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Inovação
Pela primeira vez junto com a John Deere, 13.000 metros quadrados de área 
de exposição, 120 peças, 18 estreias mundiais e 25 inovações – o estande do 
Wirtgen Group voltou a crescer para poder apresentar a gama completa de 
seu poder inovador e todo o portfólio de serviços.

O WIRTGEN GROUP NA BAUMA
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onnected Milling (fresamento conec-

tado) é o nome da fórmula com a qual 

a Wirtgen, especialista em fresadoras 

a frio, está maximizando de forma sus-

tentável a eficiência do fresamento. Essa fórmula é 

baseada em sistemas inteligentes que não só garan-

tem um fluxo direto de informações entre a máquina 

e o operador, mas também envolvem a oficina de 

assistência técnica e o escritório de planejamento.  

O cliente se beneficia de diversas maneiras.

Sempre um passo à frente
Com a W 210 Fi na vanguarda, as fresadoras grandes 

foram o atrativo absoluto para os visitantes. Assim 

como para Maurizio Metelli. O proprietário da em-

presa de construção Tima SRL comprou no local uma 

fresadora de nova geração, “a primeira de seu tipo 

na Itália. Estamos muito orgulhosos disso. Essa fre-

sadora está cheia das tecnologias e soluções mais 

recentes, como o sistema de assistência Mill Assist.” 

Com base em uma análise holística de todos 

os parâmetros, todo o processo de fresagem é ma-

peado digitalmente e simulado em tempo real.  

 C
O inovador sistema de controle de máquina Mill  

Assist ajuda o operador a manter o equilíbrio ideal 

entre desempenho, qualidade e custos a todos os 

momentos. Dessa forma, a máquina calcula em tem-

po real a configuração mais econômica para o res-

pectivo local de fresagem. Para clientes como Mau-

rizio Metelli, o dinheiro que eles economizam com 

as novas fresadoras grandes da Wirtgen é bastante. 

O Wirtgen Performance Tracker (WPT) tam-

bém foi extremamente popular entre os visitantes da 

feira. Pela primeira vez, ele permite que o desempe-

nho de fresamento seja determinado e documenta-

do de forma automática e transparente. Após a  

conclusão do trabalho de fresagem, um relatório  

é automaticamente gerado com todos os dados  

importantes de desempenho e consumo em forma-

to Excel e PDF e é enviado para o operador da má-

quina por e-mail, como para o escritório de gestão 

de pedidos da descrição do operador da máquina. 

Além da nova geração de máquinas, todas as fresa-

doras grandes da Wirtgen a partir de 2010 podem 

ser equipadas com o WPT.

 Inteligência 
confiável
A Wirtgen sozinha chegou a Munique com 6 estreias  
e 4 inovações. O foco estava na nova geração de  
fresadoras grandes.

O visual é convincente, mas os  

verdadeiros destaques estão  

escondidos dentro das máquinas.

WIRTGEN: NOVA GERAÇÃO DE FRESADORAS GRANDES
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  Pavimentadoras de concreto  

Pavimentação 
de concreto 
precisa

As pavimentadoras de concreto inset são a escolha 

ideal para a pavimentação econômica de coberturas 

de concreto de áreas extensas, por exemplo, em 

rodovias de cargas altas ou áreas de operação de 

aeronaves. Nova e apresentada pela primeira vez na 

Bauma: a SP 124i com larguras de trabalho de  

4,50 m a 12 m e espessuras de pavimentação de até 

450 mm. Com ela, a Wirtgen está equipando uma 

pavimentadora de concreto da classe de 12 m com 

quatro unidades de esteira direcionáveis e giratórias 

pela primeira vez. A manobrabilidade adicional da 

pavimentadora permite que os usuários adaptem a 

As várias opções de 

equipamento são 

um grande fascínio.

Show de desempenho: 

Um total de 7  

pavimentadoras de 

concreto expostas.

máquina de forma muito flexível e rápida às condi-

ções específicas da obra. Isso também permite que 

a pavimentadora seja instalada em uma construção 

existente imediatamente adjacente a ela.

Graças às tecnologias de última geração, a 

série SP 120 pontua com alta precisão de pavimenta-

ção, operação intuitiva e facilidade de uso. Além  

disso, ao desenvolver a SP 124i, a Wirtgen também se 

concentrou em sinergias com as séries SP 60 e SP 90.
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  Mineradora de superfície  

Especialistas na 
extração de  
matérias-primas
Além de máquinas para terraplanagem e construção 

de estradas, a Bauma é também uma feira para o 

setor de mineração. Por isso, a Wirtgen também 

apresentou duas estreias mundiais nesse segmento 

de produtos: as mineradoras de superfície 220 SMi 

e 220 SMi 3.8. As novas especialistas na extração de 

matéria-prima cortam o material e o depositam atrás 

da máquina em fileiras através do processo Win-

drow.

A 220 SMi 3.8 é destinado ao uso em rocha 

macia e em operações de mineração de qualquer 

magnitude. O conjunto do tambor de corte de 3,8 m 

de largura permite o máximo desempenho de corte 

desde rocha macia até uma resistência à compressão 

uniaxial de 35 MPa. A utilização ideal do rendimento 

do motor e o baixo consumo de combustível especí-

fico garantem elevadas produções diárias a baixo 

custo por tonelada de material extraído.

Desenvolvida para cortar rocha dura com  

resistência à compressão uniaxial de até 50 MPa,  

a SMi 220 é usada em operações de mineração de 

pequeno e médio porte, bem como para trabalhos 

de traçado e projetos de infraestrutura. Devido às 

suas dimensões compactas e direção total das  

unidades, a mineradora de superfície possui um raio 

de viragem reduzido. Essa vantagem é particular-

mente evidente em pequenas áreas de mineração  

e no traçado de seções mais estreitas, como rampas.

Duas estreias 

mundiais para 

mineração de 

superfície.

Não só inovador, 

mas também 

seguro para 

caminhar.
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Padrão de 
trem de  
reciclagem

  Recicladora  

A recicladora a frio mais moderna e potente do  

mundo, a W 380 CRi, também celebrou sua estreia 

mundial. A nova geração de recicladoras foi espe-

cialmente desenvolvida para atender à exigência de 

reparos estruturais em rodovias, a fim de manter a 

funcionalidade da infraestrutura viária no longo  

prazo. A característica especial desse processo: A 

camada de superfície do asfalto é pavimentada em 

toda a largura da estrada em uma única passagem, 

no local, e com a adição de agentes de pulverização, 

como espuma de asfalto, e em seguida é diretamen-

te rebatida. O carregador traseiro da W 380 CRi 

transfere o material para uma vibroacabadora  

Vögele na parte traseira. Tal máquina imediatamente 

faz a pavimentação, e os rolos Hamm cuidam da 

compactação final. 

