bauma. Os clientes 
podem esperar ver um número de novos desenvol-
vimentos e melhoramentos que lhes facilitarão a vida 
no local de construção. Não queremos desvendar 
demasiado nesse momento, mas temos todo o gos-
to em recebê-los a todos na bauma em Munique em 
Abril de 2019.

Gostaríamos também de tirar um momento para 
agradecer a confiança que os nossos clientes depo-
sitaram em nós ao longo dos últimos doze meses e 
aguardamos ansiosamente pela continuação de 
nossa parceria em 2019 e mais além.

Com os melhores cumprimentos,
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Discover
SMARTSYNERGIES
O Wirtgen Group dita o ritmo da inovação em máquinas de construção de 
estradas – isso é verdade. Mas, na realidade, as marcas comerciais do Wirtgen 
Group trabalham mesmo em conjunto? E o que o cliente ganha com isso?
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Capa superficial 

Remoção
Base plana

Camada de ligante
 Camada de base (betuminosa ou HGT )

Camada de proteção contra congelamento  

Aplicação
Sub-base

Camada 
de superfície

Camada 
inferior 
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Fortalecer  
a base

ESTABILIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO

Estradas e edifícios sustentáveis exigem um solo com capacidade de carga. Isso se 
aplica a todas as camadas abaixo da superfície da estrada ou da obra: camada 
inferior, de proteção contra congelamento e de base. Com a estabilização do solo e 
uma compactação de todas essas camadas com alta qualidade, é possível produzir 
a capacidade de carga necessária e, portanto, a base para estradas e edifícios de 
extensa vida útil. Em suma: a construção duradoura começa com a terraplenagem. 



 C
ENTREVISTA: DR. AXEL MÜHLHAUSEN

Dr. Axel 
Mühlhausen, 
Gerente de pro-

duto em Applica-

tion Engineering 

na Hamm

om a estabilização do solo, é possível tratar solos 
de forma simples e direcionada para os objetivos. 
Para tanto, uma receita é preparada antecipada-
mente com a ajuda de análises do solo. Ela espe-

cifica qual agente ligante (cal, cimento ou agente misto) é  
necessário e em quais proporções, a fim de alcançar as proprie-
dades desejadas. 

Cal, cimento ou agentes mistos são distribuídos na su-
perfície por espargidores de ligantes. Estabilizadores do solo 
misturam completamente os agentes – com ou sem a adição de 
água, conforme for necessário. O resultado é uma mistura de 
solo com alta resistência a compressão e cisalhamento, a água, 
gelo e condições ambientais. Essa mistura ocorre em camadas, 
até uma espessura máxima de 50 cm. Desse modo, são cons-
truídas barragens sustentáveis a longo prazo todos os dias, em 
todo o mundo, algumas delas com vários metros de altura e 
bases estáveis.

É somente através da compactação que a capacidade de carga 
decisiva é alcançada, porque os rolos, de peso significativo e 
em conjunto com a compactação dinâmica, asseguram um re-
arranjo dos grãos no solo para um granulado denso e, portanto, 
capaz de suportar a carga. Normalmente, os compactadores de 
solos e, dependendo dos requisitos, os rolos com rodas de 
borracha, realizam este trabalho em terraplenagem. Eles traba-
lham lado a lado com motoniveladoras, criando uma superfície 
plana – a base ideal para estradas e edifícios de longa duração.

Muitas vezes, a base plana pode ser revestida com uma 
camada de proteção contra congelamento. Os britadores de 
impacto são uma ferramenta ideal para produzir os agregados 
em grãos com a classificação necessária. Existem acabadoras 
especiais para a aplicação, e a compactação fica por conta dos 
compactadores ou dos rolos tandem.

  Vantagens  

  Produtos    

Redução de gastos em 
comparação com a 

troca de revestimento

Amigável ao meio 
ambiente, pois não 

necessita de 
transporte

Permeabilidade 
reduzida

Evita assentamentosAlta capacidade de carga 
– fundamentos de longa 

vida

Diminuir a sensibili-
dade ao congela-

mento

Diversas soluções FDVK 
disponíveis (da Hamm e 

de terceiros)

Capacidade 
de carga  
duradoura
Estabilização de solos como 
base para estradas e obras de 
longa vida útil.

Em que se deve prestar atenção ao estabili-
zar solos?
Existem dois critérios essenciais. O primeiro: Agen-
tes ligantes e qualquer água adicional necessária 
devem ser misturados de forma completa e homo-
gênea no solo. Em segundo lugar, os materiais mis-
turados devem ser de alta qualidade e compactados 
uniformemente.

Os estabilizadores de solo (WR) e os estabili-
zadores rebocáveis (WS) da Wirtgen são ideais para 
mistura de solos, pois os rotores de fresagem e mis-
tura de alto desempenho nos estabilizadores mistu-
ram os solos existentes. Além disso, eles podem 
adicionar água através de uma barra de aspersão. 
Finalmente, um raspador pressurizado nivela o ma-
terial uniformemente. Isso deixa o dispositivo com 
uma superfície plana que pode ser compactada por 
rolos de forma ideal.

Quais fatores são decisivos na compactação? 
Como o tempo de processamento dos agentes ligan-
tes hidráulicos é limitado, a estabilização do solo 
deve ser compactada o mais rápido possível após a 
mistura. Dependendo da composição do material, 
do agente ligante e da temperatura ambiente, o tem-
po disponível fica entre 1h30 e 4 horas. 

Isso significa que os tambores precisam 
trabalhar rápido?
Sim. Os compactadores da Hamm cumprem essa 
tarefa de maneira excelente, porque além do desem-
penho necessário, eles oferecem o peso operacional 
e a largura de trabalho apropriados em outras áreas, 
como potência do motor, manobrabilidade e mobi-
lidade off-road. 

Além disso, o efeito de profundidade da com-
pactação é importante. Compactadores vibratórios 
pesados da Hamm podem compactar efetivamente 
camadas de até 50 cm de profundidade. 

E como você pode garantir que os rolos 
sejam homogeneamente compactados?
A Hamm desenvolveu o HCQ Navigator para este 
propósito. Este sistema inteligente mostra onde e 
quantas vezes foi feita a compactação e se a com-
pactação necessária foi alcançada. Assim, até mes-
mo uma documentação em camadas da compacta-
ção é muito fácil.  

Onde você vê sinergias para os clientes?
Todas as etapas do trabalho de estabilização do solo 
podem ser realizadas com dispositivos Wirtgen, 
Hamm e Streumaster, bem como com motonivela-
doras John Deere. Assim, o cliente pode confiar no 
desempenho dos dispositivos – e no fato de que a 
variedade de produtos é adaptada ao processo. 
Além disso, há uma variedade de soluções especiais 
na questão do tratamento do solo, como o estabili-
zador de solos S-Pack para um trabalho livre de po-
eira, os rolos pé de carneiro para compactação de 
solos com alto teor de umidade ou os compactado-
res VC com sistema de troca de ferramentas e o es-
palhador do nosso parceiro de sistemas Streumas-
ter. Por último, mas não menos importante, vem a 
competência dos nossos colegas no local, incluindo 
a consultoria aprofundada por parte dos nossos es-
pecialistas.

Distribuidor de agente 
ligante Streumaster,  
p.ex., SW 16 MA

1

Estabilizador de solos 
Wirtgen, 
p.ex., WR 250i 

2

Compactador Hamm 
Versão lisa ou P 
(a partir de 18 t)

3

Rolo com rodas 
de borracha 
Hamm, Série HP

4
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  Vantagens  

Preparação ideal 
de material por 

britadeira

Pavimentação 
econômica com 
vibroacabadora

Uso otimizado de 
material, pavimentan-

do somente com a 
quantidade necessá-

ria de material.

Vibroacabadora 
especial tem baixo 

desgaste

Alta potência de  
compactação

  Produtos  

Britador de impacto Kleemann, 
p.ex., MR 130 Z EVO2

Pavimentadora Vögele com 
equipamento Heavy Duty

Na compactação, o desempenho da superfície, 

a direção precisa e a força de compactação têm 

efeito decisivo sobre a qualidade e a eficiência. 

A camada de proteção contra congelamento impede a entrada de água no corpo da 
estrada, evitando danos por congelamento na camada superficial. Para tanto, as 
rochas são trituradas e peneiradas em agregados graduados, que são então 
pavimentados e compactados. Os agregados classificados e compactados garantem 
que a camada seja suficientemente permeável à água e atue na quebra dos capilares.

Evitar danos por congelamento
CAMADA DE PROTEÇÃO CONTRA CONGELAMENTO

Hamm, compactadores 
pesados com tambor de 
cobertura lisa

3 2 1

CONSTRUIR O FUTURO

A John Deere é um fornecedor líder de equipamento de construção. 
Com a adição dos conceituados produtos do Wirtgen Group, oferecemos 

agora uma solução de construção rodoviária verdadeiramente 
abrangente, desde a terraplenagem e movimentação de materiais 

até à pavimentação e reabilitação, nos mercados de todo o mundo. 

Encontre-nos juntos na Bauma em Munique.
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Rápido  
e eficaz
As estradas estão sujeitas a altas cargas que, com o tempo, causam 
fadiga e desgaste, causando sérios danos a longo prazo. Caso 
apenas a camada superior da estrutura da estrada tenha sido 
afetada, uma restauração da capa superficial é a medida adequada 
para a recuperação. 

RESTAURAÇÃO DE CAPAS SUPERFICIAIS

Resolvido num instante: a fresadora a frio W 250i com 

unidade de fresagem de 3,8 m elimina com precisão a 

cobertura defeituosa.
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O asfalto é composto por rocha, enchimento (pó de ro-
cha) e betume, que são processados termicamente a altas tem-
peraturas para misturar o material. A mistura pode ser produzi-
da em uma usina de mistura asfáltica, em lotes ou em um 
procedimento contínuo. A Benninghoven é a especialista do 
Wirtgen Group para usinas de mistura asfáltica de alta qualida-
de, com procedimento em lotes. Aqui, os componentes da 
mistura asfáltica são pesados antes de serem misturados em 
lotes num misturador de asfalto de acordo com uma receita 
específica. O processo de produção descontínuo é muito flexí-
vel, pois a receita da mistura pode ser alterada para cada lote. 
As usinas de mistura asfáltica da Benninghoven podem fornecer 
material para vários projetos dentro de pouco tempo, sem qual-
quer problema. 

A Ciber é a marca do Wirtgen Group voltada para a pro-
dução contínua de asfalto, presente na América Latina, África, 
Oceania e Sudeste Asiático. No processo contínuo não há in-
terrupção do ciclo de produção e não há separação em dife-
rentes lotes.

Tudo plano – mesmo após a aplicação 
Na pavimentação convencional, é importante trabalhar de for-
ma ininterrupta e evitar o impacto que os caminhões podem 
causar ao se engatarem para transferir a mistura. As pavimenta-
doras Vögele dominam ambos os desafios, em tarefas de cons-
trução que vão desde autoestradas até ruas sinuosas da cidade. 
Todos os sistemas de manuseio de materiais instalados na pa-
vimentadora são projetados para o transporte e a distribuição 
de grandes quantidades de mistura, enquanto os transportado-
res e brocas são equipados com acionamentos hidráulicos se-
parados e especialmente potentes.

Como especialista na instalação de capa superficial e 
camadas de base, a Vögele está sempre à frente. As pavimenta-
doras de asfalto inovadoras, ecológicas e rentáveis da geração 
“dash 3” baseiam-se na tecnologia mais moderna e fácil de usar.

