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Existe um assunto que está dominando o mundo 
atualmente: a COVID-19. Como proteger os colabo-
radores e, ao mesmo tempo, manter as operações 
para fornecer o melhor suporte possível aos clientes 
e contratantes em tais tempos difíceis?

Todos nós já nos fizemos essa pergunta. Vo-
cês, como nossos clientes e parceiros, e nós, como 
fabricante e organização de vendas e serviços. 

Sendo uma empresa inovadora, o Wirtgen 
Group tem conseguido implementar medidas que 
nos permitem alcançar esse equilíbrio rapidamente. 
Trabalho móvel, reuniões virtuais e, acima de tudo, a 
adaptação flexível dos turnos e da produção à dis-
ponibilidade e fluxos de material. No mundo todo. 
Isso nos permite não só proteger nossos colabora-
dores, como também permanecer capazes de aten-
der à demanda. 

Agora é uma questão de as autoridades lici-
tatórias no mundo todo manterem o controle das 
medidas de infraestrutura e construção e, dentro dos 
limites do que for possível, implementar tais traba-
lhos, mesmo na era do COVID-19. É o momento 
certo para investir em mobilidade e infraestrutura.

 
Olhar para o futuro
Todos nós precisamos nos adaptar à nova situação 
e olhar para o futuro, aprender com o momento pre-

Prezados parceiros, clientes e amigos,

Domenic G. Ruccolo

sente a fim de moldar o amanhã. Isso é exatamente 
o que fazemos nesta edição da FORUM. Focamos na 
inovação, progresso e digitalização. 

Temos também o prazer de apresentar nossas 
inovações de produtos, que apresentamos na maior 
feira líder do setor nos EUA, a CONEXPO/CONAGG 
em Las Vegas. Nossos clientes no local ficaram im-
pressionados com as inovações de produtos do 
Wirtgen Group, e as oportunidades e sinergias ex-
pandidas com a John Deere também foram bem 
recebidas pelo público do setor.

Nossa proposta de valor “Close to our custo-
mers” é hoje mais importante do que nunca. Para o 
que vocês precisarem, seja uma solução de financia-
mento, uma máquina nova ou usada, peças de repo-
sição ou serviços, entrem em contato com o seu re-
presentante local do Wirtgen Group. Faremos tudo 
o que estiver ao nosso alcance para fornecer um 
suporte rápido e simples.

Juntos, superaremos os desafios atuais. Cordialmente,
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Flexibilidade, 
inovação e 
progresso.
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que a pandemia de COVID-19 
significa	para	a	empresa?
Nos 183 anos de história da John  
Deere, superamos com sucesso mui-

tos desafios. As guerras mundiais, as recessões e as 
catástrofes naturais. Agora estamos enfrentando a 
 COVID-19, assim como qualquer outra empresa e 
todas as pessoas no mundo todo. Nós, como Wirtgen 
Group no forte e estável Grupo John Deere, damos 
nosso melhor todos os dias para proteger nossos 
colaboradores e, ao mesmo tempo, dar aos nossos 
clientes o melhor apoio possível. Ao fazer isso, proce-
demos com calma, mas de forma firme. Estou conven-
cido de que, ao final da pandemia, poderemos dizer: 
saímos mais fortes, aprendemos como empresa, mas, 
acima de tudo, como pessoas.

ENTREVISTA SOBRE O COVID-19

Domenic G. Ruccolo, diretor executivo do Wirtgen Group, em 
entrevista com nossa equipe editorial sobre a situação atual em 
tempos de COVID-19.

 O
Qual é a chave para sair com sucesso dessa 
situação?
Como empresa, é importante adaptar-se à nova 
situação o mais rapidamente possível e aceitá-la 
como o “novo estado de normalidade”. Porém, de 
uma maneira estruturada e cautelosa. As empresas 
que se estagnam no medo e na inação e esperam 
que o vírus desapareça, terão dificuldades. O que 
devemos fazer agora é criar soluções e olhar para 
o futuro. Nos casos em que os procedimentos e 
processos não forem mais possíveis, deverão ser 
implementados novas alternativas. De modo geral, 
é assim que funciona o desenvolvimento e o pro-
gresso. Precisamos avançar – e em uma situação 
tal como essa, de forma mais dinâmica do que o 
habitual. 

Thinking Forward
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“Permaneçam 
saudáveis!”
 

implementa mudanças sem complicações e faz o 
melhor para o sucesso da empresa de forma prag-
mática. A maneira com que os colegas tratam uns 
aos outros com solidariedade quando se trata disso. 
Somos muito afortunados no Wirtgen Group e con-
tamos com uma equipe grande, eficiente e flexível. 
Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para 
elogiar e agradecer à equipe.

Como o senhor vê a orientação global do 
grupo	empresarial	nesse	contexto?
Como uma empresa que opera globalmente, temos 
sido capazes de aprender uns com os outros em 
todos os países e nos beneficiar da experiência que 
nossos colegas já adquiriram em outras localidades. 
Juntos, alcançamos avanços mais rápidos e conse-
guimos apoiar-nos uns aos outros de forma direcio-
nada. O vírus não se detém em nenhuma fronteira. 
O desafio é global. Contudo, a globalidade não é 
apenas positiva. Quando os fluxos de mercadoria se 
deparam com um impasse nas fronteiras, isso se tor-
na um problema. Assim, a descentralização, uma 
cadeia de fornecimento local e o armazenamento 
também são vantajosos. Nesse aspecto, também 
sempre tivemos um bom equilíbrio. E nos casos em 
que foi necessário atualmente, nós nos adaptamos 
rapidamente às circunstâncias.

O	que	o	senhor	gostaria	de	dizer	aos	clientes?
Acima de tudo: mantenham-se saudáveis e cuidem 
também da saúde de suas famílias. Isso é a priorida-
de máxima. No que diz respeito à nossa relação de 
negócios, posso garantir a vocês que estamos fazen-
do tudo o que está ao nosso alcance para sermos 
um parceiro confiável neste momento. Estamos to-
dos passando por esta situação juntos: qualquer que 
seja sua necessidade, não hesite em entrar em con-
tato com o representante local do Wirtgen Group. 
Desde soluções de financiamento a equipamentos 
e serviços, estamos à sua disposição e tentaremos 
ajudar de forma simples e rápida. Juntos, encontra-
remos uma solução.

O senhor conseguiu implementar isso no  
Wirtgen	Group?
O Wirtgen Group opera oito fábricas – na Alemanha, 
Brasil, Índia e China – e tem as suas próprias filiais em 
muitos países do mundo todo. A segurança de nos-
sos colaboradores, clientes e parceiros tem priorida-
de máxima acima de tudo. Trabalhamos imediata-
mente neste quesito e adaptamos todas as atividades 
de negócios à nova situação. Felizmente, essas me-
didas, obviamente adaptadas a cada unidade, pro-
duziram seus efeitos. Isso permite que continuemos 
fornecendo aos nossos clientes o melhor apoio pos-
sível. A evolução da pandemia está ocorrendo de 
forma muito diferente nos mercados. Os governos 
estão restringindo a vida pública, por exemplo, atra-
vés da imposição de toques de recolher obrigató-
rios. Evidentemente, isso tem um impacto direto em 
nossas atividades de negócios no terreno.

Estamos nos adaptando às condições gerais 
e, ao mesmo tempo, tentando definir o rumo para 
quando o “lockdown” terminar. Simplesmente, não 
há tempo a perder – especialmente quando se trata 
de proteger vidas humanas. 

Obviamente, precisamos estar preparados 
para isso. Implementar mudanças nos processos e 
procedimentos, além de eliminar velhos hábitos. 
Consideramos isso como um processo de melhoria 
contínua, que buscamos de forma consciente.