A recicladora a frio utiliza o método Downcut. 

Isto torna possível distribuir o tamanho das peças 

individuais de uma forma direcionada – especial-

mente em estradas de asfalto frágeis, finas e antigas.

As vantagens do processo são óbvias, espe-

cificamente a utilização de cerca de 100% do mate-

rial de construção existente. Os transportes de  

materiais de construção são reduzidos em até 90%. 

Ao mesmo tempo, 90% dos recursos e até 100% do 

descarte de materiais podem ser economizados. Isso 

reduz drasticamente o consumo de combustível e as 

emissões de CO2. Graças às propriedades especiais 

da mistura de materiais de construção recentemen-

te tratada, a tecnologia de reciclagem a frio resulta 

em custos muito baixos durante todo o período de 

utilização das estradas.

O trem de reci-

clagem completo 

com tecnologias do 

Wirtgen Group.

Discussões técnicas 

estimulantes sobre a 

reciclagem a frio ecolo-

gicamente correta. 
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Estreia de 

sucesso na 

Bauma para 

as máquinas 

de construção 

John Deere. 

Grande interesse 

nas motoniveladoras 

disponíveis na 

Alemanha e França 

através da rede 

de distribuição do 

Wirtgen Group.

As minicarregadeiras 

chegam ao público 

especializado.

John Deere apresentou um total de 

14 máquinas de construção no estan-

de do Wirtgen Group – estreias na 

Europa. “Nossa estreita relação com o 

Wirtgen Group nos permite apresentar as máquinas 

de construção John Deere a um público mais amplo 

do mundo todo”, declarou David Thorne, vice-presi-

 A

dente sênior de vendas e marketing, divisão World-

wide Construction & Forestry. “Os clientes podem se 

beneficiar da variedade de nosso portfólio de pro-

dutos, o qual inclui nossa bem-sucedida série de 

motoniveladoras que estamos lançando atualmente 

em vários mercados europeus.”

As motoniveladoras chegam à Europa
A aquisição do Wirtgen Group e a forte utilização de 

motoniveladoras na construção de estradas resulta-

ram em um aumento do interesse nas máquinas de 

terraplanagem da John Deere. Este interesse levou 

a John Deere a começar a vender a 622GP e a 672GP 

na Alemanha e França através da rede de distribui-

ção do Wirtgen Group.

Escavadeiras da fábrica da John Deere 
em Tianjin

A Bauma em Munique foi palco da primeira apresen-

tação pública das escavadeiras E210 LC e E360 LC 

Series-II. Ambos os modelos são fabricados pela 

John Deere em Tianjin, na China. Elas são vendidas 

na China, Rússia e partes do Sudeste Asiático através 

da rede de revendedores da John Deere.

Presença 
sólida
A John Deere mostrou um panorama 
de seu portfólio de máquinas de 
construção. Entre elas, estão as 
motoniveladoras que são vendidas 
através das empresas de vendas  
e de serviços alemãs e francesas do 
Wirtgen Group.

JOHN DEERE
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ersátil, econômica e de fácil utilização: 

a SUPER 3000-3(i) da Vögele, atual-

mente a maior vibroacabadora dispo-

nível, representa o que é de mais 

moderno em desenvolvimento tecnológico. Graças 

à sua largura de trabalho de 18 metros, o novo  

estandarte de vibroacabadoras é capaz de pavimen-

tar a camada de superfície da rodovia de uma super-

fície da estrada de quatro faixas de rodagem sem 

problemas. Inúmeras inovações, como o conceito de 

operação de fácil aprendizagem ErgoPlus 3, que 

inclui display e funcionamento automático, fazem 

desta vibroacabadora grande uma máquina verda-

deiramente versátil. 

Desempenho ideal do material
Medidas de instalação de grande volume não são 

mais um problema imediato. Com uma potência de 

354 kW, o motor a diesel fornece poder suficiente 

para 1.800 toneladas de mistura por hora. A Vögele 

revolucionou o sistema de transporte, de modo a 

garantir uma ótima alimentação de material em dife-

rentes espessuras de camadas. O ajuste contínuo do 

Amplamente  
 posicionada 
A solução perfeita para qualquer aplicação:  
Na Bauma, a Vögele apresentou quatro inovações  
de vibroacabadoras, tecnologia de mesa e soluções 
de processos digitais. 

 V

Acima: Forte largura de trabalho 

de 18 metros.

Abaixo: A SUPER 3000-3(i) é um 

evidente atrativo para o público.

VÖGELE

chassi, incluindo a cinta de raspar e o helicoidal es-

pargidor, garante que o material seja sempre trans-

ferido de cima para dentro do helicoidal espargidor. 

Novidade mundial em hidráulica 
Especialmente no caso em que diferentes espessu-

ras de camadas devem ser pavimentadas com a 

mesma mesa, um curso da barra do soquete corre-

tamente ajustado é decisivo para o resultado da 

compactação. É por isso que a Vögele desenvolveu 

um ajuste hidráulico do curso da barra do soquete. 

Para resultados de pavimentação de alta qualidade, 

é possível ajustar um curso da barra do soquete de 

4 ou 8 milímetros no console do operador ErgoPlus 

3 ou no console do operador da mesa – com um 

simples toque em um botão. “Apesar de seu tama-

nho, as novas mesas rígidas são muito fáceis de 

montar e operar”, diz Björn Westphal, gerente de 

produto da Vögele.

Máximo nivelamento
Flexibilidade com um novo conceito de mesa: a  

SUPER 3000-3(i) pode ser combinada com a 
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mesa extensível AB 600 e as novas mesas de largura 

fixa SB 300 e SB 350 para obter uma superfície plana 

de até 18 metros – sem juntas longitudinais. As mesas 

rígidas com uma largura básica de até 3,50 metros 

fazem delas as mesas de alto desempenho líderes 

no mercado mundial. Camadas de base de até  

50 centímetros não são problema nenhum. A propó-

sito, elas também podem ser combinadas com ou-

tras vibroacabadoras da linha Premium, como a  

SUPER 1800-3(i). Ambos os tipos de mesas aquecem 

de forma rápida e homogênea graças à chapa alisa-

dora, à barra do soquete e à barra de prensagem. 