Um destaque da restauração do revestimento superior 
é o Vögele PaveDock Assistant, que facilita consideravelmente 
a comunicação entre o piloto da pavimentadora e o piloto do 
veículo de alimentação, garantindo a alimentação segura e sem 
solavancos da vibroacabadora com a mistura. Além disso, cada 
pavimentadora “dash 3” é acionada por um motor a diesel mo-
derno, de alta performance e totalmente confiável. Ele garante 
que as pavimentadoras coloquem toda a sua potência na estra-
da, exatamente com a velocidade definida na instalação. Essa 
precisão tem influência significativa na economia dos projetos 
de restauração da capa superficial.

 problema principal nos trabalhos de manuten-
ção é, geralmente, melhorar a qualidade da su-
perfície. Isso inclui manter a superfície à prova de 
água e assegurar que as medidas de drenagem 

funcionem, de forma que nenhuma quantidade de água possa 
causar danos, como sulcos, buracos, quebras e rachaduras no 
asfalto, tanto na superfície da estrada como nas suas margens.

As estradas movimentadas são as artérias das regiões e 
cidades conectadas por elas. Por esse motivo, o plano de manu-
tenção das principais conexões rodoviárias exige que os contra-
tantes e as autoridades considerem o impacto das obras nos 
transportes e na economia. Uma razão para isso é que a restau-
ração da capa superficial é largamente difundida na manutenção 
de estradas, devido à sua velocidade no processamento. 

Somente uma superfície de asfalto não danificada cum-
pre a sua missão de impedir a penetração de água superficial 
na primeira camada betuminosa, garantindo uma superfície 
duradoura e segura para o tráfego. Em uma restauração de capa 
superficial, portanto, a camada de asfalto danificada é removida 
e substituída por um asfalto fresco preparado com mistura 
quente (HMA). O desafio é remover e substituir somente as ca-
madas danificadas das estradas – evitando, sempre que possí-
vel, interromper o tráfego. Se a camada inferior da estrada não 
estiver danificada, esta é uma solução adequada.

A fresagem personalizada é o fundamento do 
processo
O procedimento de manutenção começa com a fresagem a 
frio. Suas tarefas são: Remover a capa superficial do asfalto en-
quanto estabelece uma base nivelada para o trabalho posterior 
de asfaltagem. A remoção do pavimento do asfalto por fresa-
gem a frio é incomparável em termos de logística e de veloci-
dade de execução. Como líder de mercado, a Wirtgen oferece 
a mais ampla linha de fresadoras a frio. O resultado da fresa-
gem tem uma influência decisiva na qualidade da nova capa 
superficial a ser aplicada, em suas propriedades de serviço e 
na execução eficiente e econômica das outras medidas de 
construção. Durante a restauração da capa superficial, a fresa-
dora a frio prepara perfeitamente a camada inferior, para que 
a pavimentadora de asfalto possa trabalhar a seguir, sem a ne-
cessidade de medidas corretivas.

Aplicação de asfalto de mistura quente de alta 
qualidade
Após o trabalho de fresagem, uma nova capa superficial com 
pavimentadoras de asfalto é instalada e compactada por rolos. 
O meio de escolha para a instalação da capa superficial é o HMA 
com as especificações apropriadas. Mesmo se a camada de li-
gação for danificada durante a fresagem, a capa superficial 
consiste basicamente de uma única camada de asfalto, pois a 
incorporação de diferentes camadas de material exigiria tem-
pos de execução mais longos e mais logística, e a velocidade 
da construção já não seria garantida.

 O

O sucesso  do compactador Hamm atrás da pavimenta-

dora Vögele foi comprovado no campo da restauração 

da capa superficial e na construção de estradas em geral.
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ENTREVISTA: BERND HOLL

Como as fresadoras a frio me-
lhoram a qualidade e a econo-
mia de todo o processo de 
restauração rodoviária.

cativamente a forma geométrica da superfície de 
fresagem. Enquanto uma maior distância da linha, 
uma velocidade mais alta de fresagem e mais baixa 
do tambor de fresagem proporcionam uma superfície 
mais áspera, um pequeno espaçamento entre linhas, 
baixas velocidades de fresagem e altas velocidades 
dos tambores de fresagem resultam em uma superfí-
cie mais fina. Os tambores de fresagem padrão com 
espaçamento de linha de 12 mm, 15 mm ou 18 mm 
são ideais para a remoção de uma ou mais camadas e 
garantem uma boa endentação entre a superfície de 
fresagem e o novo revestimento, considerando a ve-
locidade média de fresagem e dos rolos de fresagem.

Qual a contribuição das fresadoras a frio para 
a reciclagem de asfalto?
Usando engenharia mecânica moderna, a capa su-
perficial, a camada de ligação e a camada de base 
podem ser removidas e enviadas separadamente de 
volta ao ciclo do material. Isso aumenta a sustenta-
bilidade da reciclagem do material de fresagem. A 
remoção de materiais de construção problemáticos 
é tão possível quanto a separação comum de capas 
superficiais de alta qualidade com alto teor de betu-
me. Quem quiser fresar com pureza pode reciclar de 
forma econômica.

Por que a fresagem a frio é tão importante no 
processo de restauração?
A natureza da superfície de fresagem tem uma influ-
ência decisiva na qualidade das novas capas super-
ficiais em suas características de desempenho e na 
execução econômica e eficiente das outras medidas 
de construção. Assim, um resultado de fresagem 
homogêneo e compatível com o perfil é um critério 
importante para a pavimentação de capas superfi-
ciais de espessura uniforme e para evitar retrabalhos 
dispendiosos pela aplicação de subsequentes cama-
das de nivelamento do asfalto. 

Como eu posso obter um resultado de 
fresagem nivelado e compatível com o perfil?
Com a tecnologia de corte correta e um nivelamen-
to exato. A tarefa do nivelamento é controlar a pro-
fundidade e a inclinação de fresagem da forma mais 
automática e precisa possível, a partir de uma linha 
de referência. Na prática, a fresagem de cópia é o 
procedimento padrão ao determinar uma linha de 
referência por varredura. Porém, com o Sistema de 
Nivelamento Multiplex da Wirtgen em combinação 
com vários sensores, é possível fazer muito mais do 
que a simples cópia. Assim, 3 sensores de cada lado 
da máquina verificam a altura na mesma linha de 
referência a uma grande distância. O nosso sistema 
de nivelamento Level Pro calcula a média dos três 
valores medidos de modo a criar uma superfície de 
fresagem altamente planificada, levando-se em con-
ta a profundidade nominal de fresagem. Dessa for-
ma, eixos longitudinais podem ser compensados 
muito bem. Além disso, é possível criar perfis super-
ficiais definidos – por exemplo, inclinações transver-
sais ou perfis de telhado. Perfis superficiais completa-
mente novos podem ser criados com a fresagem 3D. 

E como atingir a textura desejada?
Os parâmetros de distância da linha do rolo de fresa-
gem, velocidade de fresagem da máquina e veloci-
dade dos tambores de fresagem influenciam signifi-

Permanecer 
sempre nas  
alturas

Berd Holl, 
Gerente de 
Produto 
Fresadoras a 
frio Wirtgen

A superfície perfeita
A compactação completa e uniforme da superfície do asfalto é 
importante para garantir o desempenho do asfalto recém-ins-
talado. O objetivo da compactação é unir os agregados reves-
tidos de asfalto para fornecer estabilidade e resistência contra 
deformação (ou formação de sulcos), reduzindo ao mesmo 
tempo o índice de espaços vazios da mistura e melhorando sua 
durabilidade.

Devido à pavimentação com mesa de alta densidade, os 
rolos atrás da pavimentadora atingem a compactação final espe-
cificada pelo cliente em menos passagens. Na maioria dos casos, 
a pavimentadora é projetada para alta compactação ou alta  
velocidade de avanço, o que afeta o número de passagens ne-
cessárias. A compactação rápida e de alta qualidade da camada 
de asfalto deve ser feita por rolos de asfalto de alto desempenho, 
com o asfalto ainda quente (~ 160 ° –100 °). A faixa de tempera-
tura mais favorável depende da composição da mistura, da es-
pessura do revestimento e do tipo de betume utilizado.

A escolha do rolo de compactação correto é um passo 
muito importante. Os rolos tandem da Hamm com vibração e 
oscilação garantem uma compactação dinâmica rápida, econô-
mica e de alta qualidade. Rolos tandem, principalmente aqueles 
com tambores vibratórios e oscilatórios atingem graus mais 
altos de compactação do que os rolos de vibração dupla e, 
assim, economizam tempo com um pequeno número de pas-
sagens. Um tambor oscila (forças de cisalhamento tangenciais), 
enquanto o outro tambor vibra (forças verticais), aumentando 
significativamente o efeito de compactação. 

Trabalhar com maquinaria confiável é essencial para al-
cançar um alto desempenho e a velocidade necessária em 
campo. É também crucial que essa medida de conservação seja 
implementada no momento correto, antes que a qualidade da 
dirigibilidade caia drasticamente. Desse modo, as camadas de 
base e de cobertura podem permanecer intocadas por inúme-
ros anos. Com as soluções em máquinas 360° do Wirtgen 
Group, o ciclo de manutenção pode ser concluído com eficiên-
cia, para que os processos de fresagem, pavimentação e com-
pactação de determinada distância possam ser executados no 
menor tempo possível.

Versão com  
equipamento padrão

Execução rápida do canteiro 
de obras, pouco tempo de 
execução, logística simples

Melhora da qualidade  
da superfície

Aumenta a vida útil da 
estrutura da estrada

  Produtos  

  Vantagens 

Usina de mistura 
asfáltica Benningho-
ven, p.ex., ECO 3000

Fresadora a frio 
Wirtgen, p.ex., W 210i

1

2

Pavimentadora com 
rodas Vögele, p.ex., 
SUPER 1803-3

3

Rolo tandem Hamm, 
p.ex., HD+ 70i

4

Rolo com rodas de borracha 
Hamm, p.ex., HP 280i

5
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Solução 
leve

REABILITAÇÃO RODOVIÁRIA: PAVIMENTAÇÃO DE CAPA FINA

Se houver danos somente superficiais, não é necessário trocar toda a última 
camada da estrada. Uma alternativa especialmente econômica e sustentável é 
o procedimento “Pavimentação de camadas finas de revestimento asfáltico a 
quente sobre uma camada de ligação”, de forma abreviada DSH-V.
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  Vantagens  

Usinas de mistura 
asfáltica Benninghoven, 
p.ex., ECO 3000

2

  Produtos  

50%

ENTREVISTA: FRIEDHELM PAHLKE

Econômica, redutora de ruídos, 
amigável ao meio ambiente:  
A pavimentação de capa fina 
convence.

recomendamos compactação dinâmica com oscila-
ção ou compactação estática. Deve-se evitar a vibra-
ção. Para garantir a característica de redução de ruí-
dos na mistura, deve-se evitar rolos com rodas de 
borracha na compactação final. A redução de ruídos 
não é tão alta quanto em um OPA (asfalto de poros 
abertos), mas é muito maior do que com as clássicas 
camadas densas da superfície asfáltica. 

Quais são os benefícios do SmartSynergies 
para o cliente nesse processo?
Nossos clientes se beneficiam da competência em 
consultoria das nossas filiais. Nós podemos forne-
cer as tecnologias adequadas a toda a cadeia de 
valor nesse processo. Desde a fresadora a frio com 
tambor de fresagem, a usina de mistura e a pavi-
mentadora com grupo pulverizador, até a tecnolo-
gia de compactação correta. Nós somos pioneiros 
nessas tecnologias, e por isso o cliente sempre re-
cebe produtos líderes e soluções de serviço confi-
áveis, além de consultoria competente em aplica-
ção, de uma única fonte.