O	que	é	importante	para	o	setor	agora?
Os governos de muitos países e estados estão con-
siderando a continuidade de importantes medidas 
de infraestrutura e projetos de construção ou manu-
tenção de estradas como serviços essenciais para a 
conservação da vida e da ordem públicas, mesmo 
em tempos de COVID-19. Concordamos com isso.  
É importante que as propostas sejam seguidas e que 
os projetos de construção possam ser executados. E 
é claro, somente em conformidade com as medidas 
de proteção aos trabalhadores. Agora é exatamente 
o momento certo para obras de infraestrutura. Nun-
ca houve uma densidade de tráfego menor. O mo-
mento deve ser aproveitado. A continuidade no se-
tor de construção contribui para a estabilização de 
muitos mercados no mundo todo.

Que lições o senhor aprendeu com a  
experiência	dos	últimos	meses?
Estou impressionado com a forma como situações 
excepcionais podem alterar processos e procedi-
mentos. Por exemplo, a rapidez com que o trabalho 
móvel pode ser implementado e também é utilizado 
de maneira exemplar. Como nossa equipe recebe e 

Thinking Forward
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Clima positivo no setor de expedição: a cadeia de fornecimento foi estabilizada.
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As atividades 
continuam
O mundo mudou muito desde o surto da atual pandemia. Assim como a  
população precisa encontrar uma forma de lidar com a situação em curso, os 
processos de produção nas fábricas do Wirtgen Group também estão sendo 
adaptados à nova situação. Uma nova “normalidade” está voltando à vida  
profissional cotidiana.

A PRODUÇÃO EM TEMPOS DE COVID-19

e por um lado os departamentos ad-
ministrativo e de vendas precisaram 
lidar rapidamente com a questão do 
trabalho móvel – o que foi alcançado 

com relativa facilidade graças a um grande desempe-
nho dos departamentos de TI – a conversão das plan-
tas de produção já foi um desafio maior. As maiores 
incógnitas no início da pandemia: a cadeia de forne-
cimento permanecerá constante e, apesar das medi-
das de quarentena, teremos trabalhadores suficientes 
para manter os novos turnos extras exigidos pelas 
regras de distanciamento? Um desafio diário para o 
planejamento do trabalho. Enquanto isso, as flutua-
ções no fluxo de mercadorias voltaram a se acalmar.

Manter o distanciamento – e crescer 
como equipe
Entretanto, no setor administrativo, a distância física 
entre os colaboradores foi aumentada, as atividades 
do refeitório foram interrompidas, as medidas de 
higiene foram reforçadas, e as escadas estão sendo 
novamente utilizadas em vez dos elevadores. As reu-
niões agora só são realizadas virtualmente, as via-
gens de negócios estão suspensas, as feiras e even-
tos foram cancelados, foi introduzido um novo 
software, e o trabalho móvel está sendo otimizado. 

“É incrível a rapidez com que as medidas po-
dem ser implementadas quando todos fazem sua 
parte”, conta Domenic Ruccolo, diretor executivo do 
Wirtgen Group, satisfeito com a flexibilidade e a ele-

vada motivação do grupo empresarial. “Estou orgu-
lhoso de todos os colaboradores. Inclusive em ter-
mos de solidariedade uns com os outros. Aqui, as 
pessoas mostram consideração umas pelas outras e 
se veem como uma equipe. Isso é formidável.”

“Graças a Deus, o clima é muito bom entre 
todos os envolvidos”, conta o gerente de fábrica, 
Oliver Fich, na Benninghoven em Wittlich.

Apesar da cautela: a Kleemann continua a todo vapor.

9 

 S



A entrega das peças de reposição continua ocorrendo.

Os colaboradores das áreas de vendas e serviços estão disponíveis nos 

horários habituais. Aqueles que não podem estar no escritório, podem 

trabalhar remotamente.

Flexibilidade e solidariedade
“Não adianta. Faremos o melhor que pudermos. A 
proporção de produção interna na pré-fabricação 
está sendo aumentada novamente para que possa-
mos evitar a falta de peças. Caso haja o colapso de 
fornecedores, é aberta uma nova cadeia de forne-
cimento”, explica Norbert Dinspel, chefe de produ-
ção da Wirtgen em Windhagen. Todos os departa-
mentos estão envolvidos nisso. “As fábricas matrizes 
do Wirtgen Group estão trabalhando juntas, mais 
do que nunca, para alcançar o melhor desempenho 
geral da empresa”, explica Dr. Günter Hähn, vice-
-presidente sênior do Wirtgen Group, responsável 
pela divisão de operações, isto é, também pela 
produção operacional, em toda a empresa.

Suporte em todos os lugares: Se o cliente 
necessitar de menos técnicos de serviço de assis-
tência, os colegas da área de produção ajudarão. 
Se os técnicos de serviço não estiverem disponíveis 
devido ao rigoroso regulamento de quarentena, a 
equipe de produção terá que assumir o serviço ao 
cliente, caso seja necessário. Todos fazem o que 
podem. “E ajuda muito quando você tem colabora-
dores que possuem bastante know-how”. Devido ao 
elevado grau de especialização no Wirtgen Group 
e à boa formação profissionalizante na Alemanha, 
felizmente temos muitas pessoas bem qualificadas 
em nossas unidades. Isso ajuda em tempos como 
estes”, explica Dr. Hähn. “E o que é ainda mais im-
portante é que podemos contar com colaboradores 
que também são motivados e eficientes”, completa 
Dr. Hähn, satisfeito com o empenho da equipe do 
Wirtgen Group.

Recebimento de 

mercadorias sem 

contato: os condu-

tores dos caminhões 

devem permanecer 

dentro dos veículos 

durante o descarre-

gamento.
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Regras de distancia-

mento implemen-

tadas na linha de 

montagem. Aqui 

a consideração é 

mútua.

A motivação da equipe está intacta.

Close to our customers
“Como nossos colaboradores de vendas e serviços 
têm mobilidade e são capazes de trabalhar indepen-
dentemente do local, os representantes de contato 
do Wirtgen Group continuam à disposição dos clien-
tes nos horários a que estão habituados”, explica 
Frank Betzelt, vice-presidente sênior do Wirtgen 
Group para as divisões de negócios de vendas, 
marketing e suporte aos clientes. O Wirtgen Group 
está muito atento a cada novo desenvolvimento e 
tem adaptado medidas suplementares às condições 
atuais com grande agilidade. É crucial fornecer ao 
cliente o melhor apoio possível. 

Assumir a responsabilidade
“Visamos proceder de maneira responsável. E não 
me refiro apenas à saúde de nossos colaboradores, 
clientes e fornecedores – que é, obviamente, nossa 
maior prioridade. Também estamos mantendo nos-
sas despesas reduzidas e adiando investimentos 
desnecessários – até que seja previsível que esteja-
mos mais uma vez em uma tendência global ascen-
dente. Estamos fazendo isso com a experiência de 
um grupo de 183 anos que já superou com sucesso 
muitos obstáculos no decorrer de sua existência”, 
explica Domenic Ruccolo.

“Estamos lidando de forma prudente com 
essa situação excepcional, com a qual todas as em-
presas estão tendo que enfrentar atualmente, e es-
tamos fazendo o nosso melhor para continuar a ser 
um parceiro confiável para nossos clientes e um 
empregador responsável em relação a nossos cola-
boradores”, complementa Ruccolo.
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Conectado, 
automatizado e 
transparente
Máquinas de construção com tecnologia avançada e soluções de telemática 
sofisticadas andam de mãos dadas no Wirtgen Group. Isso significa que os 
usuários nos canteiros de obras estão sempre dois passos à frente.

SOLUÇÕES DE TELEMÁTICA DO WIRTGEN GROUP
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complexidade dos projetos de cons-

trução está aumentando, e com ela, as 

exigências na gestão de projetos. A 

pressão nos custos, qualidade e tem-

po está presente em toda obra. O WITOS, a solução 

de telemática do Wirtgen Group, já oferece um pa-

cote coordenado de soluções para quem pretende 

aumentar a produtividade e melhorar suas perspec-

tivas para o futuro. 