As extensões hidráulicas contribuem para a 

alta flexibilidade da mesa. As mesas de largura fixa 

podem ser ajustadas em até 2,50 metros. Vantagem: 

Os operadores já não precisam de fixar nem remover 

manualmente as extensões fixas da mesa. “Os  

operadores podem ajustar a nova largura de  

pavimentação usando a SmartWheel no console do 

operador da mesa ErgoPlus 3 sem necessidade de 

trabalhos de reequipamento mecânico”, explica 

Björn Westphal. 

Nova, compacta e simples 
As vibroacabadoras compactas da Linha Classic tam-

bém são novidades no portfólio de produtos. Com 

a pavimentadora de esteiras SUPER 1000(i) e as pa-

vimentadoras de rodas, pequenas obras de jardina-

gem e paisagismo podem ser implementadas de 

forma econômica e com um elevado nível de quali-

dade. Ambas as pavimentadoras para estradas estão 

equipadas com o ErgoBasic. Elas não são de forma 

nenhuma inferiores ao conceito de operação da  

Linha Premium: As funções básicas essenciais das 

máquinas podem ser operadas de maneira igual-

mente rápida, precisa e intuitiva. A visualização  

acessível do status e das funções também funcionam 

sem um display. A iluminação de fundo sem reflexos 

para operações noturnas e o controle simples com 

o volante também são muito úteis. 

Além do conceito de operação simples, a 

Vögele também oferece o Niveltronic Basic, o siste-

ma intuitivo de nivelamento automático. Ele é total-

mente integrado ao sistema de controle da máquina 

e garante uma pavimentação precisa em qualquer 

sub-base. 

Alta potência
Com uma potência de 55,4 kW, os motores a diesel 

das máquinas i têm um pós-tratamento eficiente dos 

gases de escape e cumprem as normas europeias e 

americanas de emissão de gases. Com isso, a velo-

cidade máxima de transporte chega a 20 quilôme-

tros por hora. Os helicoidais espargidores hidrauli-

camente ajustáveis para diferentes espessuras de 

camadas são especialmente convenientes.

“As novas mesas de 
largura fixa são 
projetadas para 
máxima largura e 
desempenho, mas 
também para 
máxima flexibilidade 
e eficiência.”
 
Björn Westphal, gerente de produto da Vögele

Mesmo quando há vários visitantes, é possível 

oferecer aconselhamento competente.
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A documentação das obras se 
torna digital:

Com o WITOS Paving Docu, a líder mundial do mercado Vögele 

complementa duas de suas soluções de obras anteriores: o 

sistema de medição de temperatura sem contato RoadScan, 

que pode ser usado para controlar a temperatura da pavimen-

tação em toda a placa, e a solução telemática WITOS Paving 

Plus, que pode ser utilizada para coordenar e otimizar de forma 

ativa todos os processos, do misturador à pavimentação em 

tempo real. O WITOS Paving Docu é posicionado bem no meio 

de tudo: A solução é destinada especialmente às empresas de 

construção que pretendem registrar e avaliar dados adicionais, 

além da temperatura de pavimentação, mas que não precisam 

da gama total do WITOS Paving Plus, incluindo a otimização de 

processos.

Com o WITOS Paving Docu, os chefes e encarregados das obras 

podem iniciar os trabalhos diretamente no campo sem planea-

mento prévio, registrando assim muitos dados da vibroacaba-

dora e de pavimentação, como larguras de trabalho, velocidade 

de pavimentação e paragens, assim como o tempo efetivo da 

pavimentação. Além disso, os comprovantes de entrega podem 

ser digitalizados por código QR ou gravados manualmente, e as 

áreas de pavimentação contínua, quantidades e densidades de 

superfície podem ser calculadas. No final de cada dia de pavi-

mentação, os relatórios da obra são enviados automaticamente 

por e-mail para os destinatários selecionados. O aplicativo e a 

vibroacabadora são conectados em rede via WLAN, de modo a 

permitir a troca de informações entre a máquina e o smartphone 

do encarregado da obra, mesmo sem conectividade móvel.

As soluções telemáticas da Vögele permitem 

qualidade na construção de estradas.

15 
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stá na hora de uma nova geração de 

rolos de rodas de borracha. Com a 

série HP, a especialista em compacta-

ção Hamm traz o próximo estágio de 

desenvolvimento dos rolos de rodas de borracha em 

série. Os novos modelos estarão disponíveis no 

mundo todo até ao final de 2019.

Campo de visão de primeira classe
Uma visão geral máxima da máquina e da obra faci-

lita o trabalho diário. Com a série HP, isso é possível 

graças a uma cabine panorâmica espaçosa que aten-

de à norma ISO 5006-2017 relativa ao campo de 

visão. Além disso, a velha conhecida estrutura assi-

métrica proporciona uma excelente visibilidade. 

Seguindo o desvio da faixa entre as rodas dianteiras 

e traseiras, uma visão clara dos flancos exteriores das 

rodas é sempre garantida. 

Operação simples 
Outro destaque é o conceito claro de operação. Isso 

é algo neutro em termos de linguagem em todos os 

modelos da série HP e pode ser aprendido de forma 

intuitiva. Os poucos comutadores estão dispostos de 

maneira inteligente na plataforma do operador.  

O rolo pode ser facilmente controlado através de um 

joystick montado ergonomicamente. 

Balastro flexível 
Dependendo do tipo de asfalto, da espessura da 

camada e da aplicação, o balastro correto dos rolos 

de rodas de borracha representa um importante  

fator de qualidade na compactação. Para isso, a 

Hamm desenvolveu um conceito de balastro variável 

que permite o uso flexível de diferentes variantes de 

peso com base na aplicação. Na série HP, os corpos 

de balastro feitos de aço, magnetite ou concreto 

podem ser empurrados para dentro e retirados dos 

espaços de balastro entre os conjuntos de rodas. 

 E
Segurança máxima 
Com todas as características modernas, a segurança 

do operador não deve ser negligenciada. Por exem-

plo, o pedal do freio em todos os modelos da série 

HP está conectado à unidade de controle do assen-

to. Isso significa que ele pode ser sempre alcançado, 

independentemente da posição do assento. Para 

garantir uma manutenção eficiente e segura, todos 

os pontos a serem monitorados estão localizados no 

lado direito do motor, que pode ser alcançado  

através de uma subida de abertura externa de vários 

degraus. Assim, o operador não poderá se esquecer 

de balançar a subida para trás. 