Em que você precisa prestar atenção ao 
instalar capas finas?
É claro que nada funciona sem selar a base durante 
a pavimentação de capa fina. É importante que a 
emulsão seja aplicada em quantidades constantes 
sobre toda a superfície e que a película de emulsão 
não seja danificada, ou seja, rasgada, antes de ser 
revestida com asfalto. Para isso existem os pulveriza-
dores. Assim, o asfalto é pavimentado diretamente 
após a pulverização da emulsão. Isso evita o “enro-
lamento” da película de emulsão pelos pneus dos 
veículos de transporte, do alimentador móvel ou da 
pavimentadora. A quantidade de emulsão pode ser 
controlada com precisão. Isso é extremamente im-
portante, pois a quantidade de emulsão necessária 
depende muito da natureza da camada a ser aplica-
da, bem como da qualidade do asfalto. A tecnologia 
SprayJet da Vögele cumpre isso com excelência. 
Aqui, os volumes de pulverização podem ser ajusta-
dos de 0,3 kg/m² até mais de 1,6 kg/m². E na prática, 
é exatamente isso que importa.

Qual é o papel da mistura asfáltica?
Um papel muito importante. Na Alemanha, a mistura 
asfáltica DSH-V 5 é usada em 90% dos casos, uma 
mistura que se encontra na curva de classificação 
entre um asfalto stone mastic e um cimento asfáltico. 
Ela tem um índice de espaços vazios maior que o 
asfalto convencional. A selagem é feita previamente 
pela emulsão betuminosa pulverizada.

Em que se deve prestar atenção na compac-
tação final?
Na parte inferior da camada de asfalto, ocorre um 
acúmulo de ligante artificial. Na própria mistura as-
fáltica existe tanto agente ligante que a superfície da 
camada de DSH-V não precisa ser adulterada após 
a pavimentação, conforme é necessário com todas 
as outras camadas de asfalto laminadas. A aderência 
inicial já está ali. Deve-se evitar o espalhamento. Nós 

Redução de 
50% no uso 
de material

Fresadora a frio Wirtgen 
com tambor de fresagem 
fina, p.ex., W 250i

1

Pavimentadora com 
grupo pulverizador 
Vögele, SUPER 
1800-3i SJ

3

Rolo de oscilação 
Hamm, p. ex.,  
DV+ 90i VO

4

Friedhelm 
Pahlke, 
Gerente  
de Vendas 
Vögele  
Alemanha

Utilização de 
materiais de 
baixo custo

Protege os recursos 
de forma sustentável

Alta aderência Redução de ruídosAté 50% menos uso de 
material, ou seja, apenas 
30 a 50 kg/m² de mistura 
asfáltica formam a nova 

capa superficial

 pavimentação de capa fina foi proje-
tada para estradas que necessitem de 
restauração e tenham danos somente 
na superfície, que tenham perdido a 

aderência ou contenham irregularidades. Assim, as 
propriedades na superfície de uma estrada em esta-
do precário, por exemplo, a aderência, a nivelação e 
a redução de ruídos, podem ser melhoradas de for-
ma decisiva por um longo período.

Com a ajuda de fresadoras a frio com tambo-
res de fresagem fina, deformações na superfície são 
eliminadas antecipadamente, criando uma superfí-
cie nivelada e rugosa. 

A melhor pavimentadora com SprayJet
Esta estrutura superficial fornece a base ideal para a 
endentação com o revestimento DSH. A sub-base 
deve ser cuidadosamente limpa antes de continuar 

 A
o processamento. Ao pavimentar as camadas finas, 
utiliza-se de preferência uma acabadora de estrada 
com SprayJet integrado. Ela pulveriza automatica-
mente a camada de ligação de emulsão betuminosa 
modificada com polímero, selando a base. Na mes-
ma etapa de trabalho, ela constrói uma fina camada 
superficial de asfalto de 1,2 a 2,0 cm de espessura.

Oscilação é preferência
A compactação durante a incorporação de camadas 
finas é um desafio especial, porque é importante 
densificar a camada fina uniformemente e sem on-
dulações. Para não danificar a camada fria subjacen-
te durante a compactação, a compactação dinâmica 
com oscilação é ideal. Uma alternativa é a compac-
tação estática, sem vibração.
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A recicladora a frio Wirtgen coloca a mistura processada 

diretamente no recipiente de material da pavimentadora 

para pavimentação. Então, vem a compactação.

Betume

Assim que a capacidade de carga da estrutura 
superficial do asfalto é atingida, uma restauração 
completa da estrada é inevitável. Tendência: 
Soluções amigáveis ao meio ambiente e 
econômicas, com a reutilização do material de 
construção como pré-requisito básico.

Eco?  
Lógico!

RECICLAGEM A FRIO NO LOCAL o processo de reciclagem a frio in 
place (ou in situ = no local), o material 
de construção não sai do local de 
obra, e sim é processado ali mesmo 

e imediatamente reutilizado. Isso não somente eco-
nomiza muitas viagens de caminhão para o local de 
processamento, mas também reduz os tempos de 
construção. 

Uma tecnologia, muitas opções de uso
A Wirtgen, pioneira na reciclagem a frio, oferece uma 
variedade de tecnologias e processos que são utili-
zados de acordo com as condições locais. Porém, a 
tecnologia básica é a mesma para todas as recicla-
doras a frio: Pequenas quantidades de cimento são 
aspergidas previamente, a camada de asfalto é gra-
nulada até a profundidade desejada; então, o gra-
nulado é misturado com agente ligante, água e 
emulsão de betume ou espuma de asfalto, repavi-
mentado e compactado. 

A diferença está na pavimentação: 
• Com as recicladoras a frio Wirtgen da série CR, 

geralmente usa-se uma pavimentadora de asfal-
to para fazer a aplicação. O material de constru-
ção homogêneo preparado pela recicladora a 
frio é transferido diretamente para o recipiente 
de material da pavimentadora de asfalto, sendo 
pavimentado e pré-selado por ela. 

• Com as recicladoras a frio da linha WR, a pavi-
mentação ocorre geralmente sem pavimentado-
ras adicionais. Antes da compactação (páginas 
28/29), o material de construção é finamente 
perfilado por uma niveladora.

No decurso de reciclagem, estão acoplados a todas 
as recicladoras a frio carretas-tanques de água e, se 
necessário, de emulsão ou betume. 

Rolo em tandem 
Hamm HD+ 140i VV

Rolo com rodas  
de borracha Hamm 
HP 280i

 N

Proteção do meio 
ambiente & Economia

até 90% 
Redução dos transportes  

de material de construção

até 50% 
Economia de agentes  

ligantes

até 90% 
Proteção de recursos

até 100% 
Economia no  

descarte de material

Curtos tempos de 
construção

Pavimentadora 
Vögele SUPER 
2000-3i

Recicladora a frio 
Wirtgen W 240 CRi / 
W 380 CRi 

Água Streumaster 
Espargidor de ligante

Segurança

Projeto de reciclagem a frio em São Francisco, EUA.

40% 
Economia de custos
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ENTREVISTA: MARTIN DIEKMANN

Martin 
Diekmann, 
gerente de 

produto de reci-

clagem a frio na 

Wirtgen

O ciclo de reciclagem a frio com carretas-tanques, recicla-

doras a frio WR 240 e rolos Hamm produz uma superfície 

estável que, se necessário, pode ser liberada para o tráfego 

mesmo sem uma nova capa superficial.

Amigável ao 
meio ambien-
te, econômica 
e segura!
A reciclagem a frio no local é 
uma tendência.

Por que a reciclagem a frio no local é tão 
amigável ao meio ambiente?
Em primeiro lugar, porque o material da estrada já 
existente é 100% reutilizado. O transporte de mate-
rial de ou para aterros e pedreiras é fortemente re-
duzido. O consumo total de energia durante a reci-
clagem é significativamente menor em comparação 
com todas as outras opções de restauração.

Além do meio ambiente, a carteira do cliente 
também é protegida? 
Exato, você economiza em custos de transporte e 
descarte. Mas a reciclagem a frio ainda oferece ou-
tras vantagens. Os recicladores alcançam altas taxas 
de produção que reduzem significativamente os 
tempos de construção em comparação com a maio-
ria dos métodos alternativos de restauração. 

Isso economiza dinheiro, mas também torna 
o processo muito seguro. Afinal, o tráfego é afetado 
por menor tempo. Não é de se espantar, então, que 
a reciclagem a frio tenha sido estabelecida há algum 
tempo como procedimento padrão em muitos paí-
ses. Ela é a solução em restauração para as antigas 
redes de transporte usando uma forma sustentável, 
econômica e rápida. E, sem dúvida, a necessidade 
de renovação existe.

Primeira escolha como agentes ligantes: 
Espuma de asfalto
Para a produção da espuma de asfalto, pequenas 
quantidades de água e ar sob alta pressão são inje-
tadas no betume aquecido. Então, a água evapora e 
permite que a espuma do betume repentinamente 
tenha um aumento de até 15 a 20 vezes em seu vo-
lume. A espuma é adicionada diretamente ao mistu-
rador através de bicos injetores e misturada ideal-
mente em materiais de construção frios e úmidos. A 
qualidade da espuma de asfalto é descrita principal-
mente pelos parâmetros “expansão” e “meia-vida”. 
Porque quanto maior a expansão e a meia-vida, 
melhor a espuma de asfalto pode ser processada.

Restauração de asfalto como canteiro de 
obras móvel
A reciclagem a frio com o agente ligante na espuma 
de asfalto é um procedimento já estabelecido no 
mundo inteiro, que atrai cada vez mais a atenção de 
autoridades rodoviárias e empresas de construção 
de muitos países para a restauração de estradas, e 
já está sendo anunciado como procedimento pa-
drão em alguns deles. Ele possibilita a produção de 
camadas flexíveis e duradouras. Na superfície da 
estrada, essas camadas formam a base perfeita para 
o acabamento final do asfalto com uma espessura 
reduzida. A espuma de asfalto é produzida com o 
auxílio de tecnologia de ponta a partir do betume 
normal, sob temperatura de aproximadamente  
175 °C. A adição do agente ligante a uma mistura 
mineral ocorre na construção in situ dentro da reci-
cladora a frio Wirtgen da série CR ou da série WR, 
justamente por meio de sistemas de injeção contro-
lados por microprocessador. Isso possibilita a exe-
cução de um canteiro de obras móvel.

A expertise em aplicações vem incluída
Para obter resultados perfeitos, são necessárias aná-
lises abrangentes de toda a camada superficial da 
estrada e um teste detalhado de adequação do ma-
terial misturado com espuma de asfalto. Para isso, a 
Wirtgen oferece não só a tecnologia apropriada – 
clientes de todo o mundo também podem acessar 

Vantagens Smart-
Synergies: 

• Soluções em produtos para toda 
a cadeia de valor

• Consultoria de aplicação para 
todo o processo

• Engenharia mecânica coordena-
da entre as máquinas 

• Distribuição e serviços em uma 
única fonte

• Tecnologia líder 
• Future Synergies:  

Expansão das tecnologias por 
meio do trabalho em conjunto 
entre Wirtgen, Vögele, Hamm e 
John Deere

Quais são os efeitos de sinergia para os clien-
tes do Wirtgen Group?
As filiais do Wirtgen Group oferecem não apenas a 
tecnologia de máquinas coordenada e completa a 
partir de uma única fonte, mas eu também incluo aí 
o equipamento de laboratório necessário para as 
análises preliminares. Os clientes recebem dos nos-
sos especialistas em aplicações uma consultoria em 
aplicação bem fundamentada e, no caso de grandes 
projetos, suporte especializado quanto às providên-
cias para a construção. Quem quiser se familiarizar 
com o assunto pode participar dos nossos progra-
mas de treinamento. Os nossos especialistas gostam 
de compartilhar seus conhecimentos práticos com 
os clientes.

