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Apesar da tensão na economia global, 2019 foi um 
ano de sucesso para o Wirtgen Group no geral. Além 
do sucesso na Bauma, conseguimos manter nossa 
participação de mercado em todas as marcas de 
produtos e até mesmo expandi-la para os rolos de 
terraplenagem e nossos britadores e peneiras. Isso 
também é resultado do desenvolvimento de produ-
tos inovadores e competitivos. 

Teremos todo o prazer em compartilhar com 
você as histórias de sucesso de nossas marcas de 
produtos Kleemann e Hamm e conferir os bastidores 
da FORUM 58.

O Wirtgen Group também esteve muito ocu-
pado em outros aspectos em 2019 – por exemplo, o 
lançamento bem-sucedido das motoniveladoras 
John Deere no mercado através da rede de vendas 
do Wirtgen Group na Alemanha e na França. A res-
posta positiva dos clientes nos estimulou em nossos 
esforços para avançar de maneira sucessiva na intro-
dução das motoniveladoras na Europa. 

Prezados parceiros, clientes e amigos,
Além disso, os efeitos positivos da sinergia se 

tornarão tangíveis através de nossa adesão à John 
Deere. Em suma, este ano apresentou um desenvol-
vimento muito satisfatório que nos fortalecerá de 
forma sustentável.

Gostaríamos de agradecer nossos clientes 
pela confiança que depositaram em nós em 2019. 
Tenham a certeza de que nossa equipe continuará a 
cuidar de todas as suas preocupações em 2020.

Desde produtos premium e soluções de finan-
ciamento adequadas até consultoria de aplicação e 
serviços profissionais, somos seu parceiro confiável, 
mesmo em tempos de turbulência econômica.

Cordialmente,

Domenic G. Ruccolo
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Alto  
 Desempenho

KLEEMANN

O mercado de britadores e peneiras mudou muito devi-
do à tendência de mudança de britadores estacionários 
para usinas móveis. Como uma das principais empresas 
do setor, a Kleemann lançou as bases para um maior 
crescimento global ao investir na unidade de produção 
e no portfólio de produtos.

4 FORUM 58  TEMA CENTRAL



Alto  
 Desempenho

5 



os últimos sete anos, a Kleemann con-
seguiu mais que dobrar os volumes 
de produção de britadores e peneiras 
com esteiras. E espera-se que a de-

manda por máquinas móveis continue a crescer não 
apenas na Europa, mas também no mundo todo, de 
modo que a empresa esteja buscando um cresci-
mento ainda mais forte em tais mercados. 

Desde 2012, quando a produção de usinas 
estacionárias foi descontinuada, a Kleemann vem 
produzindo apenas britadores e peneiras móveis. 
Para atender à demanda do mercado, cerca de 90% 
do portfólio de produtos foi renovada desde então. 
Em 2016 e 2017, a Wirtgen Group também investiu 
cerca de 50 milhões de euros em uma ampla expan-
são da unidade de produção de Göppingen, que foi 
adquirida em 2009, três anos após a aquisição pelo 
Wirtgen Group. Isso aumentou a capacidade de 
montagem da fábrica em 50% e a capacidade de 
armazenamento em 100%. Além disso, a capacidade 
do estacionamento para os mais de 500 colabora-
dores foi consideravelmente ampliada.

A unidade de Göppingen cobre agora um 
total de quase 150.000 metros quadrados, dos quais 
34.000 metros quadrados são áreas de produção. 
Com isso, a fábrica é uma das maiores instalações de 
produção na Europa para a fabricação de britadores 
móveis e de uma grande variedade de produtos de 
serviços. Uma das principais características da insta-
lação de produção expandida é a capacidade de 
automação. A integração de mesas de corte a plas-
ma de última geração, equipamentos de soldagem 
e sistemas de controle de processos agora torna 
muito mais eficiente a complexa produção do vasto 
portfólio de britadores e peneiras sobre esteiras. 
Outra grande vantagem é a cooperação de desen-
volvimento, design e capacidades de vendas sob o 
mesmo teto.

Planejamento prospectivo
Durante décadas, a Kleemann tem se destacado por 
sua inovação tecnológica e pela qualidade de seus 
produtos. A ênfase está no benefício econômico in-
condicional para o usuário profissional. Com a ex-
pansão da fábrica de Göppingen, a empresa criou 
uma excelente base para oferecer aos clientes os 
equipamentos mais modernos, produtivos, seguros 
e ecológicos.

Devido ao grande potencial de mercado para 
usinas móveis, a Kleemann está otimista de que a 
infraestrutura que construiu e as capacidades dispo-
níveis, que podem ser ainda maiores graças ao ta-
manho da unidade de Göppingen, oferecerão a ela 
uma presença ainda mais forte em alguns dos mer-
cados de exportação bem estabelecidos. Na Europa 
Ocidental, nos EUA e na China, em particular, mas 
também em seu mercado interno, a Alemanha, a 

 N

A produção do amplo port-

fólio de produtos agora é 

muito mais eficiente.
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Kleemann pretende aumentar sua participação no 
mercado nos próximos anos. Para isso, a companhia 
utiliza as empresas de vendas e serviços de assistên-
cia do Wirtgen Group, as quais oferecem acesso 
direto à maioria dos mercados mundiais. O objetivo 
estratégico é gerar um terço das vendas na Europa, 
um terço na América do Norte e do Sul e um terço 
no resto do mundo.

Produtos inovadores 
O uso eficiente das usinas móveis, a melhoria da 
segurança e a redução dos custos de produção são 
apenas alguns dos principais desafios enfrentados 
pela indústria de mineração. O objetivo das empre-
sas de mineração e operadoras de minas é alcançar 
uma produção de alta qualidade com o menor custo 
por tonelada. 

Muitas das inovações e desenvolvimentos de 
produtos são baseados no feedback do cliente e nos 
requisitos do negócio. A Kleemann busca o diálogo 
com revendedores e clientes em cada região para 
garantir que seus produtos móveis sejam constante-
mente expandidos, atualizados e levados ao próxi-
mo nível.

A série EVO é um excelente exemplo de como 
a Kleemann desenvolveu com sucesso uma série de 
usinas móveis altamente produtivas, adaptadas espe-
cificamente às necessidades das empreiteiras de 
britagem. O transporte, a flexibilidade e a eficiência 
das máquinas, assim como os baixos custos operacio-
nais, são de importância decisiva para essa clientela.

A expansão da fábrica 

aumentou a capacidade 

de montagem em 50%.

A Kleemann sempre 

deu grande impor-

tância à qualidade 

superior na produção 

de suas usinas.
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pacote completo de soluções do Wirtgen Group. Ele 
fornece produtos de alta qualidade com serviço de 
atendimento ao cliente orientado localmente e ga-
rante maior produtividade, custos operacionais re-
duzidos, além de também atender aos mais rigoro-
sos requisitos ambientais e de segurança. Esses são 
aspectos que cada vez mais clientes consideram 
como um panorama geral quando se trata de efici-
ência local, desempenho da máquina e maximização 
do retorno sobre o investimento.

 www.kleemann.info

Graças ao know-how especializado e à moderna tecnologia, os clientes recebem 

as usinas mais produtivas, seguras e ecológicas.

Competência em automação de usinas 
As tecnologias automatizadas tiveram um impacto 
significativo nas indústrias globais de pedreiras, mi-
neração e equipamentos de construção. As funções 
podem variar desde o controle básico da máquina 
e acompanhamento de desempenho em tempo real 
até a manutenção programada ou automação em 
larga escala de várias usinas. 