O WITOS é uma infraestrutura de sistema em 

que diferentes módulos são combinados. Além do 

gerenciamento de frota FleetView, ele inclui os módu-

los de gerenciamento de processos e documentação.

Mantendo o maquinário em ótimas condições 
Com o sistema de gestão de frota WITOS FleetView, 

os processos tornam-se mais eficientes graças à pre-

paração, transmissão, visualização e avaliação dos 

dados das máquinas e da posição auxiliadas pelo 

sistema. Do controle direcionado do estado opera-

cional das máquinas em aplicação diária à assistên-

cia nos processos de manutenção e diagnóstico. 

Dessa forma, os tempos de resposta e os períodos 

de imobilização são minimizados, e os trabalhos de 

manutenção otimizados. Por meio de interfaces ade-

quadas, os dados do WITOS também podem ser 

importados para sistemas já existentes.

  Vantagens  

As possibilidades de gerenciamento da frota 

são complementadas de forma ideal pelos acordos 

de inspeção e manutenção SmartServices. Com o 

WITOS FleetView, os clientes permanecem informa-

dos sobre onde e em que condições de funciona-

mento se encontram suas máquinas, independente-

mente do local e da hora. Isso permite que eles 

reajam antecipadamente em relação às manuten-

ções futuras e garantam a conservação do valor de 

suas máquinas a longo prazo. 

Gerenciamento de processos e 
melhoria da qualidade
O Wirtgen Group desenvolveu soluções inteligentes 

de software para otimizar a interconexão das cadeias 

de valor agregado no planejamento, execução e ope-

ração, e as integrou como módulos na infraestrutura 

do WITOS. Os processos e ferramentas digitais podem 

ser utilizados para elevar a rentabilidade dos contratos. 

A versão completa do WITOS Paving Plus, por 

exemplo, é a solução de gerenciamento de processos 

baseada em software da Vögele para pavimentação 

de asfalto. Ela conecta todas as partes envolvidas, 

desde a usina de mistura até o operador da pavimen-

tadora, e é composta por um total de cinco módulos. 

O planejamento da obra (Control), fornecimento de 

mistura (Materials), transporte de mistura (Transport), 

pavimentação de asfalto (JobSite) e a análise poste-

rior dos processos (Analysis) podem assim ser contro-

lados em tempo real através de um único sistema. O 

gerente da obra e a equipe de pavimentação podem 

responder de forma rápida e eficaz a qualquer falha 

de funcionamento que possa ocorrer, tornando assim 

os processos muito mais eficientes. 

O projeto também pode ser analisado e do-

cumentado após a conclusão de uma obra de cons-

trução. Esses dados podem ser utilizados para obter 

resultados para otimizar trabalhos futuros. Graças à 

troca de dados e informações em todas as constru-

ções, os processos também se tornam mais transpa-

rentes para que todas as partes envolvidas possam 

trabalhar com as mesmas informações atualizadas. 

Dessa forma, o processo de pavimentação é conti-

nuamente otimizado.

Solução inteligente para a documenta-
ção digital da obra
O Wirtgen Group também oferece módulos do 

 WITOS orientados à prática para a documentação 

de contratos com máquinas de construção da 

 Wirtgen, Vögele e Hamm. 

•  Visão geral da frota: Informações sobre 

o estado operacional, independente-

mente do local e da hora 

•  Alívio do trabalho: Processos otimiza-

dos de disposição e planejamento para 

evitar transportes desnecessários 

•  Transparência: Manutenção simplifica-

da através de análises detalhadas do 

comportamento operacional e de uso 

das máquinas 

•  Rapidez: Tempos de resposta curtos no 

caso de avarias

 •  Eficiência:	Minimização dos períodos 

de imobilização através da execução 

otimizada dos agendamentos de servi-

ço de assistência

 A
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Com o WITOS FleetView, os clientes têm sempre o controle de sua frota de máquinas.

Fluxo direto de informações entre a máquina, o operador, a oficina de assistência e manutenção e o escritório de planejamento graças ao 

 Wirtgen Performance Tracker (WPT).
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Com o WITOS Paving Docu, os dados de pavimentação e os 

comprovantes de entrega podem ser registrados, e os relatórios 

da obra podem ser enviados de forma automatizada.
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Pavimentação de asfalto: WITOS Paving Docu
O WITOS Paving Docu fornece às construtoras uma 

solução inteligente para a documentação e avaliação 

digitais de obras de asfalto. A pavimentadora atua 

como servidor e garante a troca de dados entre a 

máquina e o aplicativo de smartphone por meio de 

uma conexão WLAN. Através do aplicativo, os encar-

regados e operadores de pavimentadoras podem 

iniciar os trabalhos com o WITOS Paving Docu no 

terminal da máquina – e, assim, registrar diversos 

dados da máquina e da pavimentação, como largu-

ra de trabalho, velocidade e paradas da pavimenta-

ção, bem como o tempo efetivo de pavimentação. 

Além disso, os comprovantes de entrega podem ser 

digitalizados por código QR ou registrados manual-

mente, e as áreas de pavimentação, quantidades e 

densidades das superfícies podem ser calculadas 

continuamente. Após a finalização do trabalho, os 

relatórios da obra são enviados automaticamente 

por e-mail para os destinatários selecionados.

Compactação: WITOS HCQ
Quando se trata de compactação em construções de 

asfalto e terraplanagens, as licitações exigem cada 

vez mais medições e documentações detalhadas e 

abrangentes de compactação. Para tais requisitos, a 

Hamm oferece o sistema modular HCQ (HAMM 

Compaction Quality) para medição, monitoramento, 

documentação e controle da compactação e dos 

processos relacionados. O HCQ Navigator oferece, 

por exemplo, um controle abrangente da compac-

tação – de forma automatizada, incluindo uma análi-

se completa do processo de compactação. Os ope-

radores dos rolos de compactação têm acesso 

constante ao desempenho de compactação medido 

em seu computador do painel. Durante a compacta-

ção, todos os dados do processo são transmitidos 

diretamente dos rolos para o WITOS Portal do  

Wirtgen Group por rádio móvel, onde também  

estão disponíveis para documentação e análise do 

processo de compactação. O WITOS HCQ também 

permite que o gerenciamento da obra e outros pro-

fissionais autorizados monitorem remotamente o 

progresso da compactação em tempo real. Desse 

modo, os processos de trabalho podem ser adapta-

dos conforme necessário. Com isso, é possível eco-

nomizar nas passadas, além de reduzir os custos de 

operação e melhorar a qualidade.

Fresadoras a frio: Wirtgen Performance Tracker
O Wirtgen Group também utiliza a infraestrutura da 

solução de telemática WITOS na reabilitação de es-

tradas. Com o WPT (Wirtgen Performance Tracker), a 

Wirtgen desenvolveu uma solução que, pela primei-

ra vez, possibilita uma documentação precisa e con-

fiável do trabalho de fresagem que de fato foi reali-

zado. O WPT determina o perfil de corte transversal 

a ser fresado usando um scanner a laser. O desem-

penho da fresagem de superfície e o volume de 

fresagem são determinados com exatidão através do 

posicionamento por GPS e outros sensores. O ope-

rador da máquina recebe as informações mais im-

portantes de forma ininterrupta e em tempo real 

através de seu display operacional. Após a conclusão 

do trabalho de fresagem, um relatório é automatica-

mente gerado com todos os dados importantes de 

desempenho e consumo é enviado para o operador 

da máquina por e-mail. 