Streumaster 
Espargidor de 
ligante

Água Betume
Wirtgen 
Estabilizador de solo 
e recicladora a frio

Hamm 
Compactadores 

John Deere  
Niveladora

Hamm 
Compactadores 

Hamm Rolo 
com rodas de 
borracha

a ampla variedade de serviços de consultoria a qual-
quer momento. Os especialistas e engenheiros de 
construção rodoviária da Wirtgen prestam consulto-
ria a projetos de clientes no local.
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se sabe exatamente qual é a dureza do concreto e quanto aço ele 
contém. Isso pode levar muitos sistemas de trituração ao limite. 

O MOBIREX MR 130 Z EVO2 da Kleemann é adequado 
para este uso. O britador de impacto tem uma geometria de 
entrada otimizada para um melhor comportamento de entrada. 
Além disso, ligações na entrada da unidade trituradora podem 
ser evitadas pela aba de entrada com suspensão hidráulica e 
pela oscilação de impacto do britador superior. Além disso, o 
Continuous Feed System garante o enchimento ideal da câma-
ra de britagem por meio de sensores. 

a reciclagem a frio na usina, uma usina mistura-
dora de reciclagem a frio (KMA) móvel é montada 
perto do local da obra. Os materiais de constru-
ção a serem reciclados são trazidos de caminhão 

até essa unidade, processados e transportados pelo caminhão 
de volta ao local da obra, como produto final de alta qualidade 
que então é aplicado diretamente. Essa abordagem é popular 
na construção rodoviária, mas também é possível utilizar na 
reciclagem de demolição. O processo é significativo do ponto 
de vista econômico e ecológico, já que as distâncias curtas en-
tre a obra e a usina de mistura da reciclagem a frio reduzem o 
tempo, o custo e os quilômetros percorridos. Dentro da recicla-
gem a frio na usina, trabalham em conjunto diversas máquinas 
e sistemas do Wirtgen Group.

Reciclagem de demolição
Por exemplo, é possível reciclar o concreto de um prédio demo-
lido. Sinergias entre as unidades da Kleemann e da Wirtgen po-
dem ser observadas neste processo. Em primeiro lugar, é neces-
sário quebrar o concreto. Mas nisso, muitas vezes há um desafio 
a mais: o concreto armado. No concreto armado, muitas vezes não 

 N

A proteção contra sobrecarga protege a unidade de bri-
tagem de grandes peças metálicas, como os suportes em T. 
Cilindros hidráulicos controlados por sensor podem deixar o 
braço de impacto balançar para trás quando uma peça inque-
brável entra na câmara de britagem. A peça de metal é desco-
nectada e alcança a correia de descarga do britador, que pode 
ser opcionalmente equipada com um separador magnético. O 
ímã elétrico ou permanente atrai a parte de metal e a joga de 
lado, de modo que o concreto quebrado passa sem reforço na 
unidade de peneiramento. 

A peneira separa o concreto quebrado em diferentes 
tamanhos de grão. No circuito fechado, o grão grande da correia 
de reciclagem de grandes dimensões retorna à unidade de bri-
tagem. Todas as funções do MOBIREX MR 130 Z EVO2 podem 
ser controladas através do conceito de controle simples e intui-
tivo SPECTIVE. Por exemplo, a folga de britagem pode ser facil-
mente ajustada para o tamanho desejado através do toque – 
mesmo durante o funcionamento do rotor. Não poderia ser mais 
fácil, nem mais seguro.

O grão de concreto desejado é então carregado por uma 
carregadeira de rodas ou diretamente do britador até a KMA 
220 da Wirtgen. A usina misturadora de reciclagem a frio mistu-
ra o concreto com agentes ligantes e água, criando um produto 
final de alta qualidade, por exemplo, para uma camada de base 
de conexão hidráulica, que pode então ser imediatamente re-
pavimentada. Devido ao local de mistura nas imediações do 

ponto de demolição, não há muito tempo entre a demolição e 
a pavimentação durante a reciclagem a frio na usina.

Exemplo de aplicação em restauração rodoviária
Na construção de estradas, é possível combinar ainda mais má-
quinas do Wirtgen Group. Na restauração rodoviária, as cama-
das que necessitam de restauração podem ser fresadas com 
uma fresadora da Wirtgen. Esses materiais são transportados 
por caminhão até o local de mistura próximo à obra. Os mate-
riais de construção se encontram em um britador de impacto 
da Kleemann no local de mistura. O material fresado é transpor-
tado por uma escavadeira ou carregadeira de rodas da Deere 
até a unidade de britagem, onde é moído até o tamanho de 
grão desejado.

O material de alimentação da usina de reciclagem a frio 
é carregado com uma carregadeira de rodas John Deere ou 
diretamente no britador. Na usina misturadora de reciclagem a 
frio, os materiais de acabamento são misturados com água e 
agentes ligantes, como espuma de asfalto, emulsão betumino-
sa ou cimento. O material misturado a frio é então levado de 
volta ao local da obra, onde incorpora uma pavimentadora Vö-
gele. Por último, mas não menos importante, um rolo Hamm faz 
a compactação. Assim, as máquinas e sistemas do Wirtgen 
Group se complementam perfeitamente. Onde uma unidade 
para, a próxima começa seu trabalho. O resultado: produtos 
perfeitos de uma única origem.

A construção do sistema de mistura de 

reciclagem a frio e do britador ocorre nas 

imediações do canteiro de obras.

Pavimentadora Vögele, 
p.ex., SUPER 1803-3

Se a usina de mistura estiver muito longe ou se o local de construção não 
atender aos requisitos logísticos de um equipamento de reciclagem, a 
reciclagem a frio na usina é a solução perfeita. 

Britador e misturador  
proporcionam mobilidade

RECICLAGEM A FRIO NA USINA

O Continuous Feed System do MOBIREX MR 130 Z EVO2 possui sen-

sores para o enchimento ideal da câmara de britagem. 

  Vantagens  

  Produtos  

Máquinas móveis nas 
proximidades da obra

EconomiaProteção do meio 
ambiente

Fresadora a frio 
Wirtgen, p.ex., W 210i

1

Britadeira de impacto  
Kleemann, p.ex., MR 130 Z EVO2

2

Usina misturadora de reciclagem 
a frio Wirtgen KMA 220i

3

Rolo com rodas de  
borracha Hamm, p.ex., HP 280i

6

Rolos em tandem Hamm, 
p.ex., HD+ 140i VV

5 4

Curtos tempos de 
construção
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O ciclo  
do asfalto

RECICLAGEM DE ASFALTO

Em países industrialmente 
desenvolvidos, cada vez mais 
estradas são renovadas ou 
ampliadas, formando estradas 
completamente novas. Mas o 
que acontece com o 
revestimento antigo?
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90% 
+ x

 tratamento do asfalto reciclado é um princípio 
econômico para a conservação dos recursos na-
turais. A   máxima de asfalto reutilizado não só 
protege o meio ambiente, mas também traz van-

tagens para os custos da mistura.
A Benninghoven oferece uma ampla variedade de servi-

ços em tecnologia de processamento “quente e frio” sob a pre-
missa da mais alta qualidade de mistura. Os componentes de 
reciclagem também são adaptados e integrados para adapta-
ção em sistemas de mistura de asfalto existentes de acordo com 
as necessidades do cliente.

A taxa teórica máxima para a adição de asfalto antigo 
depende em grande parte da sua curva de granulação – ou, em 
outras palavras, do seu conteúdo, em termos de quantidade, 
tamanho e composição. Um objetivo deve ser, portanto, apro-
ximar o máximo possível a curva de granulação do asfalto remo-
vido triturado e a curva de granulação desejada do produto 
asfáltico final.

Aqui é utilizada o britador de impacto móvel MOBIREX 
MR 130 Z EVO2 da Kleemann, equipada com uma unidade de 
peneiramento. Devido ao ajuste flexível e prático da velocidade 
do rotor e da folga de britagem, através de um painel sensível 
ao toque, é possível assegurar a curva de granulação desejada.

Em primeiro lugar, o asfalto a ser removido deve ser re-
cuperado por meio da remoção de camadas individuais da es-
trutura da estrada. Fresadoras a frio são especialmente adequa-
das para isso porque são capazes de cortar essas camadas de 
forma seletiva. Capa superficial, camada de agente pulverizante 
e camada de base podem ser reenviadas separadamente ao 
ciclo do material.

 O

Tambor paralelo com gera-
dor de gás quente em pro-
cesso de contracorrente

• Mais de 90% + x adição de ma-
terial reciclado 

• Maiores taxas de adição de ma-
terial reciclado 

• Aquecimento indireto do material 
• Baixas emissões 

Cges <50 mg / Nm³ 
• Queda no consumo total de 

energia para operar o sistema
• Com esse procedimento, o ma-

terial reciclado já é aquecido à 
temperatura de processamento 
(160 °C)

Sistema de mistura asfáltica 
Benninghoven BA RPP 4000 
(tambores paralelos com 
gerador de gás quente em 
processo de contracorrente)

O BA RPP 4000 do Grupo Max Bögl no local Sengenthal atende a 

todos os requisitos de operação totalmente sustentável. Ele forma a 

espinha dorsal de muitos locais de construção rodoviária na região de 

Nuremberg, na Alemanha.
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  Vantagens  

90% 
+ x

Contra a  
corrente

ENTREVISTA: DIRK AULER

Dirk Auler, 
Instrutor de 
produtos da 
Benninghoven

Engenharia 
mecânica flexível

Protege os 
recursos

Já atende hoje as 
necessidades de 

amanhã

Economia

Tudo isso só é possível com o uso de um ge-
rador de gás térmico, porque na combustão direta 
o material reciclado queimaria, tornando-se inutili-
zável. Queimador, gerador de gás térmico, tambor 
de secagem, capa de separação e sistema de circu-
lação são precisamente compatíveis entre si.

De que outra forma é possível economizar 
recursos com a mistura de asfalto?
Em geral, é necessário armazenar os materiais para 
a produção de asfalto a seco, e proteger os montes 
e as correias de alimentação contra a chuva. Ao reu-
tilizar o asfalto antigo, a questão da redução de umi-
dade começa no processo de fresagem. O uso de 
água pelas fresadoras Wirtgen, reduzido em até 
20%, garante eficiência energética, pelos seguintes 
motivos: –1% de água no material de saída = –1 litro 
de óleo quente por tonelada de asfalto ao reproces-
sar a mistura de reciclagem nos sistemas de mistura 
asfáltica Benninghoven.

Como se pode atingir a maior quantidade 
possível de asfalto reutilizado?
Na melhor das hipóteses, eu separo o asfalto antigo 
em seus componentes originais. De acordo com a 
curva de graduação do produto final desejado, o 
asfalto usado pode ser reutilizado no sistema de 
mistura. Como tecnologia de sistema, nós recomen-
damos o “Tambor paralelo com gerador de gás 
quente em processo de contracorrente”. Assim é 
possível alcançar quantidades de 90% + X. 