Com o objetivo de melhorar a segurança, o 
desempenho e a eficiência em obras com britadores 
e peneiras móveis, a Kleemann desenvolveu o con-
ceito SPECTIVE de operação intuitiva da máquina. O 
sistema de comando de última geração é fácil de 
entender e seus símbolos claros garantem que todas 
as funções relevantes da usina sejam reconhecíveis 
rapidamente.

Para otimizar a frota e melhorar o gerencia-
mento da manutenção, os clientes podem utilizar o 
sistema de telemática WITOS FleetView da Wirtgen 
e conectá-lo aos seus britadores Kleemann. A solu-
ção de telemática oferece ao operador uma plata-
forma digital para monitorar os dados operacionais 
de uma máquina, como consumo de combustível, e 
para rastrear a localização atual e o histórico, além 
de possibilitar a disponibilidade ideal da usina e o 
trabalho de manutenção programada. 

O sistema de comando SPECTIVE e as ofertas 
de serviços do WITOS FleetView são exemplos do 

Área total: 150.000 m2

Área de produção: 34.000 m2

Área administrativa: 4.000 m2

Colaboradores: mais de 500

UNIDADE DE GÖPPINGENi
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Seja em aplicações de rocha natural, reciclagem ou mineração: os 

britadores e peneiras móveis da Kleemann são versáteis, flexíveis no 

uso e impressionam com sua operação econômica e eficiente.

9 



Com a Kleemann em ritmo 

de crescimento: Os novos 

diretores administrativos 

Dr. Cyrus Barimani (à 

esquerda) e Karl Joachim 

Janka.
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Dr. Cyrus Barimani, 
Diretor Administrativo Técnico 
Em 1º de novembro de 2019, Dr. Cyrus Barimani 
sucedeu ao Dr. Volker Nilles, que deixou a Kleemann 
para buscar novos desafios. Dr. Cyrus Barimani co-
meçou sua carreira na HILTI AG na área de pesquisa 
e desenvolvimento e contribuiu para o desenvolvi-
mento dos negócios da empresa no campo de  
ferramentas a bateria. Em 2008, ele entrou para a 
Wirtgen GmbH como diretor de pesquisa e desen-
volvimento. Durante seu tempo na Wirtgen, ele e 
sua equipe foram responsáveis pelo desenvolvi-
mento bem-sucedido dos produtos e portfólio da 
marca Wirtgen.

Karl Joachim Janka:
Diretor Administrativo Comercial 
Karl Joachim Janka é diretor administrativo da  
Kleemann GmbH em Göppingen desde 1º de junho 
de 2019. Vendas, serviços e administração são atri-
buídos à administração comercial. Karl Joachim 
Janka é um executivo internacional veterano com 
muitos anos de experiência na indústria. Janka tra-
balhou para o grupo Liebherr nos últimos 20 anos. 
Depois de seis anos como diretor administrativo da 
Liebherr Singapore, ele ocupou recentemente os 
cargos de presidente da Liebherr Mining Equipment 
(Newport News, Virgínia, EUA) e vice-presidente exe-
cutivo de vendas e marketing globais – Liebherr 
Mining Equipment SAS (Colmar, França).

r. Dr. Barimani, nos últimos onze 
anos, o senhor contribuiu para  
a expansão da liderança de 
mercado da Wirtgen através  

do desenvolvimento de tecnologia. Como a 
Kleemann pode se beneficiar dessa experi-
ência?
Dr. Cyrus Barimani: Claro que obtivemos o sucesso 
da Wirtgen com trabalho em equipe. Isso inclui os 
desenvolvedores, mas também, obviamente, nossos 
colegas de vendas, os especialistas das subsidiárias 
e, em especial, nossos clientes. Era muito importan-
te para mim que compreendêssemos exatamente os 
aspectos da tecnologia de aplicação no uso das 
máquinas, especialmente porque muitas vezes elas 
diferem localmente. Isso agora se aplica ainda mais 
às máquinas da Kleemann, pois elas se distinguem 
muito em termos de tecnologia de processo. 

Muita coisa mudou na Kleemann nos últimos 
anos, e as bases foram lançadas para um crescimen-
to maior. Esse é um bom ponto de partida para o 
desenvolvimento futuro das inovações e da alta qua-
lidade dos produtos. Também surgiram muitas 
ideias. Juntamente com a equipe da Kleemann e dos 
mercados, devemos estabelecer agora as priorida-
des certas e persegui-las de forma consistente. Com 
meu bom conhecimento da indústria e da tecnologia 
de máquinas de construção, espero poder contribuir 
para um sucesso maior aqui. 

Sr. Janka, o que traz o senhor à Kleemann?
Karl Joachim Janka: Nos últimos 30 anos, viajei para 
muitos países e vivi em cinco deles, incluindo os 
EUA, Singapura e Oriente Médio. Todos esses países 
também são nossos mercados-alvo, especialmente 
os EUA e a China. Minha responsabilidade sempre 
esteve associada a processos de gerenciamento de 
mudanças bem-sucedidos. Para o sucesso contínuo 
da Kleemann, desejo contribuir com essas experiên-
cias internacionais e meu conhecimento sobre os 
países e culturas.

Além disso, minha experiência profissional é 
fortemente influenciada pelo setor de extração de 
materiais e mineração. Por isso, posso dizer que co-
nheço muito bem a indústria. Isso certamente me 
beneficiará em meu trabalho na Kleemann.

O senhor trabalha no setor de construção há 
20 anos. O que o fascina nessa indústria? 
Karl Joachim Janka: A indústria da construção é um 
fator importante que contribui enormemente para o 
desenvolvimento e prosperidade de um país. Isso 
inclui toda a infraestrutura, como estradas, aeropor-
tos, portos internos e marítimos, barragens e usinas 
de energia. Assim também como um novo planeja-
mento urbano, como em Dubai. Tudo isso só pode 
ser construído e mantido se as matérias-primas e as 
máquinas necessárias estiverem disponíveis. A in-
dústria de máquinas de construção deve contribuir 

 S

EM ENTREVISTA: DR. CYRUS BARIMANI E KARL JOACHIM JANKA

A Nova Direção Administrativa
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constantemente para isso, desenvolvendo máquinas 
mais modernas, eficientes e, muitas vezes, maiores. 
Esse desafio técnico constante e a resposta dos fa-
bricantes a ele é uma tarefa empolgante que sempre 
me fascina.

Os clientes de hoje exigem cada vez mais 
soluções completas e eficientes. A Kleemann 
também se beneficia das sinergias de todo o 
Wirtgen Group?
Dr. Cyrus Barimani: Obviamente. Isso já começa com 
nossa forte presença no mercado. Estamos presen-
tes localmente junto ao cliente e podemos conven-
cê-lo com nossa excelente assistência do Wirtgen 
Group. A utilização do sistema de telemática  
WITOS FleetView ou do sistema de diagnóstico de 
assistência WIDIAG são outros exemplos em que 
podemos recorrer a soluções existentes do Wirtgen 
Group que nossos clientes já conhecem hoje. 

Entretanto, não quero limitar as sinergias ao 
Wirtgen Group. Por meio da John Deere, temos aces-
so a muitas tecnologias avançadas, como eletrifica-
ção e digitalização. Seria difícil para nós desenvol-
vermos os fundamentos necessários sozinhos. E há 
outras sinergias para nossos clientes: por exemplo, 
cada britador precisa ser carregado, e as carregadei-
ras sobre rodas John Deere estão disponíveis em 
muitos países. 

Os aspectos ambientais também desempe-
nham um papel cada vez mais importante 
nas máquinas da Kleemann. Qual é a direção 
para a qual as coisas se desenvolverão? 
Dr. Cyrus Barimani: Os aspectos ambientais estão se 
tornando cada vez mais importantes para nossos 
clientes, incluindo questões como a pegada de CO2 
e o uso eficiente de combustível. Além de uma maior 
conscientização, os benefícios econômicos tangíveis 
também desempenham um papel importante. 