Sem o WPT, um pesquisador geralmente pre-

cisa determinar o trabalho de fresagem realizado ao 

final da operação. O resultado: custos adicionais e 

atrasos no processamento dos projetos. Com o WPT, 

o especialista em fresadoras a frio demonstra como 

o fluxo automatizado de informações entre máquina, 

operador, oficina de assistência e escritório de pla-

nejamento torna os processos mais fáceis, rápidos e 

econômicos.

Solução completa segundo o 
princípio modular
Os exemplos de várias marcas atestam: Com o 

 WITOS, os clientes podem resolver seus problemas 

a partir de uma caixa de ferramentas que fornece a 

solução certa para cada aplicação. Dessa forma, os 

projetos podem ser executados de forma muito mais 

eficiente em termos de custos, qualidade e duração, 

ao mesmo tempo que toda a frota de máquinas 

pode ser gerenciada de forma direcionada. 

JDLink e WITOS

Os clientes e revendedores que desejam 

gerenciar as máquinas equipadas com so-

luções de telemática da John Deere e má-

quinas equipadas com soluções de telemá-

ticas do Wirtgen Group de forma conjunta 

em uma frota, podem fazer isso com con-

veniência em uma única interface. Os dois 

sistemas são compatíveis um com o outro.

  Sistemas compatíveis  

      www.wirtgen-group.com/telematics
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EM ENTREVISTA: TORSTEN KREUTZER

Nesta entrevista, Torsten Kreutzer, gerente de projetos de sistemas de 
execução de construções do Wirtgen Group, fala sobre seus primeiros 
passos dentro do Wirtgen Group e como as sinergias com a John Deere 
podem ser utilizadas.

Agricultura digital como pioneira 
para a construção de estradas?

enhor Kreuzer, o senhor vem do 
grupo John Deere. Como avalia, 
de modo geral, os departamen-
tos	de	P&D	do	Wirtgen	Group?	

Em que medida o senhor considera a empre-
sa	inovadora?
As marcas de produtos do Wirtgen Group são clara-
mente líderes de tecnologia e mercado em seus 
respectivos nichos. 

Isso também é evidente quando se lida com 
os desenvolvedores e especialistas. É realmente im-
pressionante ver a paixão com que o progresso está 
sendo trabalhado aqui. Devido à alta especialização 
das marcas dos produtos, os temas de desenvolvi-
mento são também muito mais complexos do que 
eu inicialmente imaginava. 

Na sua opinião, qual é o segredo do sucesso 
pelo qual as marcas de produtos do Wirtgen 
Group	estabelecem	padrões	tecnológicos?
Em primeiro lugar, certamente o elevado grau de 
especialização, mas também a proximidade com os 
clientes. Os desenvolvedores estão em contato dire-
to com os usuários das máquinas. As solicitações e 
sugestões do campo são incorporadas diretamente 
ao processo de desenvolvimento. Muitos desenvol-
vedores também são especialistas em aplicações e 
podem conversar com os operadores de máquinas 
de igual para igual. Eles falam a mesma língua. É por 
isso que os desenvolvimentos são tão bem recebi-
dos pelos operadores das máquinas.

Como o senhor avalia as sinergias que 
resultarão da cooperação com a John Deere 
a	nível	de	desenvolvimento?
Há um potencial enorme. Em tecnologias de telemá-
tica e de controle, podemos nos beneficiar da expe-
riência de nossos colegas da John Deere. Quase 

nenhum outro setor está tão avançado na implemen-
tação das abordagens metodológicas da Indústria 
4.0 como a tecnologia agrícola. É lógico que tais 
abordagens devem ser analisadas e – conforme 
apropriado – transferidas para o setor de construção 
de estradas. 

Por	outro	lado,	isso	significa	que	a	construção	
de estradas está atrasada em relação ao 
progresso?
Não, pois não podemos comparar maçãs com laran-
jas. A agricultura e a construção de estradas certa-
mente têm sobreposições quando olhamos para as 
tecnologias de máquinas. Mas as exigências nos 
processos de trabalho e em logística são muito dis-
tintas. Isso se torna claro quando o assunto é digita-
lização.

O	que	o	senhor	vê	na	digitalização?	
Na área de construção de estradas, um dos motivos 
para o menor nível de digitalização é que as diferen-
tes especialidades envolvidas em um projeto de 
construção são muitas vezes isoladas como uma 
“obra dentro de outra obra” e, além disso, elas são 
operadas por diferentes prestadores de serviços. 
Isso tem desacelerado a introdução em larga escala 
de sistemas de suporte digital no setor. Como líder 
em tecnologia, no entanto, o Wirtgen Group foi rá-
pido ao lançar as bases para a digitalização de suas 
máquinas de construção. Os fluxos e detalhes do 
processo agora são exaustivamente documentados, 
e as informações coletadas fazem parte de uma aná-
lise da obra em rede. 

O	que	senhor	pensa	sobre	isso?	Qual	é	a	
abertura que os usuários têm em relação à 
digitalização e às soluções de telemática  
em	geral?

 S
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“Os desenvolve-
dores estão em 
contato direto 
com os usuários 
das máquinas.”
 

banda e, assim, também torná-las mais eficientes 
para nossos clientes finais. 

Um dos desafios centrais também será a me-
lhor integração dos muitos processos individuais na 
construção de estradas em uma solução comum. 
Isso representaria um passo decisivo para o setor em 
termos da Indústria 4.0. O Wirtgen Group já percor-
reu um longo caminho com as soluções de telemá-
tica para suas tecnologias.

Por	fim,	vamos	voltar	às	sinergias	com	a	John	
Deere. Em termos concretos, como o senhor 
as	descreveria	em	seu	projeto?	
A cooperação com a John Deere e as equipes de 
desenvolvimento da Wirtgen, Vögele, Hamm, Klee-
mann e Benninghoven está indo muito bem. As van-
tagens para o Wirtgen Group se tornaram transpa-
rentes rapidamente. A John Deere apoia nosso 
trabalho de desenvolvimento com sua própria mão 
de obra, nos dá uma visão de seus conhecimentos e 
está preparada para enfrentar nossos desafios. Esta-
mos trabalhando em prol de um objetivo comum, o 
que nos dá uma vantagem competitiva. Muitas das 
tecnologias ou conhecimentos de desenvolvimento 
da John Deere aos quais temos pleno acesso teriam 
sido de difícil alcance para as empresas individuais 
do Wirtgen Group, tanto em seu próprio trabalho de 
desenvolvimento quanto em seus próprios orçamen-
tos. Pelo menos não de maneira tão pontual. Portan-
to, estamos todos dando um grande passo rumo ao 
futuro.

A maioria fica imediatamente empolgada com as 
tecnologias digitais assim que vê que, por exemplo, 
a documentação automática pode melhorar a quali-
dade e, ao mesmo tempo, garanti-la. As possibilida-
des de manutenção preventiva dos equipamentos 
ou de monitoramento remoto também são aprecia-
das. Nossos clientes já se beneficiam do Big Data das 
máquinas do Wirtgen Group, que colocamos à sua 
disposição através de nosso sistema de gerencia-
mento de frotas WITOS Fleetview. 

Qual é o rumo que o senhor acredita que os 
desenvolvimentos	vão	tomar?	Quais	são	os	
possíveis	desafios?
Previsões concretas são sempre difíceis, já que de-
pendem de muitos fatores de influência. Novos pa-
drões de comunicação como o 5G serão muito úteis 
para o desenvolvimento de futuras soluções de tele-
mática. Eles nos permitirão comunicar informações 
muito mais rapidamente com uma alta largura de 

Torsten Kreutzer é responsável 

pela implementação e desenvol-

vimento dos sistemas de telemáti-

ca do Wirtgen Group desde 1º de 

dezembro de 2019. Sua equipe 

de projeto trabalha em estreita 

colaboração com o Intelligent 

Solutions Group e com a Global 

Technology Innovation Network 

da John Deere. Kreutzer começou 

sua carreira na John Deere Ag 

Management Solutions (AMS) em 

abril de 2006. Mais recentemente, 

ele trabalhou como gerente de 

inovação digital no European 

Technology Innovation Center 

em Kaiserslautern. Ele mantém tal 

posição na John Deere.
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Inovação, 
desempenho 
e parceiros
Mais de 30 máquinas expostas, incluindo 10 estreias mundiais e norte-
americanas, e uma demonstração interativa de tecnologia. O estande do 
Wirtgen Group tornou-se uma espécie de ímã de visitantes na Conexpo-Con/
Agg 2020. Além disso, as sinergias com a John Deere foram acompanhadas 
com grande interesse. 