Como exatamente isso funciona?
O material de reciclagem é aquecido em contracor-
rente. Ou seja, o material corre no tambor contra a 
fonte de calor. Como resultado, são alcançadas as 
temperaturas mais altas do material, reduzindo a 
temperatura do gás de escape. A temperatura de 
saída de 160 °C corresponde à temperatura de pro-
cessamento adicional, e a temperatura do gás de 
escape está acima do ponto de orvalho, a cerca de 
100 °C. Efeito positivo para o material branco: O 
material não precisa mais ser superaquecido, o que 
resulta em uma redução significativa de energia. 

Construindo novas 
estradas a partir das 
antigas.

  Produtos  

Fresadora a frio 
Wirtgen, p.ex., W 210i

1

MOBIREX Kleemann 
MR 130 Z EVO2

2

Pavimentadora Vögele, 
p.ex., SUPER 1800-3i

4

Rolo de borracha Hamm  
HP 280i (a partir de 10 t)

5

Sistema de mistura 
asfáltica Benningho-

ven BA RPP 4000 
(tambores paralelos 
com gerador de gás 
quente em processo 

de contracorrente)

3

Hamm
Rolos em tandem, 
p.ex., DV+ 70i VV-S,
HD+ 90i PH VO

6
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Com o SMARTSYNERGIES, a solução certa para cada desafio:

econômica
sustentável
de uma única fonte
com resultados de alta qualidade

Asfalto

Reciclagem a frio

Terraplenagem

Ciclo do asfalto 

RAP 

Estabilização de solos

Camada de proteção contra congelamento

Prevenir danos 
por congelamento

Reciclagem a frio na usina

BSM

Reciclagem a frio no local

Pavimentação de capa fina

Danos 
Superfície da  
estrada

Restauração de capas superficiais

Danos 
Superfície da  
estrada

Capacidade de 
carga prejudicada 
da camada super-
ficial do asfalto
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Aumentar a capa-
cidade de carga



Vivência  
próxima aos 
clientes
O Wirtgen Group oferece 
soluções líderes mundiais 
para tecnologias rodoviárias 
e minerais, através de 55 
empresas próprias de vendas 
e serviços com mais de 100 
filiais, em conjunto com um 
excelente atendimento ao 
cliente no local.

COMPANHIAS DE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS
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 D

O Wirtgen Group tem os  

próprios especialistas para  

cada mercado. 

Sinergias vivenciadas: Nas companhias de 

vendas e serviço do Wirtgen Group, tudo 

está disponível em uma única fonte. 

Experiências de 

campo fluem 

continuamente em 

direção ao avanço 

das tecnologias e 

ofertas de serviços.

e modo geral, o Wirtgen Group possui 
o mais amplo portfólio para a constru-
ção de estradas e, como líder, a maior 
quantidade de máquinas do mercado. 

O que torna isso possível em todo o mundo é a com-
petência das companhias de vendas e serviço do 
Wirtgen Group localizadas em diversos países, que 
oferecem serviços abrangentes, excelente suporte ao 
cliente e a melhor consultoria em aplicações.

As experientes equipes locais estão sempre 
voltadas para proporcionar um atendimento de pri-
meira classe, de acordo com a promessa de valor do 
Wirtgen Group “Close to our Customers”. “Cada filial 
é um reflexo da organização como um todo, promo-
vendo relacionamentos diretos e pessoais com os 
clientes e apoiada por um conhecimento extenso em 
portfólio e uma excelente infraestrutura de serviços 
locais ou soluções de financiamento”, diz Frank G. 
Betzelt, Vice-Presidente Sênior do Wirtgen Group.

Parceria com o cliente
A entrega de uma máquina é a base de uma parceria 
de longo prazo entre o cliente e o Wirtgen Group. 
Para cada mercado existe uma organização bem 
estruturada, com especialistas locais em produtos, 
tecnologias, aplicações e serviços, que são constan-
temente treinados e permanecem em troca direta de 
informações com a sede do Wirtgen Group. Ao mes-
mo tempo, eles têm muita experiência nas condições 
locais e podem combinar seu know-how com as 
especificações e características do mercado local.

Na oficina, na obra, com o serviço de peças 
de reposição originais ou por meio de abrangentes 
programas de treinamento – as empresas de vendas 
e serviços sempre oferecem aos clientes soluções 
personalizadas e ideais para o mercado. O cliente 
recebe total apoio para a sua máquina de uma única 
fonte – qualquer que seja a marca do Wirtgen Group: 
Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann, Benninghoven 
ou Ciber – dá tudo certo. 

Formação da infraestrutura de serviços
O Wirtgen Group investe continuamente na expan-
são e otimização de suas instalações locais. Como 
exemplo mais recente temos a construção da oitava 
sede regional na China, um novo prédio de escritó-
rios de três andares com 3.591 m² de área de escri-
tórios, sendo 2.500 m² para armazéns, oficinas, ins-
talações de pintura e lavagem e sala de treinamento 
– em um terreno de 20.000 m² que oferece novas 
possibilidades de expansão desde o início. “Nós 
investimos para podermos nos manter próximos aos 
nossos clientes. Este centro foi construído especifi-
camente para atender os clientes no leste da China 
e nós estamos nos concentrando no alcance de tem-
pos de resposta curtos com serviço rápido”, diz  
Ulrich Reichert, CEO da Wirtgen China. 

A nova construção da companhia de vendas 
e serviço do Wirtgen Group no Reino Unido tem as 
mesmas metas, explica Paul Holmes, Diretor Admi-
nistrativo da Wirtgen Limited: “A empresa cresceu 
significativamente nos últimos anos e criou muitos 
novos empregos, por meio da introdução de novos 
produtos e serviços. Com as expansões, continuare-
mos com o objetivo de garantir tempos de resposta 
curtos e soluções rápidas para todas as necessida-
des dos clientes.”

É importante que os especialistas do Wirtgen 
Group local mantenham seus clientes atualizados 
sobre os últimos desenvolvimentos. Os especialistas 
em aplicações proporcionam consultoria especiali-
zada em todas as tecnologias e processos inovado-
res, como reciclagem a frio, InLine Pave, oscilação, 
preparação de material de reciclagem ou produção 
de asfalto. As empresas de vendas e serviços servem 
de apoio também para o fornecimento e a imple-
mentação de soluções de gerenciamento, como o 
WITOS FleetView, a solução de telemática do pró-
prio Wirtgen Group. Ao trabalhar em parceria com 
as filiais do Wirtgen Group, os clientes têm a oportu-
nidade de expandir suas atividades comerciais, in-
corporando sempre soluções de alta tecnologia.
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Confiabilidade
No Wirtgen Group, o suporte rápido e eficiente ao cliente, 
diretamente em sua obra, tem a maior prioridade. Os 
clientes do Wirtgen Group podem contar com uma rede 
de serviços completa e com soluções no local que 
garantem a máxima disponibilidade da máquina.

PARTE 3: SERVIÇO DE CAMPO

W
IR

TG
EN

 GROUP Quality C
heck

SERIE 
Part 3

Outros temas do 
Customer Support:

Parte 1:  Serviço de oficina/
FORUM 54

Parte 2:  Serviço de peças de 

reposição/FORUM 55

Parte 4:  Consultoria em aplicação

Parte 5: Treinamento

Parte 6: Acordos de serviço
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 O

Veículos de serviço 

bem equipados para 

um serviço rápido 

no local.

Técnicos de serviço 

experientes, em 

cujo know-how você 

pode confiar.

A ajuda especializa-

da e rápida confere 

segurança ao coti-

diano no canteiro de 

obras.

Soluções no local – nossos técnicos 

de serviço estão aqui para ajudar –  

em qualquer lugar, a qualquer 

momento.

 próprio Wirtgen Group tem um pas-
sado como prestador de serviços na 
construção rodoviária, e é por isso que 
conhecemos os desafios enfrentados 

pelos clientes em obras de todo o mundo. Por isso, o 
suporte ao cliente no Wirtgen Group tem alta priori-
dade. As máquinas dos clientes precisam funcionar. 
É disso que se trata toda a organização de serviços.

Em caso de emergência, os técnicos de 
serviço chegam rapidamente ao local e fazem as 
máquinas voltarem a funcionar. O Wirtgen Group 
dispõe de uma rede de serviços bem unificada: 55 
filiais próprias com mais de 100 subsidiárias e mais 
de 150 revendedores autorizados.

Equipe de serviços qualificada
Tanto para as máquinas da Wirtgen, Vögele e Hamm 
ou para os sistemas da Kleemann e Benninghoven 
– os técnicos de serviço do Wirtgen Group são trei-
nados regularmente nas principais fábricas e conhe-
cem as “suas” máquinas de dentro para fora. Equi-
pados com ferramentas especiais de última geração 
e as ferramentas de diagnóstico do Wirtgen Group, 
eles garantem que as falhas sejam rapidamente 
diagnosticadas e eliminadas, e que a máquina per-
maneça perfeitamente confiável ao longo de toda a 
sua vida útil. 

Para manter as filiais e os revendedores mun-
diais atualizados em relação ao desenvolvimento de 
maquinaria, cada sede do Wirtgen Group mantém 
seus próprios centros de treinamento e oferece pro-
gramas abrangentes de formação, que são constan-
temente adaptados às exigências atuais. Os clientes 
também se beneficiam desse know-how, pois as 
filiais do Wirtgen Group também oferecem progra-

mas de treinamento para funcionários de oficinas e 
operadores de máquinas dos clientes. Os técnicos 
de serviços do Wirtgen Group contam com bons 
equipamentos e ferramentas especiais para facilitar 
ou acelerar os trabalhos de manutenção, realizar 
inspeções preventivas, garantir a segurança opera-
cional ou para colocar as máquinas imediatamente 
de volta na estrada.

Um diagnóstico preciso é essencial para 
acelerar a solução dos problemas. Com o WIDIAG, 
o sistema de diagnóstico de serviços do Wirtgen 
Group, os técnicos de manutenção podem executar 
as atualizações de software com facilidade e rapi-
damente diagnosticar falhas da máquina ainda em 
campo. A ferramenta funciona como uma interface 
homem-máquina, permitindo um diagnóstico de 
serviço diretamente no local. 

Os especialistas em manutenção do Wirtgen 
Group sempre precisam de material informativo 
atualizado e de fácil acesso. Obviamente, o Wirtgen 
Group também disponibiliza esse banco de dados 
de conhecimento ao cliente. Com o WIDOS, o siste-
ma de documentação eletrônica do Wirtgen Group, 
o pessoal da oficina, os técnicos de serviços, os 
compradores e os gerentes técnicos podem aces-
sar todos os dados importantes das linhas de produ-
tos Wirtgen, Vögele, Hamm e Kleemann. Com esta 
ferramenta é possível, por exemplo, identificar os 
componentes de forma rápida e fácil e fazer pedidos 
com um simples toque num botão. A documentação 
digital também inclui o catálogo completo Parts and 
More, o manual do usuário, os esquemas elétricos, 
hidráulicos e das tubulações, os dados da máquina 
e o manual de segurança.

Manutenção proativa
Para garantir que não ocorra uma emergência sequer, 
o Wirtgen Group está constantemente desenvolven-
do as suas soluções em serviços. Os clientes podem 
elaborar um plano de manutenção com seu parceiro 
de serviço local, que agendará a manutenção preven-
tiva no momento certo, mantendo as máquinas em 
condições operacionais ideais. A telemática avançada 
estabelece novos padrões, inclusive no gerenciamen-
to de frotas. O WITOS FleetView, a solução de telemá-
tica do Wirtgen Group, ajuda no gerenciamento de 
frotas e serviços das máquinas Wirtgen, Vögele e 
Hamm. O WITOS FleetView fornece uma visão clara 
do maquinário do cliente serve como apoio para os 
processos de manutenção e diagnóstico.