Alinhamos de forma consistente nossos de-
senvolvimentos com o TCO (Total Cost of Ownership 
- Custo total de propriedade): Quanto custa a tonela-
da de material processado para nossos clientes? A 
eficiência de combustível e a produtividade da má-
quina têm um efeito particularmente positivo nesse 
aspecto. Em muitas de nossas máquinas, contamos 
com unidades de britagem acionadas diretamente, o 
que melhora a eficiência do equipamento. Uma me-
lhor eficiência significa menos combustível por tone-
lada, o que também significa menos emissões de CO2. 
Sempre que possível, já estamos utilizando motores 
que atendem aos rigorosos requisitos da legislação 
da UE e dos EUA com respeito a gases de escape. 

Além disso, cada vez mais máquinas são operadas 
eletricamente, por exemplo, em pedreiras. Dessa 
forma, podemos oferecer aos nossos clientes cada 
vez mais soluções de acionamento diesel-elétrico e 
totalmente elétrico.

Sr. Janka, o senhor já alcançou várias  
conquistas em sua carreira profissional.  
O que o motiva?
Karl Joachim Janka: Há diversos motivos. Como eu 
disse anteriormente, a indústria da construção tem 
um papel de liderança no sentido mais verdadeiro 
da palavra. No final, geralmente há um projeto fina-
lizado que pode ser visto por muitas pessoas. Olhar 
para ele e poder dizer que estive envolvido é uma 
grande experiência.

Vivenciar e testemunhar que um grupo de 
pessoas de todas as áreas da empresa e de diferen-
tes culturas conseguem sempre encontrar uma solu-
ção, apesar dos mais diversos desafios, me enche de 
satisfação e motivação ao mesmo tempo. Isso me 
motiva a vencer desafios emocionantes juntamente 
com a forte equipe da Kleemann. Estou certo de que 
seremos bem-sucedidos como equipe.

“Nos últimos anos, 
a Kleemann lançou 
as bases para um 
maior crescimento.”
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A fábrica de Göppingen é uma das maiores 

instalações de produção na Europa para a  

fabricação de britadores móveis e de uma  

grande variedade de produtos de serviços.
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Terraplanagem 
em avanço

HAMM

Os rolos compactadores da Hamm são uma presença 
estabelecida na construção de asfalto há mais de 100 
anos. 40 anos atrás, a empresa de Tirschenreuth acres-
centou compactadores monocilíndricos ao seu portfólio 
de produtos e, desde então, tem expandido continua-
mente esse segmento. E com sucesso, pois os equipa-
mentos de compactação para terraplenagem fornecem 
atualmente um dinamismo enorme.
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Os compactadores monocilíndricos Hamm são muito procurados no mundo todo. 

Hamm fornece à indústria da cons-
trução civil soluções flexíveis e inova-
doras para terraplenagem. Os clien-
tes apreciam isso e há anos confiam 

cada vez mais nos compactadores monocilíndricos 
de cor laranja de Tirschenreuth. “Por um lado,  
o crescimento é impulsionado pelos grandes  
compactadores monocilíndricos. Por outro lado, 
nossa classe compacta está em grande demanda, 
particularmente entre as empresas de locação de 
máquinas”, explica Reinhold Baisch, diretor da 
Hamm AG.

Produtos, consultoria e serviços de 
assistência
O sucesso é sustentado por vários pilares: produtos 
tecnicamente eficientes, consultoria de aplicação 
competente e uma densa rede de serviços. Os  
efeitos da sinergia também são evidentes a partir 
da cooperação com a divisão Construction & Fores-
try da John Deere. “Isso aumentou consideravel-
mente a presença de nossa marca na América  
do Norte e América do Sul, e nossos compactado-
res monocilíndricos são atraídos por uma base  
de clientes mais ampla. Isso levou ao aumento  
das vendas nos EUA e a um enorme crescimento 
 na América do Sul”, explica Reinhold Baisch. 

 A
Outra vantagem é a coordenação precisa dos 

compactadores aos processos de trabalho em inte-
ração com outras máquinas do Wirtgen Group. Um 
bom exemplo é a estabilização do solo, como 
explica Dr. Axel Mühlhausen, gerente de produto de 
engenharia de aplicação da Hamm: “Todas as etapas 
do trabalho podem ser executadas com equipamen-
tos da Wirtgen, Hamm e Streumaster, além das mo-
toniveladoras John Deere. O cliente pode contar 
com o desempenho do equipamento – e com o fato 
de que o portfólio de produtos é adaptado ao pro-
cesso”. Além disso, os clientes se beneficiam da  
experiência de seus colegas locais e a consultoria 
detalhada dos especialistas do Wirtgen Group.

Tecnologia poderosa
Os rolos compactadores Hamm de alto desempenho 
são valorizados no setor, principalmente por sua 
ergonomia e operação simples. Eles também são 
econômicos na operação e oferecem uma ampla 
gama de opções de equipamentos.

Além disso, a Hamm tem em seu portfólio 
soluções de terraplenagem que não seriam encon-
tradas no mercado de outra forma. Os compactado-
res monocilíndricos com oscilação, por exemplo, são 
únicos no mundo por compactarem com alta quali-
dade e de forma econômica até mesmo em áreas 
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sensíveis. O conceito dos compactadores monocilín-
dricos VC também está disponível apenas na Hamm: 
graças a um inovador sistema de troca de ferramen-
tas, eles podem trabalhar como rolos com pé-de-car-
neiro hoje e amanhã como britadores de rocha.

Os novos “modelos C” para terraplenagem 
também são muito populares. Com um acionamento 
hidrostático reforçado, eles oferecem até 30% mais 
torque e podem dominar inclinações de mais de 
60%. Os demais equipamentos também estão volta-
dos para as necessidades de terraplenagem pesada 
e construção de aterros.

Soluções adequadas para locação de 
máquinas
O sucesso de vendas no mercado de locação tam-
bém é o resultado do desenvolvimento de produtos 
voltados para o futuro. “Nossas equipes de desen-
volvimento analisaram detalhadamente as necessi-
dades das empresas de locação de máquinas e de-
senvolveram séries completas e equipamentos 
especiais para tais clientes. Além disso, a chave do 
sucesso é a operação simples de todos os rolos com-
pactos Hamm sem nenhum período de treinamento. 
Isso impressiona as locadoras de máquinas no mun-
do todo. Os números de vendas atuais, especialmen-
te para a classe compacta, falam por si só: a parcela 

Os dois membros do Conselho Administrativo da Hamm AG, Dr. Stefan Klumpp (à 

esquerda) e Reinhold Baisch (à direita), na linha de montagem dos compactadores 

monocilíndricos.

dos produtos de locação dentre as máquinas vendi-
das aumentou desproporcionalmente nos últimos 
anos”, diz Reinhold Baisch. 

Além disso, o segmento de locação está cres-
cendo atualmente porque o negócio se tornou mais 
volátil para as empresas de construção. É por isso 
que muitos clientes estão se voltando cada vez mais 
para a locação de máquinas e estão adaptando suas 
frotas de veículos de forma rápida e fácil para o caso 
de aplicação. Com isso, eles se beneficiam de custos 
transparentes. Essa tendência é semelhante para os 
compactadores monocilíndricos pesados. “Nosso 
conceito também funciona nesse caso, pois nosso 
conceito de operação Easy Drive permite uma ope-

“2019 é um ano de 
recorde absoluto para 
nossos compactadores 
monocilíndricos.”
 