CONEXPO-CON/AGG 2020
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a área externa da maior e mais impor-

tante feira do setor de construção da 

América do Norte, o Wirtgen Group se 

apresentou de maneira impressionante, como de 

costume, em quase 2.800 metros quadrados. Sob o 

lema “Innovation. Performance. Partners.” (Inovação, 

desempenho e parceiros), os visitantes ficaram espe-

cialmente fascinados com as diversas estreias mun-

diais e norte-americanas. Muito populares entre o 

público americano: as novas fresadoras grandes 

W 220 Fi e W 250 Fi da Wirtgen, o sistema de docu-

mentação Vögele WITOS Paving Docu, o compacta-

dor de pneus HP 180i da Hamm e o britador de man-

díbulas Kleemann MC 120 Zi Pro. “O Wirtgen Group 

está mostrando os melhores equipamentos que exis-

tem. A consultoria dos especialistas e toda a exposi-

ção são incríveis”, conta com entusiasmo Mike Havel, 

da Superior Paving, de Burlington no Wisconsin. 

Estreia mundial de máquinas standard 
Com o lançamento de sucesso no mercado da nova 

geração de fresadoras grandes, a Wirtgen elevou de 

forma sustentável o desempenho e a eficiência da 

fresagem. A especialista em fresadoras a frio com-

pletou a inteligente Série F com as duas fresadoras 

standard da marca, a W  220  Fi e a W  250  Fi, na  

Conexpo. Assim como todas as fresadoras grandes 

da nova Série F, elas atendem aos requisitos de de-

sempenho e qualidade do operador de maneira 

ideal graças ao inovador sistema de controle Mill 

Assist. No modo automático, o sistema Mill Assist 

padrão oferece a relação de trabalho mais favorável 

entre desempenho e custos operacionais. Isso não 

só eleva o desempenho de fresagem, mas também 

reduz o consumo de diesel, de água e dos bits, assim 

como as emissões de CO2. O operador da máquina 

também pode pré-selecionar uma estratégia de tra-

balho “otimizada em termos de custo”, “otimizada 

em termos de desempenho” ou “para qualidade de 

fresagem”. Por exemplo, é possível definir a qualida-

de de fresagem necessária em uma escala de 1, para 

fresagem grossa, a 10, para muito fina, com o toque 

de um botão. A experiência prática tem mostrado 

que os usuários já trabalham com o Mill Assist por 

mais de 90% de seu tempo de operação e, com isso, 

economizam custos.

A W 380 CRi também fez sua estreia no mer-

cado norte-americano. Com a nova geração de reci-

cladoras a frio, a Wirtgen tem as máquinas mais 

modernas do mundo para reciclagem a frio no local. 

A W 380 CRi pode reciclar toda a profundidade do 

pavimento de 300 mm e, com isso, é ideal para reci-

clagem em profundidade total (FDR). Na Conexpo, 

os visitantes puderam se maravilhar com a recicla-

dora a frio em combinação com a vibroacabadora 

SUPER 2000-3i da Vögele, incluindo a mesa extensí-

vel AB  600  TV+ e o rolo compactador tandem 

HD+ 140i VVHF HCQ da Hamm.

Em Las Vegas, os especialistas do Wirtgen Group também 

estiveram “Close to our customers”.

 N
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Acima: Um modelo realmente muito atrativo – a 

nova fresadora grande Wirtgen W 220 Fi.

Abaixo: A nova série HP da Hamm é baseada em 

uma plataforma uniforme.
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Acima: Vale a pena ver melhor – as poderosas 

vibroacabadoras da Vögele.

Abaixo: Soluções digitais como o WITOS Paving 

Docu foram exibidas no Technology Center.
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Estreia nos EUA: inteligente e digital
A Vögele apresentou pela primeira vez na América 

do Norte a aplicação baseada em software WITOS 

Paving Docu. Com ele, os dados de pavimentação e 

os comprovantes de entrega podem ser registrados, 

e os relatórios da obra podem ser enviados de forma 

automatizada. Para utilizar o sistema, as construtoras 

só precisam instalar o respectivo aplicativo para 

smartphone. O hardware necessário, o módulo de 

telemática e a medição da largura da mesa já estão 

instalados na vibroacabadora. O aplicativo possui 

um menu de navegação intuitivo, para que os usuá-

rios possam se familiarizar rapidamente com ele, 

mesmo sem nenhum conhecimento ou treinamento 

especial. Com o WITOS Paving Docu, a Vögele está 

complementando duas de suas soluções de obra 

existentes: RoadScan, o sistema de medição de tem-

peratura sem contato para monitorar a temperatura 

de pavimentação em toda a área, e o WITOS Paving 

Plus, a solução de gerenciamento de processos. 

Também em Las Vegas: quatro vibroacabado-

ras da classe SUPER. As duas vibroacabadoras de  

10 pés SUPER 2000-3i e SUPER 2003-3i da Classe 

 Highway são indicadas principalmente para a  

construção de rodovias e obras de grande porte  

em que o desempenho e a produtividade são de 

extrema importância. As vibroacabadoras de 8 pés 

SUPER 1700-3i e SUPER 1703-3i da Classe Universal 

são capazes de lidar com uma ampla variedade de 

aplicações, desde pequenas obras urbanas até a 

construção e reabilitação de autoestradas. 

Nova série de máquinas com pneus 
Com o HP 180i, a Hamm apresentou na Conexpo um 

compactador de pneus da nova série HP especial-

mente adaptado para o mercado norte-americano. 

A série está repleta de inovações técnicas e outros 

desenvolvimentos, especialmente em termos de 

plataforma do operador, aspersão de água e aditi-

vos, assim como lastro. 

Como sempre, a moderna e espaçosa plata-

forma do operador e a cabine panorâmica ofere-

cem uma visão perfeita da máquina e da obra. O 

lastro flexível permite que o peso operacional seja 

rapidamente ajustado para que se adéque ao tipo 

de asfalto, espessura da camada e aplicação. Cor-

pos de lastro pré-fabricados de aço, concreto pe-

sado ou concreto, entre outros, podem ser utiliza-

dos para tal fim. Devido à disposição das câmaras 

de lastro no centro da máquina, o peso é distribuí-

do uniformemente pelos dois eixos – a melhor con-

dição para uma qualidade ideal de compactação. 

A Hamm também otimizou o sistema de aspersão 

de aditivos para a nova série HP. A aspersão dos 

pneus de borracha com um aditivo é crucial para a 

compactação de alta qualidade de asfaltos espe-

ciais que são bastante difíceis de processar. No 

tanque grande de aditivos com monitoramento de 

nível, a dosagem pode ser controlada em vários 

níveis de adição a partir da plataforma do operador. 

O rolo controla a dose e mistura automaticamente 

o aditivo durante a compactação, de acordo com a 

especificação.

“A participação do 
Wirtgen Group na 
Conexpo foi fenomenal.  
Para mim, os modelos  
da nova Série F são  
as melhores fresadoras  
a frio do mundo. Eu 
tenho	cinco	W 210 Fi.”	
 