Markus Strunk, Head of Customer Support da 
Wirtgen GmbH no Sul e Leste Europeu, Grã-Bretanha 
e França: “O WITOS é atualmente a principal ferra-
menta, tanto para clientes quanto para a equipe de 
serviços do Wirtgen Group.” O sistema rastreia todas 
as funções essenciais, como o estado da máquina, o 
consumo de combustível e a utilização da capacida-
de; todas essas informações são documentadas por 
meio de mensagens automáticas e relatórios perso-
nalizados. Se a manutenção for necessária, ela será 
anunciada com 50 horas de antecedência. “Esta é 
uma ótima ferramenta de planejamento, com a qual 
os clientes podem trabalhar com seus parceiros  
locais para criar um plano de manutenção ideal”, diz 
Strunk. 
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State of the Art
Desde o início dos preparativos até a mudança, passaram-se 
apenas um ano e onze meses. Foi no verão que a Benninghoven 
começou a trabalhar na maior e mais moderna fábrica do mundo 
para a produção de equipamentos de mistura asfáltica. Processos 
de produção eficientes agora abrem perspectivas de crescimento 
sustentável para a empresa.

NOVA FÁBRICA PRINCIPAL DA BENNINGHOVEN
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Etapas 

Fase de planejamento de um ano 
Agosto de 2016: Início dos preparativos 
Abril de 2017:   Lançamento da pedra 

fundamental 
Outono de 2017: Festa de inauguração
Julho de 2018:  Mudança para a nova 

fábrica principal



o outono, os primeiros equipamentos 
de mistura de asfalto produzidos inte-
gralmente na nova fábrica da Benning-
hoven em Wittlich puderam deixar as 

instalações da fábrica, e todos os participantes pas-
saram por meses estimulantes. Meses que ficarão na 
memória. Afinal, planejar, construir e ativar uma fá-
brica tão grande, com um volume de investimento 
de 130 milhões de euros, era realmente tudo, menos 
algo comum.

No momento, o trabalho já está funcionando 
a toda velocidade. Um impacto positivo já foi causa-
do pelos benefícios da nova unidade de produção. 
A começar pelas capacidades generosas, que são 
perfeitamente compatíveis com as dimensões dos 
componentes dos sistemas de mistura asfáltica de 
até 50 m de altura. Ou então, pela conversão da pro-
dução de componentes centrais de equipamentos 
de mistura asfáltica, que passaram do modo inflexí-
vel para o fluxo contínuo. Os circuitos de controle 
para fornecimento de material também foram rede-
finidos. A base do trabalho agora é o gerenciamento 
eficiente de processos, que seguem as mais recentes 
diretrizes de lean management. Para isso, o proces-
samento de dados foi completamente revisado e o 
SAP foi introduzido. Em conjunto com uma série de 
novas máquinas e instalações nas quais investimos, 
a nova fábrica principal permite uma tecnologia de 
produção da mais alta precisão. Em resumo, trata-se 
do estado da arte para sistemas de mistura premium 
feitas na Alemanha – e em quantidades maiores do 
que era possível anteriormente, em ambos os locais.

Investimento no futuro 
“A nova fábrica realmente chama atenção. Ela foi 
projetada para a longevidade e sustentabilidade e é 
um investimento no futuro”, explica Peter Hessler, 

Gerente do projeto de construção no Wirtgen Group. 
E ele deve saber do que está falando, pois Peter Hess-
ler já tem experiência em quatro novos prédios de 
fábricas que o Wirtgen Group realizou ao longo dos 
anos. Também devido a esses longos anos de know-
-how, o conforto de trabalho, a proteção contra emis-
sões e um bom ambiente laboral receberam grande 
importância durante o planejamento da nova sede 
Benninghoven.

Altamente eficiente, por exemplo, é o inova-
dor sistema de ventilação de camadas da área de 
fabricação de 46.000 m2. Ele combina recuperação 

“Onde antes havia 

dois locais de pro-

dução, passamos a 

ficar em posição de 

unir toda a cadeia 

de produção sob 

um mesmo teto. Da 

pré-produção ao 

envio, tudo flui em 

um único processo. 

Assim, nós pode-

remos trabalhar de 

forma mais rápida e 

eficiente.” 

Dr. Heinrich Steins, 
gerente da Benning-
hoven

As enormes capacidades são perfeitamente compatíveis com as 

dimensões dos componentes dos sistemas de mistura asfáltica.

de energia, purificação do ar de exaustão e trata-
mento do ar fresco em um único sistema – e garante 
ar limpo e bem temperado na produção. Uma nova 
e incomparável tecnologia superficial também con-
tribui para a proteção contra emissões. Para isso 
utiliza-se quase que exclusivamente o revestimento 
em pó. Solventes são quase desnecessários. O pré-
dio de escritórios de cinco andares também foi pla-
nejado com antecedência. Um sistema de ilumina-
ção inteligente, que reduz o consumo de energia, 
fornece luzes agradáveis. As lâmpadas LED utilizadas 
são equipadas com detectores de presença, de 

modo que apagam quando não há ninguém na sala.
Também a nova oficina de treinamento está 

bem equipada. Os trainees também têm agora a sua 
própria sala de treinamento, dedicada a cursos teó-
ricos e à preparação para seus exames. Aliás, a jo-
vem equipe júnior da Benninghoven foi a primeira 
entre os cerca de 800 funcionários a se mudar para 
a nova sede no final de julho. E o “trainee day” do 
dia 22 de setembro já foi o primeiro evento a se re-
alizar na oficina de treinamento. Lema: “Local de 
trabalho do futuro”.
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Projetado para a sustentabili-
dade

Tecnologia de ventilação inovadora 
Um sistema inovador de ventilação de 
camadas garante ar limpo e bem tem-
perado na produção. Ele combina a 
recuperação de energia, a purificação 
do ar de exaustão e o tratamento de 
ar fresco em um único sistema.
No verão, as estações de trabalho são 
resfriadas a uma temperatura confor-
tável durante a noite, com a injeção de 
ar externo.
O calor do processo que surge nos 
fornos de pó é utilizado para aquecer 
o salão ou redirecionado do salão 
pela redistribuição do ar e substituído 
por ar frio. 
Os vapores que surgem nas estações 
de soldagem são automaticamente 
aspirados ou deslocados por sopro de 
ar limpo. Isso não só protege todos os 
soldadores contra a exposição, mas 
também as áreas de trabalho ao redor. 
Com essa inovadora tecnologia de 
ventilação, a Benninghoven vai além 
dos padrões técnicos habituais quando 
se trata de proteger os funcionários.

Tecnologia moderna superficial 
(OFT) 
A nova fábrica é quase que exclusiva-
mente revestida a pó. Os solventes 
usados na antiga fábrica puderam ser 
quase totalmente eliminados.

Salas de escritório climatizadas com 
economia de energia
O sistema de ar-condicionado do pré-
dio de escritórios de cinco andares 
está conectado às janelas. Assim que 
uma janela é aberta, o ar-condiciona-
do da sala correspondente é desliga-
do. Isso reduz o consumo de energia.

Luminárias LED com detector de 
presença 
Um sistema de iluminação inteligente 
garante que as luzes se apaguem 
quando não ficar ninguém na sala. Isso 
também reduz o consumo de energia.

Conceito de sombreamento  
Quando os raios solares estão muito 
fortes, as persianas se fecham, impe-
dindo o aquecimento do edifício.

Pronta para o crescimento sustentável
E para o futuro, a Benninghoven está perfeitamente 
preparada. Isso inclui a elaboração e a produção de 
tudo, desde a estrutura de aço até o desenvolvimen-
to de complexos sistemas de controle para todos os 
componentes principais. Com inovações exclusivas 
no campo da tecnologia de combustão e mistura de 
asfalto, a empresa sempre foi considerada pioneira 
no setor. O fabricante de longa tradição atribui gran-
de valor à qualidade. Tanto em relação ao padrão 
quanto à necessidade específica do cliente, existe a 
solução de sistema certa para cada mercado. Com 
o investimento na nova fábrica principal, a Benning-
hoven exibe sinais de crescimento. As etapas  
necessárias de expansão dos sistemas de produção 
já foram levadas em conta no planejamento da nova 
fábrica.

 www.benninghoven.com

Todos os componentes centrais 

são elaborados e produzidos 

aqui mesmo.

A oficina de treinamento está 

bem equipada e também tem 

sua própria sala de formação.

“Para atender o 

volume crescente de 

pedidos, o Wirtgen 

Group investiu em 

uma fábrica comple-

tamente nova em 

Wittlich, com a pers-

pectiva de longo 

prazo e a meta de 

tornar a Benningho-

ven uma empresa 

líder global.” 

Lars Henrich, Geren-
te de Marketing

“A segurança e a 

saúde de todos 

os funcionários 

sempre foram nossa 

prioridade quando 

projetamos os locais 

de trabalho.” 

Oliver Fich, 
Gerente de Fábrica 
da Benninghoven

“A nova fábrica 

foi projetada para 

sustentabilidade e 

longevidade e, por-

tanto, é um investi-

mento no futuro.” 

Heinrich Plein, 
Engenheiro de Pro-
dução da Benning-
hoven
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Na Benninghoven, surgem equi-

pamentos de mistura premium 

para a mais alta precisão, graças 

à engenharia de produção.

“Em última análise, 

é fundamental que 

nós possamos en-

tregar um produto 

de alta qualidade 

ao cliente com a 

nossa nova unidade 

de produção. Só 

assim poderemos 

crescer no futuro e 

isso é uma condição 

básica que toda 

empresa de sucesso 

deve cumprir.” 

Dr. Heinrich Steins, 
Gerente Adminis-
trativo da Benning-
hoven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume investido:  cerca de 130 milhões de 

euros 

Área do terreno: 313.000 m²

Área de produção: 46.000 m2

Prédio da administração com 5 andares: 12.000 m2

 

Do início dos preparativos até a mudança trans-

correram um ano e 11 meses.

400.000 m3 de solo foram movidos, já que a di-

ferença original de altura do canteiro de obras era 

de cerca de 9 m.

125.000 t de mistura cimento e cal foram incor-

poradas ao solo para estabilização; 2 estabiliza-

dores de solo Wirtgen e até 6 compactadores 

Hamm desempenharam o papel principal.

Nos últimos meses da fase de construção, até 300 

funcionários trabalhavam diariamente para finali-

zar a fábrica.

800 funcionários foram transferidos dos dois lo-

cais antigos para a nova fábrica.

As capacidades generosas são perfeitamente com-

patíveis com as dimensões dos componentes dos 

sistemas de mistura asfáltica de até 50 m de altura.

Para a empresa voltada para o crescimento, as 

possíveis etapas de expansão já tinham sido con-

sideradas no planejamento.

DADOS E FATOS

  Maior investimento único na história 
do Wirtgen Group

i
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Inovação
BAUMA CHINA 2018

Na bauma China 2018, o Wirtgen Group 
apresenta 13 estreias ao mercado chinês. 
Um total de 50 expositores apresentam as 
inovações tecnológicas e os produtos 
premium “made in Germany”.
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oluções específicas para aplicações 
em terraplenagem e construção de 
estradas, bem como reparo de estra-
das e processamento de rochas e 

materiais reciclados, fornecem aos clientes um su-
porte para os seus projetos, de maneira econômica 
e com alta qualidade.