Reinhold Baisch, Membro do Conselho Administrativo  
da Hamm AG
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O HCQ Navigator é uma solução dessa cate-
goria. Com tal ferramenta, os operadores podem 
monitorar detalhadamente o progresso de seu tra-
balho durante a compactação. O sistema modular 
foi comprovado mundialmente, uma vez que  
aumenta a qualidade e permite um controle de 
compactação abrangente de toda a superfície com 
documentação constante. Recentemente, a Hamm 
complementou o sistema com o WITOS HCQ, um 
módulo para transmissão em tempo real de dados 

Com grande renome entre as empresas de locação de máquinas: os compactadores monocilíndricos H 5i e H 7i da  

linha H CompactLine são extremamente fáceis de operar e transportar.

ração conveniente, simples e, acima de tudo, unifor-
me para todas as máquinas grandes”, acrescenta  
Dr. Stefan Klumpp, Membro do Conselho Adminis-
trativo da Hamm AG.

Com uma estratégia clara para o sucesso
O sucesso dos produtos é o resultado de um proces-
so de desenvolvimento direcionado. “Junto com 
nossas equipes, desenvolvemos visões para a cons-
trução de estradas do futuro. Nós nos perguntamos, 
por exemplo, quais elementos ergonômicos na pla-
taforma do operador facilitarão ainda mais seu tra-
balho. Além disso, consideramos fatores suaves e 
consideramos as exigências que os colaboradores 
farão em um trabalho na construção de estradas em 
2030”, explica Dr. Axel Römer, diretor de pesquisa e 
desenvolvimento da Hamm. “Com vista à tecnologia 
de compactação, sempre estamos trabalhando para 
tornar a compactação ainda mais eficiente e mais 
bem documentada. Também nos perguntamos: 
Com qual valor agregado a Hamm, como fabricante 
de rolos compactadores, pode contribuir para o BIM, 
e quais propriedades serão relevantes para um rolo 
em 10, 20 ou 30 anos? Criamos conceitos e tecnolo-
gias concretas em torno de nossa competência cen-
tral, a compactação.”

“Como lançadora de 
tendências na indústria, 
continuaremos a 
impulsionar a 
compactação no futuro.”
 

Dr. Stefan Klumpp, Membro do Conselho Administrativo  
da Hamm AG
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de compactação, estabelecendo assim o próximo 
marco para a construção digital.

Compactação controlada remotamente
Outra abordagem para a compactação no futuro é 
o compactador monocilíndrico controlado remota-
mente. Essa máquina trabalha há anos na restaura-
ção de uma pedreira na Alemanha. A LEONHARD 
WEISS GmbH & Co. KG tem dois compactadores 
com pé-de-carneiro H  20i  C  P de 20 toneladas 
equipados com uma lâmina da pá para aplicações 
pesadas de terraplenagem. Além disso, a Hamm 
desenvolveu um controle remoto para os rolos com-
pactadores, pois as pedras podem se soltar da face 
da rocha e cair na plataforma do operador devido às 
vibrações durante a compactação. Contudo, graças 
ao controle remoto, o compactador pode até mesmo 
compactar a área imediatamente à frente da borda 
de rompimento de forma segura e de alto nível, sem 
pôr os profissionais em risco.

Moldar o futuro da compactação
Se o conceito de rolo compactador controlado re-
motamente continuar sendo desenvolvido, pode-
mos chegar a rolos autônomos rapidamente. Os 
desenvolvedores da Hamm também estão traba-

lhando nisso há muito tempo. Foi assim que o con-
ceito de “Rolo Autónomo F1” foi desenvolvido a 
partir de várias análises científicas – um estudo sobre 
a compactação do futuro. A Hamm foi a primeira 
fabricante mundial de rolos a mostrar como um rolo 
sem operador com conceitos de acionamento alter-
nativos poderia ser e quais possibilidades técnicas, 
organizacionais e econômicas poderiam resultar 
dele. “Como lançadora de tendências e motor de 
propulsão na indústria, continuaremos a impulsionar 
a compactação no futuro e a desenvolvê-la de forma 
sustentável. Nesse contexto, mantemos um diálogo 
intenso com nossos clientes e continuaremos a 
apoiar a indústria da construção como parceiros no 
futuro”, enfatiza Dr. Stefan Klumpp.

 www.hamm.eu

A Hamm utiliza o controle remoto para mudar a plataforma do operador para fora da máquina. O operador fica a  

uma distância segura do ponto de perigo, como um declive ou um paredão com risco de queda de rochas.

“Estamos muito sa-

tisfeitos com os rolos 

Hamm que temos. 

Não falta nada, são 

superequipados. 

Especialmente, o 

CompactLine, que é 

muito popular entre 

nossos operadores.” 

Philipp Alsdorf, 
Chefe Júnior,  
Günter Alsdorf 
Erd- und Tiefbau, 
Neuwied, Alemanha

“Temos muitos rolos 

Hamm e estamos 

extremamente 

satisfeitos com eles. 

No geral, temos uma 

ótima relação com a 

equipe do Wirtgen 

Group.” 

Florian Schießer, 
Departamento de 
Compras, August 
Ullrich GmbH, Elfers -
hausen, Alemanha 
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Synergy 
Days

JOHN DEERE + WIRTGEN GROUP

Os eventos do lançamento nos 
mercados alemão e francês das 
motoniveladoras John Deere 
demonstraram a sinergia da 
aplicação. Finalmente, o que 
deveria estar junto se une. 

lém de espargidores, estabilizadores 
e compactadores monocilíndricos, as 
empresas de vendas e assistência do 
Wirtgen Group na Alemanha e na 

França agora também oferecem motoniveladoras 
John Deere. Isso faz muito sentido, e os clientes e a 
organização de vendas concordam, pois as sinergias 
da aplicação são óbvias – seja na estabilização  
do solo, na construção de aterros ou na reabilitação 
de estradas. As motoniveladoras amarelas da John 
Deere complementam perfeitamente o portfólio 
existente de máquinas para construção do Wirtgen 
Group. 

“A motoniveladora é incrível.  
Com certeza, vou levar uma!”
Vários interessados compareceram aos eventos de 
introdução do produto na França e Alemanha, que-
rendo conhecer as máquinas recém-chegadas dos 
Estados Unidos. Nem um pouco de hesitação: após 
uma breve apresentação, todos queriam entrar na 
máquina. Como declarou Patrick Lettau da empresa 
Faber-Bau: “A motoniveladora da John Deere é sim-
plesmente fantástica. A tração é ótima, o desempe-

 A
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“Gostei do comando sensível e 

da posição de direção articulada 

bem na parte traseira. A motoni-

veladora não deixa rastros. É  

assim que tem que ser.” 

Gerd Kraheck, operador  
de motoniveladora,  
Dr. Fink-Stauf, Much

“Como revendedor e locadora de máquinas, temos mantido contato com 

o Wirtgen Group principalmente em relação aos rolos compactadores 

da Hamm. Ainda não temos a John Deere em nosso portfólio. Sabemos 

por nossa cooperação com o Wirtgen Group que o serviço prestado pelo 

grupo é ótimo. Portanto, presumimos que esse será também o caso das 

motoniveladoras John Deere. Achamos o equipamento impressionante.” 

Stephane Buron (links) e Marcus Krämer, HSB,  
Alemanha e Luxemburgo

“A descrição da  

motoniveladora 

John Deere me 

agrada, tudo parece 

ser perfeito. O con-

ceito da máquina  

é ideal, e o desem-

penho é excelente.” 

Matthias Eichler, 
operador de moto-
niveladora e lagarta, 
Saxonia Bau GmbH, 
Leipzig

A primeira motoniveladora John Deere na Europa vai para Luxemburgo, para a empresa Karp-Kneip. O modelo 672GP tem as cores típicas da 

Karp-Kneip. Catharina Mertens e Klaus von der Gathen da filial do Wirtgen Group em Windhagen também trouxeram com eles um certificado 

para a entrega da máquina, apresentado a Christian Thiry e Michael Recken da Karp-Kneip.