Kim Butler, Presidente da Mill It Up, LLC, 
Warrior, Alabama

25 



Estreia com complemente ideal
As soluções coordenadas da Kleemann foram lide-

radas na Conexpo por um produto de estreia, o bri-

tador de mandíbulas MOBICAT MC 120 Zi PRO. Com 

um rendimento por hora de até 650 t e uma abertu-

ra de entrada de 1.200 x 800 mm, essa unidade de 

alto desempenho impressiona em aplicações de 

pedras naturais e é feita para operações de pedreiras 

exigentes. Para garantir um ótimo fluxo de material, 

o Continuous Feed System ajusta a velocidade de 

transporte para o nível de preenchimento do brita-

dor. Enquanto na maioria dos britadores de mandí-

bulas a câmara de britagem deve ser esvaziada pelo 

operador de forma trabalhosa em caso de bloqueio 

de material, o MOBICAT MC 120 Zi PRO com o sis-

tema opcional de desbloqueio do britador permite 

que um emperramento seja solucionado com o 

apertar de um botão em um curto espaço de tempo. 

O MOBICONE MCO 11i PRO também foi exposto 

em Las Vegas, e seu tamanho e desempenho corres-

ponderam aos da usina de britagem secundária. As 

unidades da linha PRO podem ser facilmente ope-

radas através de um painel sensível ao toque com o 

conceito de controle SPECTIVE.

São fáceis de transportar e, graças aos curtos 

tempos de configuração, estão prontos para serem 

operados com muita rapidez: Isso se aplica tanto ao 

britador de impacto móvel MOBIREX MR 130 Zi EVO2 

quanto à linha EVO das peneiras Kleemann. Ela foi 

representada no local pela nova peneira de classifi-

cação de dois decks MOBISCREEN MS 952i EVO, 

que é o complemento ideal para todos os três  

britadores.

Building the Future Together
Para destacar sua filiação à John Deere e enfatizar as 

sinergias em seu portfólio de produtos, o Wirtgen 

Group apresentou em seu estande uma pá-carrega-

deira sobre rodas John Deere 824L, que simulou o 

enchimento da peneira móvel MS  952  EVO da 

 Kleemann. No estande da John Deere, os visitantes 

puderam ver o britador de cone MOBICONE 

MCO 11 PRO da Kleemann em combinação sugeri-

da com a escavadeira 300G LC da John Deere. 

Desde a introdução das motoniveladoras 

John Deere no mercado europeu no ano passado, a 

interação das máquinas de ambas as empresas pode 

ser conferida em obras reais. Em terraplenagem, por 

exemplo, onde as motoniveladoras trabalham em 

conjunto com os rolos compactadores Hamm para 

preparar e compactar o solo, ou na reabilitação de 

estradas utilizando recicladoras a frio e estabili-

zadores do solo da Wirtgen. Ao olhar para a linha 

de produtos conjunta do Wirtgen Group e da 

John Deere, vemos que a gama de aplicações é 

extremamente diversificada.

Quando a aplicação é mais complexa: Os britadores de cone Kleemann 

mostram seu valor em rocha natural abrasiva e na mineração.

      www.wirtgen-group.com/conexpo
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Acima: As fresadoras grandes da nova Série F atendem aos requisitos de desem-

penho e qualidade do operador de maneira ideal graças ao Mill Assist.

Abaixo: Wirtgen Group und John Deere – uma 

dupla em sincronia.
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World of  
Concrete 2020

ALIMENTADOR	LATERAL	WPS 62i COMEMORA SUA ESTREIA MUNDIAL NA

O Wirtgen Group apresentou na World of Concrete 2020, em Las Vegas, 
soluções inovadoras e competitivas de pavimentação de concreto. O des-
taque no estande da exposição foi o WPS 62i, que foi apresentado dentro 
de um trem de pavimentação de concreto inset da Wirtgen.

Alimentador lateral WPS 62i – Estreia mundial na WOC 2020.
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Trem de pavimentação de concreto inset: O 

alimentador lateral Wirtgen WPS 62i assume 

a liderança.

1   Reforço a montante
2   Caminhão com concreto 
3   Alimentador lateral WPS 62i / WPS 62
4   Pavimentadora de concreto SP 124i
5   Máquina de cura de textura TCM 180i

WPS 62i / WPS 62 está disponível com 
duas unidades de raspagem diferen-
tes: Larguras de trabalho entre 4,0 m 
(12 ft) e 7,5 m (24 ft). O concreto pode 

ser pré-distribuído em até 500 mm (20 in) de espes-
sura. O design totalmente modular da máquina com 
acoplamentos hidráulicos de troca rápida padrão 
permite que o WPS 62i  / WPS 62 seja facilmente 
convertido e rapidamente preparado para o caso 
específico de aplicação da obra ou para transporte. 
Isso também aumenta a disponibilidade da máquina.

Pavimentação de concreto da Wirtgen 
A tarefa do alimentador lateral WPS 62i / WPS 62 é 
fornecer concreto lateralmente com alto desempe-
nho e distribuí-lo de forma homogênea na frente da 
pavimentadora de concreto. Sendo a primeira má-
quina do conjunto de pavimentação, ele realiza a 
passada sobre o reforço. A pavimentadora é carre-
gada lateralmente com concreto por um caminhão, 
e o alimentador lateral o distribui uniformemente 
por toda a superfície de trabalho. Ele é seguido pela 
pavimentadora de concreto SP 124i, que pavimenta 
o concreto na largura desejada. A vibroacabadora 
compacta e suaviza o concreto simultaneamente. 
Finalmente, a máquina de cura de textura TCM 180i 
produz uma textura superficial definida e aplica o 
agente de proteção contra a evaporação no revesti-
mento em concreto fresco.

 O

De profissionais para profissionais.

Estreia na América do Norte:
 
Pavimentadora	de	concreto	SP 124i: Pa-
vimentadora de concreto até 12 m (40 ft) 
de altura de trabalho com quatro unida-
des de esteira direcionáveis e giratórias. 

Wirtgen AutoPilot 2.0: 
Este sistema de controle 3D pode criar 
qualquer perfil offset e inset de forma 
precisa sem um fio-guia.
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Avante!
Muita coisa aconteceu no primeiro semestre: inovações, 
desenvolvimentos – muito progresso.

Experiência virtual 
 
Wittlich, Alemanha. Como não é tão simples apresentar aos clien-
tes uma usina de asfalto real, a Benninghoven criou agora uma solução 
virtual. É impressionante como usinas de mistura podem não só ser 
facilmente configuradas em um sistema modular, mas também podem 
ser experimentadas virtualmente pela primeira vez usando óculos de 
realidade virtual.

Boa causa
Windhagen, Alemanha. Os colaborado-
res do Wirtgen Group doaram para o grupo 
de ações de caridade Kinder in Not e.V. – e a 
John Deere Foundation dobrou cada uma das 
doações individuais para um montante de até 
1.000 euros. Isso resultou em um total de 30 
mil euros. Leia mais na página 38/39 sobre a 
forma como as receitas serão utilizadas.

   www.kinder-in-not.de

Máximo  
desempenho
 
Nigéria, África. 250 máquinas do Wirtgen 
Group estão atualmente em operação para 
a realização do maior projeto de construção 
rodoviária da Nigéria. Está em execução um 
projeto altamente profissional, com uma ex-
tensão de 400 km, utilizando equipamentos 
com tecnologia de ponta.

Novo diretor administrativo 
Egglkofen, Alemanha. A Streumaster fortalece 

sua equipe com Andreas Marquardt. Como se-
gundo diretor administrativo ao lado de Catheri-

ne Gutzwiller, que também é proprietária da 
empresa, suas metas incluem a expansão da 
bem-sucedida parceria de sistemas com o Wir-
tgen Group. Na Wirtgen GmbH, Marquardt era 

anteriormente responsável pelos principais con-
tratos nos mercados de língua espanhola, portu-

guesa e francesa.  www.streumaster.com
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Tech Talk Nº 3
Göppingen, Alemanha. O episódio 3 do 
novo formato de vídeo da Kleemann é dedi-
cado à segurança e ergonomia. Nas peneiras 
e britadores, a proteção das pessoas é a maior 
prioridade. Entretanto, a segurança não deve 
dificultar o trabalho do operador, mas precisa 
ser integrada ao processo de trabalho. Como 
isso é possível? Veja por si mesmo!