Tanque ampliado 
O recém-projetado tanque de água grande também 

é impressionante. Tal como o tanque de diesel, ele 

tem capacidade suficiente para um dia de trabalho 

sem parar para reabastecer. Além disso, a série HP 

oferece um tanque de água adicional de 1.500 litros. 

Ele pode ser usado para pulverização, mas também 

como um peso adicional flexível. O tanque pode ser 

enchido em cerca de três minutos graças à conexão 

de tubo tipo C.

Aditivo inovador 
Cada vez mais, os asfaltos de difícil processamento 

precisam ser pavimentados. Por isso, a Hamm  

também otimizou seu sistema de pulverização de 

aditivos. O concentrado de aditivos é despejado nas 

novas máquinas sem pré-mistura. Na plataforma do 

operador, a dosagem pode ser controlada em várias 

etapas de adição. O rolo dosa e mistura o aditivo 

automaticamente durante a compactação de acordo 

com a especificação – sem segregação da mistura de 

aditivo e água.

Novos modelos
Na Bauma 2019, a Hamm apresentou inovações 
fiéis ao lema “Quality made in Germany”.

Acima: Os rolos da série HP da Hamm são adequa-

dos para terraplenagem e construção de asfalto.

HAMM

Abaixo: Os “modelos C” estão entre as novidades da Bauma trazidas 

pela Hamm para terraplenagem. Eles são equipados com um aciona-

mento hidrostático reforçado e oferecem até 30% mais torque.
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ela primeira vez foi apresentado um 

rolo com tambor de oscilação dividi-

do. Ele é usado para compactação em 

curvas e rotatórias. Além disso,  

os rolos com tambor de oscilação dividido são  

adequados para compactação de tipos de asfalto 

sensíveis ao deslocamento. No tambor de oscilação  

dividido, uma unidade de oscilação autônoma e  

mecanicamente independente opera em cada  

metade. Um sistema de regulação eletro-hidráulico 

integrado ajusta de forma rápida e precisa a posição 

dos desequilíbrios à posição das metades do tambor. 

Como resultado, ambas as metades do tambor  

oscilam de forma síncrona em todos os momentos – 

apesar de suas diferentes velocidades de rotação em 

trabalhos em curvas. Os modelos correspondentes 

estarão disponíveis para todos os rolos da série DV+. 

Resistente ao desgaste e sem necessidade 
de manutenção
Outra novidade: Todos os tambores de oscilação da 

Hamm agora têm uma vida útil significativamente 

mais longa graças ao aço de grão fino altamente  

resistente ao desgaste com uma espessura de mate-

rial ainda maior. Além disso, foi introduzido um con-

ceito de acionamento otimizado e correias dentadas 

inovadoras que não necessitam de manutenção. Não 

é mais necessário trocar as correias dentadas após 

2.000 horas do motor, nem é necessário trocar o 

óleo, o que é necessário com outros sistemas no 

Oscilação sem 
manutenção

Vibração e oscila-

ção – dois sistemas 

de compactação 

explicados de forma 

simples no Centro 

de Tecnologia da 

Hamm.

HAMM

 P
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Oscilação dividida: Combina as vantagens da tecnologia de oscilação com as vantagens de um tambor dividido.

mercado. Tanto os operadores quanto o ambiente 

da obra se beneficiam das novas soluções para me-

lhorar e desenvolver ainda mais os tambores de 

oscilação. Graças ao uso das novas correias denta-

das, os tambores de oscilação são muito mais silen-

ciosos em operação do que antes. 

Módulo para medição da compactação
No quesito oscilação, a Hamm apresentou outra  

novidade mundial na Bauma. O “HAMM Compaction 

Meter VIO” amplia os módulos de medição e  

documentação de compactação (= HCQ: HAMM 

Compaction Quality). O HAMM Compaction Meter 

VIO agora oferece pela primeira vez a possibilidade 

de medição de compactação no modo de oscilação. 

Método patenteado
O sistema é baseado em um acelerômetro de 2 eixos 

e um novo software expandido que determina o valor 

de HMV usando um método patenteado. O sistema 

está disponível agora para os compactadores mono-

cilíndricos VIO H 7i VIO e H13i VIO. Além de sua tec-

nologia inovadora, ele mostrou-se ser particularmen-

te fácil de utilizar, uma vez que seu funcionamento 

não requer nenhuma intervenção por parte do ope-

rador do rolo. Se o valor de HMV também for regis-

trado no HCQ Navigator, a compactação real também 

pode ser determinada com a ajuda de uma calibra-

ção. Dessa forma, os rolos VIO da Hamm podem 

documentar com rapidez e precisão valores de me-

dição resilientes para todas as aplicações FDVK.
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peração simples apesar da tecnologia 

complexa – para alcançar esse objeti-

vo, a Kleemann conta com o conceito 

de controle SPECTIVE para toda a  

linha PRO e com o britador de impacto MOBIREX MR 

130 Z EVO2. Componente central: um robusto painel 

sensível ao toque de 12 polegadas. Com símbolos 

claros e uma navegação de menu simples, ele ofe-

rece ao operador uma visão geral intuitiva de todas 

as funções de que ele precisa. A interface do usuário 

é projetada para suportar influências ambientais, 

como poeira, respingos de água e condições de 

iluminação difíceis.

Ergonomia
A quebra de agregados ou de entulho de construção 

gera ruído. Como consequência, os usuários devem 

usar protetor de ouvidos a uma curta distância da 

máquina. Com o novo pacote opcional, a Kleemann 

atingiu uma redução significativa no nível sonoro  

e reduziu significativamente o perímetro do som 

perceptível. A distância mínima até a máquina sem 

protetor de ouvidos foi reduzida em até 60%. Para 

isso, duas abas de insonorização são instaladas na 

altura do motor para desviar o som para cima. Dessa 

forma, a influência do som é reduzida em um total 

de seis decibéis – sendo que três decibéis são sufi-

cientes para diminuir para a metade a sensação de 

ruído. Mais uma vantagem: as abas de insonorização 

não influenciam a largura de transporte. Para o trans-

porte, elas são simplesmente dobradas na unidade.

Manutenção
Todos os componentes das unidades de britagem e 

peneiramento da Kleemann são acessíveis aos usuá-

rios para a manutenção mais conveniente e segura 

possível. A vantagem dessa alta acessibilidade: os 

trabalhos de manutenção, como o reabastecimento 

de combustível ou a substituição dos revestimentos 

pré-filtro, podem assim ser realizados de forma con-

veniente a partir do solo ou em plataformas especial-

mente destinadas a isso. O premiado sistema “Lock 

& Turn” garante maior segurança ao trocar a barra de 

impacto. Chaves especiais são usadas para liberar 

áreas individuais de trabalho, como componentes 

móveis ou a abertura de tampas de manutenção.  