“Já somos clientes do Wirtgen Group. Temos compactadores  

e vibroacabadoras. A assistência é muito boa, por isso pensa-

mos que será o mesmo com as máquinas John Deere. Acha-

mos que seria bom se pudéssemos adquirir motoniveladoras 

com o mesmo representante de vendas e ter um único ponto 

de contato. Isso seria conveniente e prático para nós.” 

Daniel Kirschner (à esquerda), chefe júnior, e Axel Osterbart, 
operador de solo, mina Kirschner GmbH, Eschwege
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nho me impressionou, tudo é acessível”. Após o test 
drive, Gerd Kraheck, piloto de niveladoras da empre-
sa Dr. Fink-Stauf, também ficou bastante empolgado: 
“Você já pode embalar uma para mim! Ela é incrível. 
Com certeza, vou levar uma!”

Quem não conseguiu subir em uma das mo-
toniveladoras, pôde imediatamente se familiarizar 
com a operação simples da máquina no simulador 
de operação de motoniveladoras. Assim como na 
Bauma em Munique, foi uma das atrações do evento 
juntamente com a demonstração ao vivo e as pales-
tras técnicas especializadas. Muitos clientes aprovei-
taram a feira de máquinas bem ao lado para promo-
ver uma intensa troca de ideias com os especialistas 
em aplicações do Wirtgen Group – incluindo as  
sinergias com os equipamentos Wirtgen Group.

As motoniveladoras impressionam
O lançamento na Europa se concentra nos modelos 
622GP e 672GP com tração nas seis rodas e motores 
a diesel John Deere Final Tier 4 (6,8 l e 9,0 l) com 
potências impressionantes de 227  cv (169  kW) e 
255 cv (190 kW) respectivamente. 

A tração nas seis rodas e a trava diferencial 
automática permitem que as máquinas enfrentem 
terrenos difíceis, e o operador se beneficia de uma 
melhor tração em condições de solo ruins ou ao tra-
balhar em valas ou declives inclinados. A 622GP com 
uma lâmina de 3,66 m (12 pés) pesa 19,078 tonela-
das, e a 672GP com uma lâmina de 4,27 m (14 pés) 
pesa 19,976 toneladas.

Como as motoniveladoras John Deere têm 
um design “Open Architecutre”, os clientes podem 
utilizar seus sistemas de nivelamento preferidos. Os 

As motoniveladoras da John Deere complementam perfeitamente o portfólio existente de máquinas para 

construção do Wirtgen Group.

modelos GP são equipados de fábrica com conec-
tores de antepara, suportes para sensor, cablagens 
elétricas, controles integrados e suportes de mastro 
para as lâminas. Todos os modelos GP vêm de fábri-
ca com ajuste automático do ângulo de inclinação 
transversal. A função de inclinação transversal facili-
ta a manutenção de uma inclinação uniforme, uma 
vez que o operador só precisa executar um único 
controle, enquanto a máquina ajusta automatica-
mente o lado oposto da chapa.

O reabastecimento a nível do solo e a boa 
acessibilidade dos serviços também garantem uma 
facilidade de uso especial, particularmente porque 
todos os pontos de serviço diários estão agrupados 
do lado esquerdo, assim como também constatou 
Christian Paulus, gerente de oficina da Joh. Wachen-
feld GmbH & Co. KG no evento para clientes em 
Windhagen: “O conceito de manutenção é ideal, e 
a acessibilidade aos pontos de manutenção é algo 
muito bom. Tudo isso é uma tecnologia robusta e 
sofisticada.” 

Novos lançamentos planejados 
Como os produtos foram bem recebidos no ter -  
re no e partes interessadas de outros países da  
UE já se manifestaram, a implantação das motoni-
veladoras será feita de forma sucessiva pela orga-
nização de vendas e serviços de assistência do 
Wirtgen Group.
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ENTREVISTA: DOMENIC G. RUCCOLO

Domenic G. Ruccolo, diretor executivo do Wirtgen Group, faz o balanço do  
ano fiscal de 2019 e oferece uma perspectiva para os próximos 12 meses.

 Building the  
future together
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r. Ruccolo, como o senhor avalia 
o ano fiscal de 2019?
Considerando a desaceleração eco-
nômica global, o Wirtgen Group teve 

um ano fiscal de sucesso. Mantivemos nossa parti-
cipação de mercado em todas as divisões e a ex-
pandimos ainda mais para as marcas Kleemann e 
Hamm. 2019 foi um ano de muito sucesso para a 
Kleemann, em especial. Conquistamos terreno em 
relação à concorrência. Estamos particularmente 
satisfeitos com isso, pois os britadores e as peneiras 
também nos oferecem as maiores oportunidades 
de crescimento a longo prazo. Nossa estratégia de 
investimento do passado está nos rendendo frutos 
agora. Os sucessos de vendas de nossos rolos para 
terraplanagem da Hamm também mostram uma 
tendência positiva e são um indicador de como as 
sinergias com a divisão de terraplanagem da John 
Deere também podem ter um efeito positivo sobre 
o Wirtgen Group. Isso é algo excelente e vai nos 
fazer avançar ainda mais quando a economia voltar 
a se recuperar. 

Em retrospectiva, qual foi seu destaque 
pessoal em relação ao Wirtgen Group?
Estive na Bauma pela primeira vez com o Wirtgen 
Group em 2019. Nossa participação bem-sucedida 
na feira é claramente um dos meus destaques pesso-
ais este ano. O desempenho do Wirtgen Group em 
si, com todas as suas inovações de produtos e apre-
sentações de tecnologia especializada em seu im-
pressionante estande, foi absolutamente incrível. A 
cereja no bolo foi o lançamento de sucesso da divi-
são de terraplenagem da John Deere na Europa. A 
Bauma foi a plataforma ideal para mostrar ao mundo 
o que será possível no setor da construção no futuro.

Como a integração à John Deere está  
progredindo?
Estou muito satisfeito com o desenvolvimento. E 
também com a forma profissional como as equipes 
estão trabalhando em conjunto. Estamos progre-
dindo muito bem em todos os projetos – na área de 
motores e componentes, compras, marketing e si-
nergias de vendas. Vamos nos beneficiar do poten-
cial que surge a partir disso e ganhar força no futu-
ro. O sinal mais visível disso do ponto de vista 
externo atualmente é sem dúvidas o lançamento no 
mercado das motoniveladoras John Deere na Fran-
ça e na Alemanha.

“Juntos, estamos 
perfeitamente 
posicionados.”
 

O que acontecerá agora com a distribuição 
europeia das motoniveladoras?
Estamos satisfeitos que o feedback dos clientes te-
nha sido tão positivo. Após o início de sucesso das 
vendas na França e na Alemanha, agora vamos intro-
duzir sucessivamente as motoniveladoras na Europa. 
Estamos prosseguindo com cautela. Passo a passo, 
os pré-requisitos estão sendo criados nas subsidiá-
rias e em nossos revendedores autorizados na Euro-
pa. Isso inclui o treinamento para a equipe de vendas 
e serviços de assistência, o fornecimento das capa-
cidades necessárias e a disponibilidade de peças de 
reposição. E só então começaremos com as vendas. 