Uma dupla em sincronia 
Windhagen, Alemanha. A Wirtgen e a John Deere convence-
ram o júri durante a operação de estabilização do solo não só com 
as tecnologias sofisticadas da estabilizadora rebocável WS 250 e 
do novo trator 8R 370, mas também com o know-how de aplicação 
das duas especialistas.

Produção digital
Windhagen, Alemanha. Cada vez mais em-
pregos na área de produção da Wirtgen estão se 
tornando digitais. Os tablets fornecem todas as 
informações relevantes para a produção das má-
quinas em um formato sem papel e de última 
geração. Isso garante a qualidade e aumenta a 
eficiência. 

Cerimônia de abertura

Pune, Índia. A subsidiária do Wirtgen Group, a Wirtgen Índia, 
comemora seu 25º aniversário. A nova oficina de acabamento de 
máquinas foi inaugurada em uma cerimônia pelo diretor executivo 
do Wirtgen Group para celebrar o aniversário. Muitos clientes tam-
bém aproveitaram a oportunidade para participar do evento. Apre-
sentações e demonstração ao vivo complementaram o programa.

 www.wirtgen-group.com/inauguration

Adeus, GRW 
Tirschenreuth, Alemanha. O último compac-
tador de pneus da série antiga foi solenemente 
retirado da linha de montagem da fábrica da 
Hamm. Uma despedida emocionante após 55 
anos. Mas também com orgulho. O fato de a série 
de modelos durar tanto é uma raridade e fala 
pelo produto. A partir de agora, a série HP subs-
titui os equipamentos originais angulares e segue 
seus passos de sucesso.
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Excepcional 
Windhagen, Alemanha.  

A Wirtgen ganhou o iF Design Award deste 
ano, tornando-se um dos vencedores do 

selo de design de renome mundial. A nova 
fresadora grande W 210 Fi recebeu o 

prêmio na categoria “Produto”. Parabéns!

Pão com manteiga 
Windhagen, Alemanha. As fresadoras de dois metros são as máquinas 
básicas, “pão com manteiga”, da marca de produtos Wirtgen. Os colabo-
radores se despedem com orgulho das duas últimas unidades de seu mo-
delo, mas a dor de dizer adeus tem curta duração. A alegria com a produ-
ção da nova Série F supera claramente a dor. Todos adoram a nova 
geração de fresadoras grandes. #welovemilling

Recorde mundial
Pune, Índia. Pavimentação precisa de concreto em uma ou duas camadas 
em uma largura insuperável de 18,75 m. Disponível somente na Índia e 
apenas com a pavimentadora de concreto Wirtgen SP 1600 em modelo 
especial. Impressionante!Premiação em 

dobro
Göppingen, Alemanha. A Kleemann rece-

beu o German Design Award 2020 (Prêmio 
alemão de design 2020) pelo britador de 

mandíbulas MOBICAT MC 120 Z PRO e pela 
peneira MOBISCREEN MS 702 EVO. O júri in-
ternacional ficou impressionado com o fun-

cionamento moderno das máquinas e as op-
ções flexíveis de aplicação das usinas. Incrível!

Parafusos soltos? Jamais!
Ludwigshafen, Alemanha. Graças a um 
novo sistema de aparafusamento na monta-
gem de peneiras da Vögele, as etapas de 
trabalho de lá estão ainda mais eficientes e 
seguras. O sistema de comando, que monito-
ra e aciona até oito parafusadoras simultane-
amente, é conectado diretamente ao SAP 
através de uma interface especialmente de-
senvolvida para isso. Erros, como um aperto 
muito rápido, torque muito alto ou muito bai-
xo, não podem mais ocorrer. 

Hello, 
América!

Alabama, EUA. A Série F da Wirtgen che-
gou. E duas unidades da W 210 Fi cativa-

ram os clientes em sua primeira aplicação. 
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A primeira escolha em equi-
pamentos de segunda mão

MÁQUINAS USADAS

Qualquer pessoa que esteja em busca de uma máquina ou usina  
comprovada do Wirtgen Group em boas condições de uso encontrará 
o que procura na nova plataforma on-line para máquinas usadas. 

iel à sua proposta de valor “Close to our 
customers” o Wirtgen Group atende às 
necessidades de seus clientes, oferecen-
do máquinas e usinas usadas na nova 

plataforma. As melhores ofertas das fábricas matrizes, 
subsidiárias e revendedores do Wirtgen Group podem 
ser pesquisadas no mundo todo. São oferecidas má-
quinas usadas, tanto da série atual como das séries 
descontinuadas. “Em relação ao sistema, o Wirtgen 
Group utiliza a comprovada plataforma MachineFinder 
da John Deere. Uma grande oportunidade técnica para 
o Wirtgen Group”, explica Fabian Beck, gerente de de-
senvolvimento de revendedores do Wirtgen Group, 
responsável pelo projeto. 

Após a retirada, cada máquina é primeiramente 
submetida a uma minuciosa inspeção técnica por es-
pecialistas qualificados e, em seguida, é avaliada. O 
resultado pode ser visto pelas partes interessadas na 
plataforma. Dados importantes da máquina, como a 
idade ou horas do motor, são listados como uma base 
adicional para a tomada de decisão.

 F
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Nova plataforma on-line: 
 www.wirtgen-group.com/used-equipment 
	 www.wirtgen-group.machinefinder.com

Por que uma máquina usada 
do Wirtgen Group? 

• Marca premium por um preço baixo.

•  Preço reduzido em relação à compra de máquinas 
novas.

•  Disponibilidade direta.

• Ampla variedade de modelos.

•  Qualidade comprovada do Wirtgen Group  
e serviço de assistência de primeira classe.



Conhecimento-
especializado

PARTE 5: TREINAMENTO

Fiéis ao lema “aprender com especialistas”, os 
clientes do Wirtgen Group se beneficiam da 
experiência de décadas dos especialistas em 
pavimentação nas inúmeras instalações de 
treinamento da empresa. 
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Conhecimento-
especializado

Outros temas sobre suporte aos clientes:

Parte 1: Atendimento de oficina/FORUM 54

Parte 2: Assistência para peças de reposição/FORUM 55

Parte 3: Serviço de campo/FORUM 56

Parte 4: Consultoria de aplicação/FORUM 58

Parte 6: Acordos de serviço
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SÉRIE 
Parte 5

A área de treinamen-

to da Hamm oferece 

amplo espaço para 

exercícios práticos 

de aplicação. 
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m tempos de modernização, as exi-
gências em termos de máquinas e 
usinas na construção de estradas e no 
tratamento de materiais também estão 

aumentando. As marcas de produtos do Wirtgen 
Group têm como objetivo fazer mais do que apenas 
atender a tais requisitos. Os laboratórios de ideias da 
Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann e Benninghoven 
estão trabalhando diariamente no desenvolvimento 
de tecnologias inovadoras. O Wirtgen Group ofere-
ce aos seus clientes uma ampla variedade de pro-
gramas de treinamento relacionados à aplicação, 
operação e técnica para que eles possam fazer pleno 
uso das tecnologias líderes de mercado na prática. 
Afinal, o treinamento qualificado dos profissionais 
responsáveis é um pré-requisito básico para o uso 
eficiente e rentável das máquinas a longo prazo, assim 
como o conhecimento especializado necessário para 
a manutenção e conservação dos produtos premium. 