Se a chave for removida, as áreas são automaticamen-

te bloqueadas. Uma outra característica de seguran-

ça do sistema: um dispositivo de sentido de rotação 

com o qual o rotor do britador pode ser ajustado 

manualmente e travado em qualquer posição a partir 

do exterior através de uma engrenagem.

Seguro e  
ecologicamente 
correto 
Com soluções inovadoras, as unidades de britagem e peneiramento 
da Kleemann garantem ainda mais segurança e facilidade de uso.

Acima: Soluções para trituração de rochas.  

A nova MOBICAT MC 120 Z PRO.

Abaixo: Durante a Bauma, surgiram  

discussões técnicas interessantes sobre  

as inovações da Kleemann.

 O

KLEEMANN

21 



22 FORUM 57  INOVAÇÃO



urante a Bauma, a Benninghoven 

apresentou pela primeira vez o novo 

conceito de usina ECO. A superestru-

tura modular da série atraiu especial 

atenção. O sistema modular inteligente permite 

qualquer atualização conforme necessário. Uma ex-

tensão por uma ou duas torres laterais (silo de carga) 

ou a integração de vários componentes de alta tec-

nologia permitem uma máxima flexibilidade de  

utilização. Dessa forma, os operadores podem reagir 

facilmente às exigências dos clientes e do mercado. 

A série ECO também se caracteriza por sua 

flexibilidade no transporte. O design do contêiner 

torna particularmente fácil o transporte das unida-

des. As dimensões otimizadas do contêiner permi-

tem o transporte por navio, caminhão ou trem. Com 

isso, a da unidade pode ser realocada de forma rá-

pida e econômica. 

Pronta para operação com rapidez 
A usina de asfalto ECO também atribui especial  

importância à prontidão operacional rápida. A cabla-

gem Plug & Work das unidades ECO permite uma 

 D
rápida montagem e desmontagem. A instalação e  

a colocação em funcionamento são possíveis dentro 

de algumas semanas. Com unidades convencionais, 

isso pode levar vários meses. O sistema compacto 

não apresenta perdas na quantidade de produção. 

Em operação, esse tipo de usina pode produzir até 

320 toneladas de asfalto por hora. Um silo de carga 

de mistura integrado cria capacidade de armazena-

mento para até dez tipos diferentes de asfalto. Como 

resultado, a unidade ECO é também adequada  

para projetos de construção de estradas de maior 

dimensão.

Condições ideais de trabalho 
Marcações dos pontos de lubrificação e uma boa 

iluminação de todas as áreas de trabalho contribuem 

para um método de operação eficaz e rápido, como 

na série ECO. Aberturas de serviço especialmente 

grandes e ótima acessibilidade em todas as áreas 

por meio da largura circunferencial de 800 milíme-

tros de percurso e plataforma de trabalho criam 

condições ideais para a manutenção e conservação 

do sistema.

Versatilidade  
e flexibilidade
Transporte econômico e montagem rápida – com a nova usina de 
asfalto ECO Benninghoven são criadas possibilidades otimizadas 
na área da mobilidade da usina.

Acima: De pequeno porte a grande porte – 

ECO 1250, ECO 3000, TBA 4000.

Abaixo: O novo Docu+ da Benninghoven.  

O formulário digital dos documentos especí-

ficos do cliente por componente ou sistema. 

A digitalização do código QR e todos os 

documentos, como a visão geral de peças  

de reposição, com praticidade.

BENNINGHOVEN
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Especialização
Know-how como chave para o sucesso. Nos centros tecnológicos da Wirtgen, 
Vögele, Hamm, Kleemann, Benninghoven e John Deere, fica claro como o foco 
gera uma liderança tecnológica.

CENTROS TECNOLÓGICOS
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As vantagens do WPT, o Wirtgen Performance Tracker, também foram demonstradas.

Com o conceito de diagnóstico, os clientes puderam tes-

tar a qualidade e a confiabilidade das máquinas Wirtgen. 

Além disso, foram fornecidas informações valiosas sobre 

tópicos como a rede dupla CAN BUS.

Outros tópicos importantes incluíram o sistema de nivela-

mento Level Pro Active, o Mill Assist e o novo sistema de 

troca de tambores de fresamento MCS.

O Centro Tecnológico da Wirtgen foi dedicado à 

Série F – a nova geração de fresadoras grandes. Em 

seis estações, os visitantes puderam obter informa-

ções detalhadas sobre a nova fresadora grande atra-

vés de animações, gráficos e peças expostas, como 

a plataforma operacional.

WIRTGEN
Por exemplo, foi apresentada a interface homem- 

máquina MMI da Wirtgen. Ela ilustra como o concei-

to de painel de operação e o sistema de câmera de 

alta qualidade podem ser usados de maneira flexível.

 www.wirtgen.de
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O tema central no Centro Tecnológico da Vögele: 

Nivelamento e tecnologia de sensores. Por exemplo, 

os visitantes receberam uma explicação clara sobre 

qual sensor de nivelamento Vögele é adequado e 

recomendado para uma situação de obra específica.

 www.voegele.info

VÖGELE
Todos os novos sensores verdes e o novo Big Ski foram mostrados em ação. 

Com as novas mesas de largura fixa, é possível pavimentar 

até mesmo camadas de superfície de 18 m de largura 

sem problemas. Elas também oferecem novas funções, 

como o ajuste hidráulico do curso da barra do soquete, 

extensões hidráulicas extralargas, auxílios de pavimenta-

ção fáceis de usar e um sistema de aquecimento eficiente.

Os visitantes receberam informações detalhadas sobre 

as funcionalidades do WITOS Paving Plus e a nova solu-

ção de documentação WITOS Paving Docu. 

O ErgoPlus Simulator e os diferentes conceitos operacio-

nais das linhas Classic e Premium também fizeram parte 

da exposição.
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Como está a Obra 4.0? Qual o valor agregado que 

a Hamm, como fabricante de rolos, pode contribuir 

para o BIM? Quais propriedades mecânicas serão 

relevantes dentro de 10, 20, 30 anos? No Centro 

A Kleemann ofereceu em seu Centro Tecnológico 

uma ampla variedade de informações sobre solu-

ções para trituração de rochas em diversas estações. 