Assim como o Wirtgen Group, a John Deere 
está comprometida com o crescimento 
sustentável e lucrativo. Como o senhor avalia 
as oportunidades futuras?
Excepcionais. As perspectivas de longo prazo para 
nosso negócio apontam para um futuro promissor. 
O Wirtgen Group continuará a crescer junto com a 
John Deere Construction & Forestry Division. Ambas 
as empresas estão totalmente concentradas no de-
senvolvimento de suas tecnologias. Mesmo em anos 
economicamente turbulentos, foram feitos investi-
mentos em P&D. Cada unidade de negócios tem seu 
próprio potencial e força para crescer. Se agregar-
mos agora as sinergias que surgem na empresa 
como um todo, as oportunidades de crescimento 
para ambas as partes aumentarão. O que me agrada 
particularmente é que muitas vezes é o Wirtgen 
Group que lidera os projetos de integração e não 
apenas identifica sinergias para um crescimento ren-
tável, implementando-as diretamente. Uma empresa 
notável com uma mentalidade de atitude e liderança 
apaixonada por parte de seus colaboradores. É um 
verdadeiro prazer liderar a empresa rumo ao futuro 
com uma equipe tão forte.

 S
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Para o Wirtgen Group, o sucesso do cliente é prioridade. 
Além de máquinas de primeira classe, isso também inclui  
a solução de financiamento adequada. O portfólio é tão 
completo quanto a linha de produtos. 

Melhores con-
dições a nível 
mundial 

SOLUÇÕES FINANCEIRAS

26 FORUM 58  VENDAS + ASSISTÊNCIA



27 

APROVADOSO
LUÇÕES FINANCEIR

AS

SO
LUÇÕES FINANCEIR

AS



desenvolvendo sinergias em mercados em que a 
John Deere Financial está presente localmente, 
como o mercado indiano. Os revendedores da John 
Deere e do Wirtgen Group nos EUA também ofere-
cem aos seus clientes soluções de financiamento da 
John Deere Financial já há algum tempo.”

Ampla rede
Graças a parcerias de longa data com empresas fi-
nanceiras confiáveis, o Wirtgen Group tem condi-
ções de oferecer aos seus clientes o melhor financia-
mento disponível no mercado. Além da John Deere 
Financial, um desses parceiros é a Deutsche Leasing, 
que possui empresas em mais de 20 países, incluin-
do Alemanha, China, Brasil, EUA e a maioria dos 
países europeus. A estreita cooperação com a Deut-
sche Leasing tem sido comprovada há quase 20 anos 
para os clientes do Wirtgen Group. “Nossos parcei-
ros de financiamento seletos conhecem detalhada-
mente os mercados e a indústria de máquinas de 
construção. Eles também possuem amplo conheci-
mento dos produtos do Wirtgen Group e dos requi-
sitos que nossos clientes têm em relação a um finan-
ciamento flexível. Isso permite que ofereçam uma 
experiência de cliente significativamente melhor em 
comparação com qualquer banco local”, explica 
Christof Müller, gerente internacional de crédito e 
finanças comerciais do Wirtgen Group.

Know-how em financiamento de  
exportações
Em países em desenvolvimento e emergentes sem 
acesso ao mercado de crédito local e em regiões 
com grandes riscos políticos e econômicos, o  
Wirtgen Group conta com financiamento de vendas 
na forma do chamado “seguro de crédito à exporta-
ção”. Por meio desse seguro, muitas vezes conhecido 
como “Garantia Hermes”, o Governo Federal cobre 
o risco de inadimplência de crédito para operações 
de exportação com prazos de pagamento mais lon-
gos. “Isso nos permite oferecer aos nossos clientes 
financiamento de exportação com prazos de até  
5 anos no mundo todo”, conta Dirk Galonska, diretor 
de gestão de crédito e finanças de exportação. Des-
se modo, a elaboração do contrato se torna bem 
simples, transparente e compreensível para os clien-
tes. Essa forma de financiamento para clientes tam-
bém tem uma longa tradição no Wirtgen Group e foi 
estabelecida há mais de 10 anos. Com base nos 
mercados da América Latina, as empresas de cons-
trução na África, Ásia e Oriente Médio agora também 
estão se beneficiando dessa solução.
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atores macroeconômicos como risco 
país, taxas de juro e níveis de inflação 
desempenham um papel importante 
na disponibilidade de crédito empre-

sarial e de linhas de crédito. Levando em conside-
ração o cenário econômico local e o fato de que 
cada cliente tem necessidades financeiras específi-
cas e individuais, o Wirtgen Group desenvolveu 
soluções financeiras apropriadas no mundo todo. 
A vantagem para o cliente é óbvia. Você pode obter 
máquinas e equipamentos Wirtgen Group, financia-
mento, seguro e garantias na forma de um pacote 
elaborado de maneira conveniente a partir de uma 
única fonte. Assim, as construtoras podem se con-
centrar completamente em suas tarefas essenciais 
e não precisam se preocupar com procedimentos 
de empréstimo demorados ou com documentos 
contratuais que são, na maioria das vezes, incom-
preensíveis para os leigos. Isso é feito por experien-
tes especialistas em financiamento do Wirtgen 
Group, que implementam as soluções através de 
parceiros reconhecidos e confiáveis. 

“Nossos clientes podem confiar em nosso 
sólido know-how e em nossa rede. Isso permite que 
nossas empresas de vendas e assistência, bem como 
nossos revendedores, ofereçam financiamento de 
vendas locais ou créditos de exportação internacio-
nais”, explica Stephen T. Hamborg, diretor financeiro 
do Wirtgen Group. 

Financiamento local de vendas
Em mercados com um setor de financiamento forte, 
o financiamento local de vendas é a solução certa. 
Através de parceiros especializados, o Wirtgen Group 
oferece soluções de financiamento personalizadas 
que dispensam linhas de crédito existentes com ban-
cos da empresa. “As soluções típicas são contratos de 
locação financeira ou operacional, assim como con-
tratos de empréstimo individuais. As ofertas de finan-
ciamento podem ser adaptadas de forma flexível às 
necessidades do cliente em termos de prazo, moda-
lidades de pagamento e neutralidade financeira”, 
explica Matthias Bahr, gerente internacional de cré-
dito e finanças comerciais do Wirtgen Group.

John Deere Financial
Desde a aquisição pela John Deere, os clientes do 
Wirtgen Group também tiveram acesso às ofertas de 
financiamento comprovadas da John Deere Finan-
cial. Na América do Norte, América do Sul e Índia, 
por exemplo, os clientes do Wirtgen Group já se 
beneficiam das soluções financeiras locais há muito 
estabelecidas pela John Deere.

A John Deere Financial tem suas próprias 
subsidiárias nessas regiões e já apoia muitos clientes 
do Wirtgen Group que também usam equipamentos 
Deere com soluções financeiras. “Juntos, estamos 
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O financiamento das exportações desempenha um papel importante na promoção do comércio internacional. Como isso 
funciona no Wirtgen Group? Os parceiros de vendas do Wirtgen Group conectam os clientes às fábricas matrizes alemãs e 
à agência de crédito de exportação Euler Hermes. “Como regra geral, o cliente só precisa fornecer a documentação neces-
sária. Em seguida, cuidamos do resto”, explica Dirk Galonska, diretor de gestão de crédito e finanças de exportação do 
Wirtgen GmbH.

• Modalidades de financiamento flexíveis, por exemplo, em termos de prazo, adiantamento e período de carência
• Recebimento de linhas de crédito existentes junto a bancos da empresa
• Retorno ou aquisição da propriedade da máquina ao final do financiamento
• Decisão de crédito rápida
• Se necessário, inclui soluções de seguro atraentes

  
Fábricas matrizes

Entrega

Contrato de crédito

ECA   
Agência de crédito de 

exportação 
(na Alemanha:  
Euler Hermes) Avaliação de riscos de financiamento, 

cobrança de contas a receber

CLIENTES Contrato de seguro 
de crédito

 Financiamento de exportação 

 Financiamento local de vendas 

John Deere Financial 
disponível na América do Norte, Índia, 
Brasil e outros mercados selecionados.