CTT – Os mais modernos centros de 
treinamento 
O Wirtgen Group conta com seus próprios centros 
de treinamento para transferência de know-how para 
clientes e parceiros em suas cinco fábricas matrizes 
na Alemanha e em diversas unidades de suas em-
presas de vendas e serviços no mundo todo. Os 
chamados Centers for Training and Technologies 
(Centros de Treinamento e Tecnologias), abreviada-
mente CTT, foram criados para atender aos requisi-
tos de transferência de conhecimento nos vários 
campos de aplicação. Nos modernos edifícios de 
formação e treinamento, especialistas da Wirtgen, 
Vögele, Hamm, Kleemann e Benninghoven transmi-
tem seus conhecimentos especializados a operado-
res, gerentes de obra, técnicos de serviço de assis-
tência e profissionais de oficina. Equipados com 
lousas brancas, projetores de vídeo e diversos siste-

 E

Lothar Krumscheid, 

chefe de treinamen-

to de suporte aos 

clientes da Wirtgen 

em Windhagen, e 

sua equipe planejam 

o novo programa 

de treinamento 

para a unidade de 

Windhagen. 

mas de simulação, as instalações atendem a todas 
as exigências para o treinamento profissional. “Além 
das salas de treinamento, onde fornecemos aos 
participantes conhecimentos teóricos, os pavilhões 
de treinamento são, acima de tudo, de enorme 
 importância”, explica Mirko Hartung, chefe de trei-
namento de suporte aos clientes da Vögele em 
Ludwigshafen. É lá que os participantes também 
recebem dicas e truques para o trabalho prático do 
cotidiano diretamente na máquina. “Segundo nos-
sa experiência, o conhecimento que nossos clientes 
adquirem nos exercícios práticos é mais bem assi-
milado”, continua Hartung.

Os participantes do treinamento não preci-
sam enfrentar longas viagens. A densa rede global 
de serviços e vendas garante curtas distâncias até as 
unidades de treinamento locais.

Sempre algo para todos
Os versáteis programas de treinamento do Wirt-
gen Group são adaptados aos diferentes desafios 
de um canteiro de obras e abrangem todos os 
grupos-alvo, de operadores a gerentes de obra. 
Subdivididos em cursos de aplicação, treinamento 
de operadores de máquinas e de tecnologia de 
máquinas, a equipe de profissionais especializa-
dos treina os participantes em pequenos grupos. 
Nos treinamentos de aplicação, é feita uma sepa-
ração entre os temas centrais de tecnologia e con-
sultoria de aplicação. “A consultoria de aplicação 
é voltada a autoridades e empresas para apoiá-las 
na seleção do processo correto na execução de 
um projeto de construção”, explica Krumscheid. 
Nos cursos de treinamento em tecnologia de apli-
cação, são os operadores das máquinas que rece-
bem instruções sobre como obter o melhor resul-
tado de trabalho. 

Os cursos de treinamento de operadores de 
máquinas também são especificamente direcionados 

Os clientes do 

Wirtgen Group 

também podem 

participar dos cursos 

de treinamento em 

diversas filiais no 

mundo todo. 
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É dada uma grande 

importância ao 

trabalho com as 

máquinas nos cursos 

de treinamento do 

Wirtgen Group. 

para os operadores. Eles se concentram nos elemen-
tos de operação. “Em termos simples, explicamos a 
função de cada botão e comutador individual.” A ofer-
ta é complementada pelos cursos de treinamento em 
tecnologia de máquinas, nos quais os usuários apren-
dem a realizar trabalhos de manutenção e serviço, 
bem como reparos de forma independente.

Agendamento rápido e fácil
Uma nova plataforma foi criada no início do ano para 
facilitar ao máximo o agendamento de cursos de 
treinamento com o Wirtgen Group. O portal de trei-

namento e formação da empresa oferece aos poten-
ciais participantes uma visão geral de todos os cur-
sos de treinamento oferecidos nas fábricas matrizes 
da empresa. É possível se inscrever para o de treina-
mento de sua escolha com apenas alguns cliques. O 
portal também contém um resumo do conteúdo e 
dos objetivos de aprendizagem dos cursos de trei-
namento individuais. “Graças à nova plataforma de 
treinamento, a inscrição agora está ainda mais fácil”, 
conta Krumscheid.

      www.wirtgen-group.com/training

Salas de treinamento 

com equipamentos 

modernos oferecem 

ótimas condições 

para o treinamento e 

formação profissio-

nais. 
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Na Kinder Care Special 

School, meninas e meninos 

deficientes podem encontrar 

esperança.

Um total de um bilhão de pessoas no mundo todo é afetado por 
uma deficiência. 80% delas vivem em países do hemisfério sul. 
Sem ajuda externa, elas não têm chance de escapar do círculo 
vicioso da deficiência e da pobreza. 

Oportunidades educacionais 
para crianças deficientes

PROJETO DE ASSISTÊNCIA NA ÍNDIA
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osso grupo de ações de caridade 
“Kinder in Not” e.V. tem atendido as 
necessidades especiais de crianças e 
jovens deficientes na Índia em dois 

projetos de assistência ao mesmo tempo. Eu os visi-
tei no início do ano para ver por mim mesma no local 
como as medidas estão se desenvolvendo e como 
nossas doações estão sendo utilizadas de forma 
adequada. 

Um dos dois projetos é a Kinder Care Special 
School em Palamaner, no estado de Andhra Pradesh. 
A escola especial foi fundada em 2003 pelo “Kinder 
in Not”, já que não havia nenhuma oferta comparável 
na região. Ao longo dos anos, um centro de saúde e 
uma área de formação profissionalizante foram 
acrescentados à instituição. 

Juntos fazendo mais
O segundo projeto é o lar para deficientes Snehasa-
dan no estado central indiano de Madhya Pradesh. 
O “Kinder in Not” assumiu o projeto em 2017, am-
pliou-o e acrescentou uma escola especial.

Foi de enorme ajuda para nós que o Wirtgen 
Group tenha assumido os custos de manutenção 
dessa instituição durante o primeiro ano. Também 
ficamos especialmente satisfeitos em poder nos be-
neficiar do programa “Matching Gift” da John Deere 
no Natal de 2018. Sob tal programa, as doações dos 
colaboradores do Wirtgen Group do mundo todo 
foram duplicadas pela John Deere Foundation até 
um valor único de 1.000 euros. Os fundos assim dis-
ponibilizados possibilitaram que construíssemos o 
telhado para o pátio interno em Snehasadan. 

Durante minha visita, pude testemunhar 
como esse pátio se tornou o elemento central da 
vida no lar. Lá, todos comem, brincam, estudam e se 
sentam juntos. As crianças agora estão protegidas 

por esse telhado contra o grande calor no verão e 
a chuva e frio no inverno – antes, o espaço mal po-
dia ser usado. Nós do “Kinder in Not” estamos con-
tentes por podermos alcançar melhorias tão gran-
diosas nas condições de vida das meninas e 
meninos deficientes. 

 N

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

foi fundada em 1983, por iniciativa de Gisela Wirtgen,  

ajuda, de forma voluntária e sem fins lucrativos, crianças 

carentes a ajudarem a si mesmas, trabalha independente-

mente de política ou religião, mantém projetos de 

caridade nas Filipinas, na Índia e no Brasil.

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.

Cordialmente,

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

Convencidos pela utilização adequada das doações no 

local.

Oportunidades educacionais 
para crianças deficientes
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Estamos à sua disposição!

A JOHN DEERE COMPANY

Estamos cientes das incertezas associadas ao surto de COVID-19 e dos possíveis desafios para nossos clientes. 
Caso precise de assistência, entre em contato a qualquer momento com seu representante local do WIRTGEN 
GROUP. Juntos, encontraremos uma solução.

  www.wirtgen-group.com

CLOSE TO OUR CUSTOMERS