As diversas exigências impostas ao processo de 

britagem foram ilustradas, entre outras coisas, por 

amostras exemplares de agregados. Um cone de 

cinco lados apresentou o portfólio da Kleemann e 

HAMM

KLEEMANN filmes com imagens de produtos atuais. Além disso, 

foram apresentadas as tecnologias de acoplamento 

de linhas, a telemática WITOS e o conceito de con-

trole SPECTIVE. Fluxos de material em diferentes 

etapas de britagem mostraram animações com trens 

de unidades. E um mapa do mundo ofereceu infor-

mações sobre vários relatórios de trabalho e solu-

ções exemplares para o material de origem.

 www.kleemann.info

Tecnológico da Hamm, os visitantes puderam mer-

gulhar no campo de obras de amanhã. Foram apre-

sentadas soluções para a obra e o local de trabalho 

do futuro, a compactação do amanhã e diversas 

tecnologias relacionadas com sustentabilidade.

 www.hamm.eu
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BENNINGHOVEN
O foco do Centro Tecnológico da Benninghoven foi 

na nova filosofia de produto e no conceito modular 

dos misturadores. Esse conceito é a base da confi-

guração rápida e fácil de uma usina de asfalto.  

Utilizando a série ECO como exemplo, foram  

demonstradas aos visitantes as diversas opções de 

configuração dessa máquina super versátil, que 

permitem sempre a solução mais orientada para o 

cliente, da pré-dosagem ao silo de carregamento. 

Exemplos mundiais de aplicações da ECO ilustraram 

os mais diversos requisitos e exigências. O sistema 

de controle da usina de asfalto também foi discutido. 

Nesse caso, a BLS 3000 oferece um sistema de con-

trole adaptado ao cliente para todas as aplicações. 

Diversas ferramentas de software simplifica o traba-

lho diário do operador em sua usina de asfalto.

 www.benninghoven.com
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Por trás de todo esse aço pesado, a espinha dorsal 

dos equipamentos John Deere, está uma tecnologia 

muito avançada que aumenta a produtividade e  

o tempo de atividade. Os visitantes do Centro  

Tecnológico da John Deere experimentaram isso de 

forma impressionante.

Os simuladores de máquinas eram os favori-

tos dos visitantes. Aqui, todos puderam experimen-

tar a operação de uma escavadeira ou motonivela-

dora. Os simuladores servem para familiarizar os 

clientes com a operação da máquina. O controlador 

de níveis SmartGrade totalmente integrado deixou 

JOHN DEERE
claras as diferenças entre um controlador de nível de 

livre comércio padrão e a tecnologia SmartGrade da 

John Deere para motoniveladoras e escavadeiras.

O sistema de reconhecimento não tripulado 

está disponível nos distribuidores da John Deere. 

Esse drone captura dados topográficos com alta 

precisão para monitorar o progresso da obra e o 

inventário de estoque. Todas essas tarefas são reali-

zadas em uma fração do tempo que levaria usando 

métodos tradicionais.

Outro tema foi o John Deere Connected  

Support. Com essa ferramenta de alta tecnologia, os 

clientes podem aumentar o tempo de operação e 

reduzir custos. 

A interface do usuário JDLink também foi 

exibida. A interface de usuário do cliente do sistema  

telemático coleta e organiza uma variedade de infor-

mações sobre as máquinas para ajudar os clientes  

a gerenciar sua frota de equipamentos.

 www.deere.com
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Confiável
No Wirtgen Group, o suporte aos clientes tem uma grande importância. 
É nesse quesito que vamos além, garantindo a nossos clientes sucesso a 
longo prazo com nossos produtos e serviços.

SUPORTE AOS CLIENTES
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apresentação especial é no estilo  

de uma oficina do Wirtgen Group.  

E, como é de costume no Wirtgen 

Group, as portas estão sempre aber-

tas para os clientes. No interior, os usuários falam 

sobre seus desafios diários, ou os colaboradores da 

oficina falam sobre seu trabalho na manutenção das 

máquinas. É aqui que o cliente e o especialista em 

assistência técnica do Wirtgen Group se encontram 

em parceria, já ambos falam de igual para igual.  

Durante décadas, os próprios gerentes de serviços 

de área têm estado na estrada em obras no mundo 

todo e estão familiarizados com as máquinas do  

Wirtgen Group e as condições dos campos em todos 

os continentes. O conhecimento e a experiência são 

compartilhados dentro do Wirtgen Group e também 

estão disponíveis para os clientes, usuários e equipe 

da oficina. O know-how é a chave para o sucesso.  

E isso é comunicado nos centros de treinamento do 

grupo (Centres for Training and Technology, CTT). 

Além do programa de treinamento regular, os clien-

tes também recebem treinamento individual adap-

tado às suas necessidades específicas. Os técnicos 

do Wirtgen Group e os especialistas em obras  

também prestam consultoria antes da aplicação  

planejada e durante a execução.

 A
Com o conhecimento de como explorar todo  

o potencial de desempenho das soluções da  

Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann e Benninghoven, 

os clientes podem implementar projetos de forma 

mais econômica e maximizar os lucros.

Um bom aconselhamento e um elevado nível de competência 

profissional são características essenciais das nossas atividades de 

assistência e serviços – isto também se aplica à Bauma.

Acordos de serviço do Wirtgen Group: 

pacote completo e sem preocupação.
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Close to our customers
Se houver algum problema na obra, especialistas 

como Kai Hermann entram em ação. Quando seu 

telefone toca, o gerente de assistência técnica da 

empresa de vendas e serviços do Wirtgen Group, 

Windhagen, sabe que sua ajuda é necessária. E ele 

pode fazer isso de forma rápida e confiável para ga-

rantir que a obra volte a operar o mais rápido possí-

vel. “Como regra geral, algumas dicas são suficientes 

para os operadores colocarem suas máquinas em 

funcionamento novamente”, diz Hermann. Se for 

algo maior, ele pode encontrar o técnico de serviço 

com apenas alguns cliques. Então, ele pode chegar 

à obra no menor tempo possível. Mesmo os desafios 

complexos são resolvidos diretamente no local, 

como Fernando Alvarez Hernandez também sabe: 

“Sempre que há questões ou problemas em uma 

obra, os montadores sempre oferecem apoio muito 

rapidamente”, explica o engenheiro de desenvolvi-

mento da Leica Geosystems, de Madrid. 