Deutsche Leasing
disponível na maioria dos países 
europeus, bem como na China, Brasil, 
Rússia, EUA e Canadá.

Outros parceiros locais
Austrália, Sudeste Asiático e 
outros mercados selecionados.



Muitas novidades!
Os produtos inovadores da Bauma 2019 não foram os únicos novos 
desenvolvimentos do Wirtgen Group este ano. O Wirtgen Group também 
desenvolveu soluções novas e inovadoras em muitos outros projetos.

Um time cresce  
junto
Windhagen. Na Wirtgen Group Cup 2019, duas equipes da John Deere 
de Mannheim e Bruchsal vestiram as chuteiras. No final, os colegas da  
Vögele venceram o torneio.

Segunda  
unidade 
Grã-Bretanha. Com a nova unidade da 
John Deere em Perth, na Escócia, o Wirtgen 
Group também poderá oferecer aos seus 
clientes os mesmos serviços que a Wirtgen 
Limited em Newark/Inglaterra através de 
outra unidade na Grã-Bretanha. Assim, o 
mercado escocês, que é especialmente im-
portante para a Kleemann, pode ser desen-
volvido e expandido localmente.

Perth

Newark
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Fábrica de construção  
de estradas

A Wirtgen lança a SP 154i, 
uma nova fábrica de constru-
ção de estradas rolante no 
mercado. A pavimentadora 
de concreto inset foi projeta-
da para pavimentar camadas 
de concreto, especialmente 
em rodovias e aeroportos, 
em uma largura de pavimen-
tação de até 16 metros. Por 

padrão, a máquina vem com uma barra oscilante e um super smoo-
ther integrados. 

 www.wirtgen.de/SP154i

Heroína das 
estradas
Com uma largura de trabalho 
recorde de até 18 metros,  
a SUPER 3000-3(i) da Linha 
Premium é a nova pavimenta-
dora da Vögele. 
O trabalho foi realizado du-
rante a pavimentação contí-
nua de uma autoestrada de  
4 faixas de rodagem na Ale-
manha.

 Ir para o vídeo:

Para sempre  
jovem 
Ürzig, Alemanha. A usina de asfalto, existente 
desde 1986, é uma das primeiras usinas comple-
tas da Benninghoven. Desde então, a empresa 
desenvolveu conceitos visionários que se carac-
terizavam por um alto grau de flexibilidade. Com 
o RETROFIT, é possível modernizar e expandir 
continuamente a usina com as mais recentes tec-
nologias, como sistemas de reciclagem, tecnolo-
gias de queimadores ou comandos de sistema.

 www.benninghoven.com/retrofit

Produção otimizada  
de eixos de tamper
Ludwigshafen. O novo 
torno CTX beta 2000 TC ga-
rante a otimização de proces-
sos na produção de eixos de 
tamper na Vögele. Os opera-
dores da planta estão satisfei-
tos com o tempo de configu-
ração reduzido pela metade 
em comparação com os mo-
delos anteriores. As peças de 
trabalho agora são usinadas em uma única operação, e a transfe-
rência e manuseio de material não são mais necessários.

Panora-

ma opera-

cional do 
ano

Novo
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Aplicativo da 
linha de produ-
tos da Hamm
O aplicativo oferece acesso móvel ao 
portfólio de produtos da Hamm. Ao 
selecionar critérios como idioma,  
mercado, sistema de medição, etc.,  
ele permite que o usuá-
rio compile, recupere e 
compartilhe individual-
mente as informações 
relevantes para ele. 
Multilíngue, fácil de usar e atualizado 
graças à sincronização rápida, além de 
também poder ser utilizado no modo 
offline a qualquer momento. Dessa 
forma, os dados ficam disponíveis 
mesmo sem cobertura de rede – por 
exemplo, em locais de obras. 

 www.hamm.eu/lieferprogrammapp Lar da motovelocidade 
britânica
Silverstone. Sob as condições climáticas mais adversas, as máquinas do 
Wirtgen Group reabilitaram o lendária Circuito de Silverstone. O tiro de partida 
foi disparado sob a chuva com a nova fresadora W 210 Fi da Wirtgen.

Descubra o novo site do Wirtgen Group: responsivo, sem barreiras e inicialmente disponível em dez idiomas no mundo todo. 
 www.wirtgen-group.com

Novo site no começo de 2020
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Chegou o Parts 
and More 

2020/2021! 
O novo catálogo de peças de reposição 
Parts and More está disponível agora em 

sua empresa de vendas e serviços de 
assistência ou revendedor. Também 

disponível on-line:  
 www.partsandmore.net

Forte  
membro da 

equipe 
Novo vídeo da Kleemann: O britador de 
impacto MOBIREX MR 130 Z EVO2 pode 

processar 450 toneladas/hora – e com 
muitos detalhes práticos e o conceito de 

comando intuitivo SPECTIVE, ele 
também conquista os corações dos 

usuários. Assista agora ao vídeo dessa 
máquina poderosa!

Fevereiro
Las Vegas, EUA
World of Concrete 2020 
De 3 a 7 de fevereiro de 2020
Número do estande: C5426 (Central Hall)

Março
Las Vegas, EUA
CONEXPO 2020
De 10 a 14 de março de 2020
Número do estande: S5419 (Silver Lot)

Abril
Chiba City, Japão
CSPI-EXPO 2020 
De 22 a 24 de abril de 2020
Feira Makuhari

Junho
Buxton, Grã-Bretanha
Hillhead 2020
De 23 a 25 de junho de 2020
Número do estande: Q1

PRÉVIA DO CALENDÁRIO DE FEIRAS – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020

CSPI EXPO Japan
O Wirtgen Group comemorou sua estreia na feira CSPI EXPO no Japão. 

Bauma CTT em Moscou
Sob o lema “Nossas soluções são o 
seu sucesso”, o Wirtgen Group apre-
sentou na Bauma CTT Russia 2019 
produtos e processos de aplicação 
para rentabilidade e alta qualidade 
na construção de estradas.

Foshan Technology Days
Com sua sede regional no sul de Foshan, 
o Wirtgen Group acrescentou uma nova 
unidade às suas oito filiais chinesas. Na 
cerimônia de abertura, cerca de dois mil 
convidados puderam conhecer de perto a 
ampla variedade de soluções da Wirtgen 
China durante os Technology Days que 
ocorreram ao mesmo tempo.

i
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Parte 4

Consultoria diretamente no 

local: os especialistas de cada 

marca de produto oferecem 

dicas valiosas para ajudar você 

no canteiro de obras.
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Know-how
PARTE 4: CONSULTORIA DE APLICAÇÃO

As marcas dos produtos do Wirtgen Group  
são especialistas em sua área e contam com 
décadas de experiência em aplicações. Nossos 
clientes no mundo todo também se beneficiam 
dessa experiência, já que temos todo o prazer 
em compartilhar nosso know-how.

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 5: Treinamento

Parte 6: Acordos de serviço
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ualquer pessoa que escolher o  
Wirtgen Group receberá um pacote 
completo combinado – do produto à 
assistência. Para os clientes, isso signi-

fica: Eles são apoiados de forma confiável desde a 
venda da máquina até a assistência técnica no local 
da obra e na oficina, passando pela transferência de 
conhecimentos com literatura especializada, opções 
de treinamento abrangentes e consultoria de aplica-
ção direcionada. 