Produção local conforme padrões de qualida-
de alemães
Desde 2004, a produção do grupo de empresas na 
China é realizada conforme os padrões de qualidade 
alemães. Desde 2015 isso ocorre em Langfang, 
numa fábrica completamente nova, uma das mais 
modernas do gênero. Assim, além das máquinas de 
construção produzidas nas fábricas principais ale-
mãs, algumas das inovações da bauma China em 
fresadoras a frio, pavimentadoras e rolos também 
são fabricadas em Langfang. As máquinas são espe-
cialmente adaptadas às exigências do mercado lo-
cal. Longa duração, eficiência de custos, facilidade 
de operação e baixos custos de operação e manu-
tenção são os destaques dos modelos chineses. 

Com oito locais próprios, dois novos centros 
de serviços e uma rede de 35 parceiros de distribui-
ção, a Wirtgen China possui uma rede de distribui-
ção e serviço densa e eficiente, que agora cobre 
quase todas as províncias chinesas. O escritório do 
Wirtgen Group na China está sempre próximo ao 
cliente e pode oferecer soluções de uma única fonte. 

Inovações das marcas comerciais
Com as estreias dos modelos W 195 e W 205 na fei-
ra, a Wirtgen completou sua nova série de fresadoras 
para o mercado asiático. A terceira e mais potente 
máquina da série, a W 215, também pode ser vista 
em Xangai. Outra estreia da Wirtgen na China é a 
pavimentadora de concreto SP 64. A pavimentadora 
de concreto com largura máxima de instalação de 
7,5 m e espessura de instalação máxima de 450 mm 
garante uma pavimentação de concreto econômica 
e precisa. 

A Vögele apresenta uma estreia especial: a 
SUPER 1600 L, uma profissional na restauração para 
os menores ou maiores projetos de construção. 
Além disso, a Vögele apresenta a máquina certa para 
cada projeto de construção, desde a pequena pavi-
mentadora SUPER 700-3 até a paviamentadora de 
grande porte SUPER 2100-3 L. Os destaques são as 
pavimentadoras Compact Class e as já conhecidas 
pavimentadoras SUPER 1880 L e SUPER 1880-3 L da 
Universal Class. Por fim, a Vögele apresenta o sistema 

 S

“Nossos clientes podem parti-
cipar de inúmeros projetos de 
construção e reciclagem no 
mercado, em terrenos, estra-
das e aeroportos, as nossas 
tecnologias inovadoras permi-
tem que os projetos sejam do-
minados de forma fácil e eco-
nômica.”
 

Ulrich Reichert, CEO da Wirtgen China.

Especialmente desenvolvidas para a demanda asiática: as 

novas fresadoras W 195 e W 205 da Wirtgen.

Poder de compactação: o novo Hamm Six-Pack para o 

mercado chinês.

O MOBICAT MC 120 Z PRO da Kleemann – baixa manu-

tenção e fácil transporte.

Pela primeira vez, a John Deere apresenta seus produtos 

no estande do Wirtgen Group.

A nova SUPER 

1600 L da Vögele 

já provou seu valor 

na restauração da 

National Highway 

104 no Condado de 

Yu Yao.

de sensores Big MultiPlex Ski, especialmente proje-
tado para atender às exigências da China, aumen-
tando significativamente a qualidade e o nivelamen-
to longitudinal.

Novos em folha são os compactadores HD 
30/35 da Hamm, fabricados localmente na China. 
Eles podem ser vistos em conjunto com outros rolos 
em tandem da HD CompactLine da Hamm em Xan-
gai. Também novos no mercado chinês são os rolos 
em tandem da classe 9t, o HD + 90 VO com oscilação 
e o rolo combinado HD + 90 VT. Para a terraplena-
gem, a Hamm apresenta como novidade o compac-
tador 325 com 25 t de peso operacional. 

Da Kleemann podem ser vistas pela primeira 
vez na bauma China o britador de mandíbula MC 
120 Z PRO e o britador de cone MCO 11 PRO. Os 
dois britadores PRO foram perfeitamente projetadas 
para as necessidades de pedreiras, em termos de 
robustez e eficiência. Além disso, a Kleemann exibe 
a peneira do MS 953 EVO como representante da 
linha de produtos EVO, que se destaca sobretudo 
por sua flexibilidade de uso e boas propriedades de 
transporte.

 www.wirtgen-group.com/bauma-china
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Sinergia no 
programa de 
aprendizagem

TRAINEE TECHDAYS

No 11º Durante o Trainee Techdays em Windhagen os trainees da 
Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann e Benninghoven mostram como 
o espírito de equipe e os efeitos da sinergia dentro do grupo 
corporativo podem rapidamente alcançar resultados perfeitos.

Uma equipe merecidamente orgulhosa depois de realizar a tarefa: 
Além dos 69 trainees que se encontram no segundo ano de 
formação em todas as cinco fábricas principais do Wirtgen Group, 
seus instrutores também estão satisfeitos com o bom resultado e o 
perfeito espírito de equipe.
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bjetivo de trabalho do evento: A res-
tauração de uma estrada por iniciativa 
dos próprios trainees e muita diversão. 

As boas-vindas ao grande gru-
po de trainees, aos seus instrutores e aos técnicos de 
apoio de todas as fábricas principais ficaram sob a 
responsabilidade do Dr. Günter Hähn, Vice-Presiden-
te Sênior de Operações do Wirtgen Group. “Os Trai-
nee Techdays são uma oportunidade ideal para os 
trainees de todas as marcas do Wirtgen Group tro-
carem conhecimentos e se familiarizarem com as 
mais novas tecnologias e aplicações. Dessa forma, 
eles já vão conhecendo e utilizando as sinergias den-
tro do Wirtgen Group durante o treinamento”, expli-
ca o Dr. Hähn.

Após um breve resumo do programa para os 
dias seguintes, apresentado por Boris Becker, Geren-
te de treinamento e educação continuada da Wirtgen 
GmbH, o primeiro passo foi uma visita à fábrica da 
Wirtgen GmbH. Os próprios aprendizes da Wirtgen 
assumiram o papel de anfitriões. Oliver Laible, Instru-
tor de logística de armazenamento na Vögele, expli-
ca: “Para nós é fundamental que os trainees sejam os 
anfitriões nessas visitas à fábrica. Isso é importante 
para o processo de aprendizagem deles e lhes dá a 
oportunidade de traçar paralelos com outras fábricas 
e abordar os tópicos que acham importantes.”

À tarde, iniciou-se a aplicação prática, primei-
ro para as equipes Wirtgen e Hamm, com a estabili-
zação do solo em uma parte da pista que não pos-
suía a capacidade de carga necessária para 
pavimentação asfáltica. Inicialmente, os trainees da 
Wirtgen granularam o solo com a WR 200 sem acres-
centar agentes ligantes. A compactação foi realizada 
pelos aprendizes da Hamm com o rolo de terraple-
nagem H 7i, lançando as bases para a pavimentação 
de asfalto programada para o dia seguinte.

Responsabilidade dos próprios 
estagiários
O próximo dia de construção começou com a remo-
ção da capa superficial do asfalto danificado. Duas 
fresadoras da Wirtgen estavam disponíveis para os 
trainees: Uma delas, o carregador frontal compacto 
W 100 CFi, a menor fresadora compacta dessa linha 
de produtos; a outra, a W 50 R, a mais potente fresa-
dora a frio meio-metro – um carregador traseiro par-
ticularmente apropriado para o trabalho de fresa-
gem em espaços confinados. Como não houve a 
remoção completa, mas “somente” da capa superfi-
cial em alturas de 4 a 6 cm, os 180 m da pista foram 
feitos rapidamente e a tarefa passou às mãos dos 
colegas da Vögele.

Eles não ficaram satisfeitos com as máquinas 
pequenas e tiveram à sua disposição um represen-
tante da classe de autoestrada, o SUPER 2100-3i, 
com largura de pavimentação máxima de até 13 
metros e capacidade de pavimentação de 1.100 t/h, 

uma grande pavimentadora da nova classe “dash 3” 
que domina até mesmo os maiores projetos de cons-
trução com confiança, de forma econômica e sem 
esforço. Assim, a instalação da capa superficial com 
um peso total de 220 toneladas de asfalto foi um de-
safio para os trainees, mas não para a pavimentadora. 

A equipe da Hamm pôde recorrer a diferen-
tes rolos em tandem articulados da Compact Line: 
Além do HD 14 VV e do HD 13 VV, cada um com 2 
tambores vibratórios, também foi utilizado o HD 12 
VO com vibração e oscilação. Os rolos se destacaram 
com suas dimensões compactas e a operação intui-
tiva, além de seu perfeito desempenho de compac-
tação, de modo que o trabalho foi concluído na 
mesma tarde. “Foi impressionante ver as diferentes 
máquinas do Wirtgen Group trabalhando juntas, 
uma após a outra, numa perfeita orquestração entre 

elas. Agora, nós entendemos ainda melhor o processo 
de construção rodoviária”, explica Linda Menzenbach, 
assistente comercial trainee da Wirtgen GmbH.

Nos workshops, a Benninghoven e outras 
empresas estiveram em foco, para que os trainees 
pudessem obter uma visão ampla sobre a produção 
de asfalto.

Espírito de equipe encorajado
No terceiro dia houve uma demonstração ao vivo, 
em que os trainees da Kleemann demonstraram o 
seu britador móvel de mandíbulas MOBICAT MC 
100 Ri na reciclagem de materiais de construção – 
“potente, eficiente, simplesmente impressionante” 
foi o veredito geral.

O que não estava no programa oficial, mas foi 
igualmente importante: A oportunidade de conhe-
cer os colegas das outras fábricas principais e seu 
conteúdo de treinamento, trocar experiências e cres-
cer com a cooperação interdisciplinar ao vivo. Todos 
os envolvidos trabalharam muito, passaram por no-
vas experiências e fizeram novos amigos. 

Boris Becker, Gerente de treinamento e for-
mação continuada da Wirtgen GmbH, resume: “Du-
rante esses dias intensos, cada participante desem-
penha um papel ativo, cada um com diferentes 
responsabilidades e tarefas a cumprir. Os trainees 
aprendem com a experiência prática, trocam seus 
conhecimentos sobre produtos, tecnologias e pro-
cessos e desenvolvem não apenas seus conhecimen-
tos, mas também o espírito de equipe do Wirtgen 
Group.”

 O

1.  Remover uma tampa de

bueiro – um trabalho padrão para 

o W 50 Ri e (ainda) um desafio

para os trainees. 2.  Os vizinhos

estão maravilhados – isso

funciona como estímulo. 3.  Bom

trabalho – o nivelamento deu

certo! 4.  Patricia Simic, Mecânica

industrial trainee na Wirtgen,

manuseando a W 100 CFi.

1. 2.

3.

4.
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Dar às crianças  
uma perspectiva
Não existe nenhum lobby a favor de pessoas com deficiência na Índia. Todos 
os dias, elas sofrem negligência e exclusão. Apoiado pela ONG “Kinder in 
Not”, um projeto de assistência cuida de crianças deficientes. O objetivo é dar 
a elas uma chance de cuidar de si mesmas de forma independente.

PROJETO ASSISTENCIAL NA ÍNDIA
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terapias apropriadas em linguagem, neurologia e 
fisioterapia estabelecem a base para isso. 

Hoje já se pode ver que a autoestima e a au-
toconfiança de crianças extremamente desfavoreci-
das cresceram enormemente. Na próxima etapa, nós 
pretendemos planejar as aulas pré-escolares e esco-
lares. Meninas e meninos com deficiência devem 
perceber que também têm habilidades e que po-
dem descobrir suas aptidões e talentos. Além disso, 
eles devem encontrar uma maneira de serem reco-
nhecidos na sociedade. Mas o envolvimento dos pais 
também desempenha um papel importante no tra-
balho da irmã Júlia. São organizados acampamentos 
especiais de aconselhamento familiar. Acima de 
tudo, os pais precisam aprender que seus filhos pre-
cisam de valorização, cuidado e amor. 