Para muitos, as coisas são bem fáceis na ofici-

na do Wirtgen Group. Os visitantes são clientes que 

têm um interesse sério nas soluções de serviço  

e assistência técnica do Wirtgen Group. Aqui na  

Bauma, eles podem obter informações específicas 

sobre a vasta gama de serviços oferecidos – direta-

mente com os especialistas, que posteriormente os 

acompanharão em seu trabalho diário. Ou fazem 

como Ricardo Luna Valencia, diretor geral da empre-

sa mexicana de engenharia civil Construcarr, que 

também aproveitou a oportunidade para aprofundar 

seu contato pessoal: “Há muitos anos que cultivamos 

uma relação de amizade com as pessoas do Wirtgen 

Group. E apreciamos o bom suporte fornecido pela 

rede de revendedores e serviços.” Uma vida de  

máquina longa e mais que isso.

 www.wirtgen-group.com/service

As peças originais do Wirtgen Group são 

caracterizadas por uma longa vida útil,  

excelente qualidade e montagem simples.
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Oferecemos a você mais que peças originais. 

O programa Parts and More auxilia você em 

seu trabalho diário com suas máquinas.

“Apreciamos o 
bom suporte  
da rede de 
revendedores  
e serviços.”
Ricardo Luna Valencia,  
Gerente administrativo da Construcarr, México

“Na Palfinger, cuidamos do armazém central e da gestão de materiais e na Bauma 

estamos interessados em como outras grandes empresas lidam com questões 

como a encomenda e o fornecimento de peças de reposição. Demos uma olhada 

no sistema de documentação WIDOS do Wirtgen Group e o consideramos muito 

bem-sucedido. As informações são armazenadas aqui de modo que mesmo os 

não especialistas podem encontrar rapidamente o que procuram. A estrutura  

parece estar muito bem concebida.”

Susanne Stranzinger (esquerda), Julia Schörghofer, Palfinger, Áustria,  

Markus Hamm (neto dos fundadores da Hamm)
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A proximidade com o cliente é vivenciada no Wirtgen Group e é um  
componente elementar da cultura corporativa. Na Bauma, isso pode  
ser sentido em todo o estande da feira – e mais tarde no restaurante  
Ratskeller, nos lendários eventos noturnos.

Parceria
IMPRESSÕES SOBRE A BAUMA
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A John Deere era 

o tema principal na 

Bauma, e o interesse 

dos visitantes era 

enorme.

O estande da feira do  

Wirtgen Group oferece 

uma visão geral e pers-

pectiva.
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O entusiasmo por 

suas próprias tec-

nologias e a alegria 

da inovação e do 

avanço são bem 

recebidos pelos 

clientes.

Nosso Info Counter 

Team está sempre de 

bom humor, mesmo sob 

o maior estresse.

Ótimo clima no 

Road Club, o 

ponto de encon-

tro do Wirtgen 

Group para ver-

dadeiros fãs, ope-

radores de solo e 

especialistas em 

aplicações.

A equipe da feira 

da John Deere 

enriquece a equi-

pe do Wirtgen 

Group. Muito 

bem, colegas.

“Vi muitas inovações 

aqui no estande 

do Wirtgen Group. 

Meus colegas e eu 

estamos ansiosos 

para usá-las em 

breve.” 

Auđunn Pálsson, 
gerente de projeto, 
Colas, Islândia

“Estávamos bem  

na torre da usina  

de mistura  

Benning hoven e 

fomos informados 

sobre os componen-

tes e soluções RC. 

Isso é o futuro para 

nós. Para mim, a  

Benninghoven é 

uma das principais 

marcas.” 

Henrik Löfgren, 
gerente de projeto 
e chefe do departa-
mento de máquinas, 
Skanska, Suécia
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SmartSynergies 

and Innovations –  

o lema da feira do 

Wirtgen Group 

vive em todos os 

canais.

Excelente: a 

marca de 1.000 

participantes nas 

visitas ao estande 

já foi atingida no 

meio da semana.

“Já faz algum tempo 

que somos clientes 

do Wirtgen Group. 

Utilizamos as 

pavimentadoras de 

concreto, fresadoras 

e equipamentos de 

reciclagem a frio da 

Wirtgen, bem como 

máquinas da Vögele 

e da Hamm.” 

Martin Peters, ge-
rente administrativo, 
SR-Gruppen A/S, 
Dinamarca

“Conheço a Hamm 

acima de tudo 

porque foram os 

primeiros no merca-

do a pensar em um 

rolo autônomo. Aqui 

na Bauma, o rolo 

Power Hybrid é uma 

grande inovação 

para mim.” 

Nan Lin Sun, desen-
volvedor, Bosch-
Rexroth, China
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iniciativa “Think Big!” para jovens é uma micro 
exposição separada na Bauma para estudantes 
entre 12 e 18 anos. Na “Think Big!”, 18 empresas, 
instituições de ensino e associações forneceram 

informações em cerca de 3.000 m² sobre as diversas oportuni-
dades de formação e aperfeiçoamento profissional no setor.  
Os estagiários do Wirtgen Group também estavam lá. Durante 
shows ao vivo e atividades interativas no estande de informa-
ções, eles demonstraram de maneira prática como é entusias-
mante e variado o treinamento no setor industrial e técnico do 
Wirtgen Group. O ministro alemão da economia, Peter Altmaier, 
também pôde ver com seus próprios olhos. Ele visitou os esta-
giários na segunda-feira no estande da feira no foyer do ICM e 
ficou impressionado. A iniciativa “Think Big!” foi organizada pela 
Federação Alemã de Engenharia Mecânica (VDMA) em coope-
ração com a Messe München.

Experimente o treinamento ao vivo
O ponto alto da feira foram as apresentações de palco de 20 
minutos “Werkstatt Live” (Oficina ao vivo). Lá, os estagiários  
trabalharam nas máquinas de construção que trouxeram consi-
go e foram entrevistados por dois moderadores sobre suas 
ocupações de formação. Os estagiários do Wirtgen Group  
tinham na bagagem o rolo compactador Hamm HD 8 e a fresa-
dora pequena Wirtgen W 50 Ri. 

As muitas atividades práticas no estande de informações 
do Wirtgen Group também foram bem recebidas. A soldagem 
das placas de circuito ou o robô construído autonomamente 

 A

Grande 
 palco
Como parte do “Think Big!”, os estagiários 
do Wirtgen Group inspiraram os jovens a 
seguir carreiras técnicas e, ao mesmo tempo, 
demonstraram o que o grupo tem a oferecer 
como empregador.

É assim que os 

jovens se fascinam 

com os estágios 

técnicos.

Os estagiários do Wirtgen Group 

realizaram mais de 50 apresenta-

ções ao vivo durante a feira.
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fascinaram tanto quanto os trabalhos finais apresentados pelos 
estagiários. A competição de programação foi um grande  
atrativo de multidões.

Os estagiários deram respostas competentes às pergun-
tas dos alunos interessados com o apoio dos próprios instruto-
res. “Estou orgulhoso da paixão com que a nossa equipe júnior 
se apresentou e a nossa empresa aqui. Foi também um grande 
esforço em equipe”, diz Boris Becker, diretor de treinamento da 
Wirtgen, que está encantado com o público animado no estan-
de do Wirtgen Group. “Nossos estagiários também foram capa-
zes de mostrar do que eram capazes durante as apresentações 
ao vivo. A experiência que eles adquiriram ajudará cada um 
deles pessoalmente a seguir em frente”, complementou Becker.

Moldar o futuro de forma ativa
O treinamento sempre teve alta prioridade no grupo empresa-
rial. O Wirtgen Group emprega 310 estagiários apenas em suas 
fábricas matrizes alemãs e mais de um terço da sua força de 
trabalho foi formada internamente em empregados de aprendiz 
reconhecidos. A filosofia por trás disso: Formar os colaborado-
res de amanhã em nossa própria empresa – esse é um investi-
mento que vale a pena para ambas as partes em futuro seguro, 
uma vez que o crescimento constante do grupo empresarial 
tornou possível, até agora, a contratação de quase todos os 
estagiários como trabalhadores permanentes.

 www.wirtgen-group.com/ausbildung

Os estagiários apre-

sentaram suas profis-

sões e a empresa.

Basta experimen-

tar. As atividades 

práticas foram bem 

recebidas.
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Salvando crianças 
detidas
Nas prisões da metrópole filipina de Cebu City, muitas crianças entre 
12 e 15 anos incapazes de cometer crimes, mas que atingiram 
maioridade penal, são presas. Graças ao Projeto New Dawn Home do 
grupo de ação “Kinder in Not” (crianças em dificuldade), 20 meninos 
presos anteriormente encontram um novo lar.

PROJETO DE CARIDADE NAS FILIPINAS
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41projetos de caridade são financia-
dos atualmente pelo grupo de ação “Kinder in 
Not” e.V., fundado em 1983 por Gisela Wirtgen.

O foco do engajamento está na escola e na formação 
profissional das crianças e dos jovens – porque este é o 
primeiro passo para uma vida independente.  
O trabalho se concentra nos seguintes países:

 Filipinas: Os projetos de caridade se situam em  
cemitérios e lixeiras, em bairros urbanos degrada-
dos e em regiões rurais subdesenvolvidas.
 Índia: Além das crianças das classes mais baixas,  
as meninas e meninos com deficiência também  
recebem apoio.
 Brasil: Três creches são um sinal de esperança,  
entre outras, para crianças de rua e crianças  
de famílias seropositivas. 

 www.kinder-in-not.de

KINDER IN NOT E.V.i  Engajamento
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ezesseis por cento da população fili-
pina vive com menos de um dólar por 
dia. Eles moram em lares que constru-
íram com lixo e vivem de trabalhos 

esporádicos ou da recolha de lixo. Para satisfazer a 
fome, o “Pagpag” está no menu diário – restos de 
comida dos contêineres dos restaurantes da cidade.

Essa vida atinge mais as crianças. Elas sofrem 
de má nutrição, rejeição e violência nas famílias, tra-
balho infantil duro e abuso. Na esperança de escapar 
da fome e da casa desestruturada dos pais, elas dei-
xam seus lares. A partir de então, as meninas e me-
ninos vivem nas ruas. Cheiram cola e a usam para 
entorpecer a dor mental. Para comer alguma coisa, 
cometem roubos. As crianças já estão presas por 
esses delitos relativamente pequenos. 

Descobrir os próprios pontos fortes e ta-
lentos
O que os jovens vivem na prisão é simplesmente 
desumano. Eles são amontoados nos menores espa-
ços, muitas vezes junto com criminosos adultos.  
Alguns deles dormem no chão, não recebem refei-
ções suficientes, são espancados, maltratados  
e muitas vezes abusados. As condições de higiene 

Cordialmente

Grupo de ações de caridade 
“Kinder in Not” e. V.
Gisela Wirtgen  
(Presidente)

Chegando ao “New Dawn Home”, os meninos recebem tudo o que precisam para um desenvolvimento físico saudável: 

alimentação, um lugar para dormir, roupas, cuidados médicos e a oportunidade de se envolverem em atividades de 

lazer relevantes.

são catastróficas. O corpo, mente e alma das meni-
nas e meninos são seriamente danificados. 

No projeto “New Dawn Home”, 20 meninos 
são atendidos por terapeutas para cuidar das lesões 
e traumas de sua infância. Através de aulas escolares 
e atividades de lazer, eles têm a oportunidade  
de descobrir seus próprios pontos fortes e talentos. 
Eles levam uma vida com dignidade, aprendem uma 
maneira pacífica e respeitosa de lidar uns com os 
outros e recebem ajuda para sua vida no futuro.

 D
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Contas para doação

Sparkasse Neuwied

Número da conta: 012 022 752 

Cód. do banco: 574 501 20

IBAN: DE87 5745 0120 0012 0227 52

SWIFT-BIC: MALADE51NWD

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.

Para mais informações:
 www.kinder-in-not.de

AJUDE VOCÊ TAMBÉM O GRUPO  
KINDER IN NOT!

Com nossos projetos queremos ajudar as pessoas a longo prazo. Cada centavo nos aproxima mais de nossa meta!

GRUPO DE AÇÕES DE CARIDADE “KINDER IN NOT” E.V.

Os assistentes sociais da organização PREDA  

procuram nas prisões da cidade de Cebu as crianças 

que foram presas sem condenação e julgamento e 

tentam conseguir sua libertação. 
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Continua...

A JOHN DEERE COMPANY

O WIRTGEN GROUP gostaria de agradecer a todos os visitantes por seu grande interesse e simpatia com nosso 
grupo empresarial. Obrigado também à equipe dedicada do WIRTGEN GROUP e John Deere por seu ardente em-
penho, com o qual fizeram de nossa presença conjunta na feira Bauma um sucesso total.

  www.wirtgen-group.com/bauma

CLOSE TO OUR CUSTOMERS