Contas para doação

Banco Sparkasse Neuwied

Número da conta: 012 022 752 

Código do banco: 574 501 20

IBAN: DE87 5745 0120 0012 0227 52

SWIFT-BIC: MALADE51NWD

Banco Raiffeisenbank Neustadt e.G.

IBAN: DE16 5706 9238 0100 0527 24

BIC: GENODED1ASN

A Associação

Fundada em 1983 por iniciativa de Gisela Wirtgen, a ONG 

presta de forma voluntária “ajuda para o desenvolvimen-

to” de crianças carentes, trabalha independentemente de 

orientação política ou religiosa e tem projetos de 

assistência nas Filipinas, na Índia e no Brasil.

Mais informações

 www.kinder-in-not.de

AJUDE VOCÊ TAMBÉM AS CRIANÇAS EM RISCO!
Com os nossos projetos, nós procuramos ajudar a longo prazo. Cada centavo é um passo adiante para alcançarmos  
nosso objetivo!

ONG “KINDER IN NOT”

Cordialmente,

ONG 
“Kinder in Not” e.V.
Gisela Wirtgen 
(Presidente)

No caso de Anisha, toda a família se benefi-
ciou do nosso centro terapêutico. Com a acolhida da 
filha no abrigo, os pais ficaram livres para trabalhar. 
E Anisha? Ela aprendeu a andar e fez amigos em 
Snehasadan. O mais especial para ela é que sua fa-
mília se orgulha do seu progresso. 

Nós da Kinder in Not também estamos satis-
feitos por termos conseguido melhorar as condições 
da vida das crianças com deficiência e das suas famí-
lias, de forma tão sustentável e dentro de tão pouco 
tempo.

Anisha tem seis anos e mora com os pais e 
dois irmãos mais velhos na aldeia de Mohanpura. 
Mohanpura é uma das 190 aldeias que pertencem à 
grande comunidade Sendhwa, no estado de Ma-
dhya Pradesh. Seus pais vivem da agricultura. A ren-
da familiar é de 2.500 rupias indianas por mês. Isso 
corresponde a cerca de 30 euros. Anisha nasceu com 
má-formação nos membros. Rapidamente se tornou 
evidente que ela também sofria de deficiência men-
tal. Devido à falta de conhecimento e falta de recur-
sos financeiros, a menina nunca recebeu estímulo 
adequado nem apoio financeiro. Quando Anisha era 
pequena, os pais podiam facilmente levá-la para 
trabalhar no campo. Mas como a menina nunca 
aprendeu a andar, o transporte tornou-se cada vez 
mais problemático. Até que os pais passaram a trancar 
a menina sozinha na cabana da família durante o dia.

Como Anisha, a maioria das crianças deficien-
tes que vive na comunidade Sendhwa são negligen-
ciadas e crescem isoladas da sociedade. 

Muito já foi alcançado
A irmã Júlia e sua equipe assumiram os cuidados 
dessas crianças esquecidas. Já em 2009, ela abriu 
um projeto de assistência para dez crianças com 
deficiência. Quando nós da “Kinder in Not” soube-
mos do trabalho da Irmã Júlia, um total de 20 meni-
nas e meninos entre 5 e 12 anos já tinham encontra-
do um novo lar em seu centro terapêutico 
“Snehasadan”. Mas os recursos financeiros das irmãs 
eram suficientes apenas para o essencial. Embora 
houvesse um prédio separado, faltava mobília, pes-
soal e até mesmo roupas para os abrigados.

Há pouco mais de um ano, a ONG “Kinder in 
Not” vem apoiando este projeto assistencial. A situ-
ação no centro terapêutico melhorou significativa-
mente nesse meio tempo. Atualmente, cerca de 70 
crianças vivem na instalação. Foi possível comprar 
roupas de cama, utensílios de cozinha e muito mais. 
Também no cuidado com as crianças muita coisa já 
foi alcançada. Não é mais uma mera questão de su-
pervisionar os pequenos. Em primeiro lugar, as me-
ninas e os meninos devem conquistar a maior inde-
pendência possível. Aos poucos, aprendem a se 
lavar e vestir, ir ao banheiro e comer de maneira in-
dependente. 

O objetivo do projeto é dar às crianças a 
chance de cuidarem de si mesmas, tanto quanto for 
possível. Uma boa alimentação, cuidados médicos e 

Atualmente, cerca de 70 crianças 

vivem no centro terapêutico. Elas 

devem tornar-se cada vez mais inde-

pendentes.

A pequena Anisha (à direita), de seis anos, 

aprendeu a andar e fez amigos. A família está 

orgulhosa do progresso da filha.

adhya Pradesh é uma das regiões 
mais pobres da Índia. As estimativas 
pressupõem que quase metade da 
população vive abaixo da linha da 

pobreza. As pessoas precisam sobreviver com me-
nos de US$ 1,25 (cerca de 1 euro) por dia. Mais de 
70% delas vivem em aldeias e subsistem da agricul-
tura. São agricultores com terras muito pequenas ou 
trabalhadores autônomos. Os salários agrícolas são 
extremamente baixos e não há trabalho fora da épo-
ca de colheita. As famílias têm pouco ou nenhum 
acesso à educação e à assistência médica. A situação 
é particularmente precária para as baixas castas e 
tribos (adivasi).

A parcela de comunidades tribais em Madhya 
Pradesh é particularmente alta, em comparação com 
toda a Índia. São os descendentes do povo autócto-
ne da região. À medida que a industrialização avan-
ça, eles são expulsos de suas terras, perdem seu 
sustento natural e são privados de sua identidade 
cultural. Assim como os adivasi, os dalits, chamados 
intocáveis, também lutam para sobreviver. Aos mais 
pobres entre os pobres pertencem, por exemplo, 
mulheres ou famílias com parentes deficientes, que 
têm uma situação particularmente difícil.

Não existe nenhum lobby a favor de pessoas 
com deficiência na Índia. Todos os dias, elas sofrem 
negligência, exclusão e até mesmo hostilidade ex-
plícita. Vivem em total dependência de suas famílias. 
Mas mesmo em família, os deficientes estão em des-
vantagem, por exemplo, quando se trata de compar-
tilhar as refeições diárias. O nascimento de uma 
criança deficiente é um problema social, financeiro, 
mental e físico para a família. 

 M
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No setor, o Wirtgen Group e a John Deere são 
reconhecidos por seu suporte ao cliente. Agora,  
as duas empresas buscam a solidariedade em  
suas atividades sociais. O objetivo: ajudar os 
desfavorecidos de uma forma ainda mais direta.

Todos  
podem ajudar

COMPROMISSO SOCIAL

Visivelmente emocionada Gisela Wirtgen, pre-

sidente da ONG “Kinder in Not”, recebe o do-

nativo de Domenic Ruccolo, CEO do Wirtgen 

Group, e Mara Sovey Downing, presidente da 

John Deere Foundation.

ua determinação é dar perspectivas 
às crianças. Desde 1983, quando fun-
dou a ONG “Kinder in Not” (AKIN), 
Gisela Wirtgen tem sido incansável a 

reunir donativos para crianças e jovens necessitados 
e suas famílias, para estabelecer as bases para um 
futuro melhor. 

Ficou quase sem palavras quando o CEO do 
Wirtgen Group Domenic Ruccolo entregou um che-
que no valor de 100.000 EUR. “Estou maravilhada com 
a forma como a empresa e seus colaboradores conti-
nuam a apoiar a ONG mesmo depois da aquisição da 
John Deere”, agradeceu a madrinha desta causa.

Atualmente, à luz do princípio “ajuda para o 
desenvolvimento”, a ONG financia 47 projetos de 
assistência no Brasil, na Índia e nas Filipinas. Sempre 
do seu lado estiveram e continuam a estar os cola-
boradores do Wirtgen Group. Quer seja para arre-
gaçar as mangas em angariações de fundos ou para 
conseguir patrocínios ou donativos – a confiança na 
AKIN e em Gisela Wirtgen é grande. Pois todos sa-
bem que cada cêntimo chega onde tem de chegar 
e que todos os projetos de assistência são cuidado-
samente selecionados e acompanhados posterior-
mente pela presidente e sua equipe.

Os colaboradores do Wirtgen Group dão 
novas esperanças a muitas pessoas
Mara Sovey Downing, presidente da John Deere 
Foundation, viajou propositadamente para o evento. 
Também a empresa norte-americana apoia projetos 
sociais com sua própria organização e é por isso que 

 S
do outro lado do Atlântico todos estão entusiasma-
dos com as atividades da ONG “Kinder in Not”. Por 
isso, Downing não chegou de mãos vazias a Windha-
gen e surpreendeu Gisela Wirtgen pela segunda vez 
nesse dia com o seu presente. A John Deere Foun-
dation no âmbito do programa “Matching Gift” du-
plica cada donativo à AKIN dos colaboradores do 
Wirtgen Group em todo o mundo até um montante 
individual de 1.000 EUR, duplicando a soma da 
quantia doada. “Se unirmos o compromisso financei-
ro dos colaboradores do Wirtgen Group e da John 
Deere Foundation, conseguimos apoiar em conjunto 
e de uma forma ainda mais direta os projetos de 
assistência da ONG “Kinder in Not” e até aumentar 
o seu alcance”, afirma Downing.

“A proposta da John Deere Foundation é re-
almente uma excelente ideia”, reconhece Gisela 
Wirtgen com esperança a uma participante animada 
dos funcionários do Wirtgen Group. 

Enquanto isso, tem já em mente o desejo de 
utilizar o donativo atual de 100.000 EUR para um 
projeto de assistência na Índia que promove cuida-
dos e assistência a crianças com deficiência. “O pro-
jeto teve início no ano passado, ali o dinheiro será 
muito bem aplicado. Desta forma, oferecemos aos 
colaboradores do Wirtgen Group uma vez mais a 
oportunidade de dar nova esperança a muitas pes-
soas”, afirma a presidente da ONG.

O tema principal do compromisso é a 
formação escolar e profissional das crian-
ças e adolescentes – pois esse é o primeiro 
passo para uma vida independente.  
O trabalho se concentra nos seguintes 
países:

 Filipinas: Aqui, os projetos de assistên-
cia se concentram em cemitérios e li-
xões, em favelas urbanas e em regiões 
rurais pouco desenvolvidas.

Projeto de assistência financia hoje a ONG “Kinder in 
Not”, fundada em 1983 por Gisela Wirtgen.

 Índia: Além de crianças das camadas 
mais pobres, meninas e meninos  
com deficiência também recebem  
assistência.
 Brasil: Três creches são um sinal de es-
perança para crianças de rua e crianças 
de famílias soropositivas, entre outras. 

 www.kinder-in-not.de
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Discover SMARTSYNERGIES
 

and INNOVATIONS at bauma 2019.

A JOHN DEERE COMPANY

SAVE THE DATE:  Visite-nos de 8 a 14 de abril de 2019 na bauma e vivencie as SMARTSYNERGIES and INNOVA-
TIONS do WIRTGEN GROUP. Em 2019, vamos expor em Munique pela primeira vez em conjunto com os nossos 
colegas da JOHN DEERE. O estande de exposição cresceu, mas continua no mesmo lugar. Como de costume, você 
nos encontra na área descoberta, estande número FS 1011. Nós ficaremos felizes com a sua visita.

  www.wirtgen-group.com/bauma

CLOSE TO OUR CUSTOMERS