Próximo durante a prática,  
aprofundado na aplicação 
A Wirtgen, a Vögele, a Hamm, a Kleemann e a  
Benninghoven não são apenas excelentes fornece-
dores e berços de inovação em termos de produtos 
e tecnologias. As marcas dos produtos do Wirtgen 
Group também foram influenciadas de forma deci-
siva e continuamente aprimoradas pelos diversos 
processos de aplicação. Uma vasta experiência foi 
construída ao longo dos anos. O Wirtgen Group 
compartilha esse know-how de diversas formas, den-
tre outros, através de cursos de treinamento em sua 
sede alemã, em instalações de produção internacio-
nais, em suas filiais e revendedores a nível mundial 
ou nas instalações do cliente. A teoria sempre tem 
uma referência concreta à prática, razão pela qual as 
máquinas em demonstração de operação, ciência 
dos materiais ou apresentações de processos não 
são deixados de lado nos cursos de treinamento. 
Além disso, os técnicos experientes do e especialis-
tas de construção civil do Wirtgen Group também 
oferecem consultoria profissional na preparação de 
uma aplicação planejada, de modo que seja possível 
aplicar processos e métodos especiais de forma di-
recionada durante a implementação. 

 Q
O Wirtgen Group 

também está muito 

familiarizado com os 

diversos procedi-

mentos e processos 

de aplicação. Ele 

compartilha tais 

conhecimentos em 

cursos de treinamen-

to específicos.

Consultoria de 

aplicação usada 

imediatamente: Clay 

Armstrong confirma 

pontos de dados no 

tablet do AutoPilot 

2.0 da Wirtgen.

A consultoria dá segurança
Melhor do que a prática é a implementação na rea-
lidade. Os técnicos de aplicação do Wirtgen Group 
auxiliam os operadores de máquinas diretamente 
nos canteiros de obras no mundo todo. Por exemplo, 
com apoio sobre como eles podem evitar erros de 
aplicação, gerar o valor agregado das soluções do 
Wirtgen Group e, finalmente, alcançar resultados 
ideais. Matthias Fritz, gerente de aplicação de siste-
mas de controle 3D da Wirtgen, é um deles. Ele ga-
rante que os clientes possam utilizar todo o potencial 
de desempenho do novo AutoPilot 2.0. Assim como 
em Westerleigh Estates, uma área de novos empre-
endimentos imobiliários em Moseley, Virgínia. Lá, 
uma construtora especializada em concreto, a qual 
foi uma das primeiras empresas na América do Nor-
te a atualizar para o novo sistema 3D da Wirtgen para 
pavimentação de concreto sem fio-guia, contou com 
o apoio de um especialista em aplicações: “Eu já 
trabalhei com o antecessor do AutoPilot 2.0, e a ver-
são atual é ainda mais fácil de usar. Contudo, ela 
também oferece ótimas novas possibilidades que 
ainda não conheço”, conta Clay Armstrong, da Talley 
& Armstrong, Inc. 

Isso inclui, por exemplo, como ele pode cor-
rigir dobras indesejadas de um modelo de dados 
digital importado para obter a melhor qualidade de 
pavimentação. No canteiro de obras, bons conselhos 
estão em grande demanda. “É exatamente para isso 
que eu e meus colegas estamos no local. Para ser-
mos capazes de prestar assistência imediata em caso 
de dúvidas ou problemas", declara Matthias Fritz. Ele 
então se volta para Clay Armstrong e mostra a ele 
como arredondar as dobras na tela sensível ao toque 
com a ajuda de editores gráficos em apenas alguns 
passos simples. O chefe da empresa, que controla 
por si mesmo a pavimentadora de concreto SP 15i, 
está entusiasmado: “A consultoria fornecida pelos 
especialistas do Wirtgen Group é extremamente 
valiosa para mim porque me dá a confiança neces-
sária na implementação dos meus projetos.”
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Com seus manuais de referência, o grupo empre-

sarial oferece um vasto conhecimento baseado em 

pesquisa e prática em obras para orientação nas 

áreas da fresagem a frio, tratamento de solos, re-

ciclagem a frio, equipamentos de laboratório, 

pavimentação de concreto, mineração a céu aber-

to, pavimentação de asfalto, compactação e pro-

cessamento.

Em páginas vividamente ilustradas, informações va-

liosas sobre as competências centrais das marcas dos 

produtos são resumidas, padrões, diretrizes e folhetos 

são explicados, e são oferecidas perspectivas úteis 

sobre tecnologia de aplicação ou ciência de materiais 

– ideal para o estudo individual. 

Mais informações e como obter os guias práticos 

podem ser encontrados em: 

 www.wirtgen-group.com/praxisratgeber

GUIA PRÁTICO DO WIRTGEN GROUP

 i

Os especialistas do 

Wirtgen Group dirão 

a você como os 

clientes podem ex-

plorar todo o poten-

cial de desempenho 

de suas máquinas e 

usinas.

37 



formação profissional sempre teve um 
papel importante no Wirtgen Group. O 
trabalho independente e o trabalho em 
equipe fazem parte do conceito de for-

mação. Com a ajuda de sete técnicos de serviço e doze 
instrutores, os aprendizes cuidaram de três canteiros de 
obras por conta própria em um curto espaço de tempo.

Uma das tarefas dos aprendizes foi a pavimenta-
ção de uma nova camada de revestimento para a pista 
de testes de direção nas instalações da Hamm. A  
SUPER 1803-3i da Vögele pavimentou um total de 148 
toneladas de asfalto em terrenos exigentes em uma área 
de 1.200 metros quadrados. A superfície asfaltada foi 
então compactada por um HD+ 120i da Hamm.

O uso diário do pátio interior provocou danos à 
camada de revestimento. A W 50 Ri da Wirtgen precisou 
ser utilizada para reparar os danos através de fresagem 
precisa. A camada de revestimento foi então compacta-
da com o HD 12 da Hamm. Por último, mas não menos 
importante, os blocos de concreto armado que haviam 
sido produzidos como parte do trabalho de conversão 
na fábrica de tambores precisaram ser triturados com o 
MOBICAT MC 100 da Kleemann.

Uso ideal das sinergias 
O extenso trabalho foi complementado de forma ideal 
por workshops para e tiveram grande aprovação. Seja 
um treino prático de operação com os rolos HD+ 120i e 
HD 12, um curso sobre vibração e oscilação ou a opera-
ção de um compactador monocilíndrico controlado re-
motamente: as sinergias dentro do Wirtgen Group foram 
experimentadas de maneira visível, e a solidariedade e 
amizade entre as fábricas irmãs da Wirtgen, Vögele, 
Hamm, Kleemann e Benninghoven foram reforçadas.

Os próximos Dias de Tecnologia ocorrerão em 
Göppingen, na Kleemann, em 2020. 

 A

Todas as mãos 
ocupadas

DIAS DE TECNOLOGIA PARA OS APRENDIZES

Este ano houve projetos interessantes para os  
67 aprendizes que se reuniram em Tirschenreuth 
na Hamm para os Dias da Tecnologia anuais. Três 
obras e várias oficinas aguardavam os aprendizes 
das fábricas matrizes do Wirtgen Group.

  www.wirtgen-group.com/ 
ausbildung

4

1

2
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1  Envolvimento – os aprendizes trabalham lado a lado com 

as máquinas. 2  As curvas na zona de teste constituíram 

um desafio. 3  Um HD+  120i da Hamm foi utilizado para 

compactação. 4  Os técnicos de serviço estiveram presentes 

para ajudar durante todo o processo. 5  Após uma breve 

instrução dos técnicos de serviço, os aprendizes foram capazes 

de fresar e compactar o asfalto sem nenhum problema. 
6  Com o MOBICAT  MC  100 da Kleemann, os aprendizes 

trituraram blocos grandes de concreto armado.

3

5

6

“Foi um evento incrível! O 
trabalho entre as fábricas 
matrizes foi muito divertido e 
nos mostrou mais uma vez que 
o Wirtgen Group é um grande 
empregador!”

Marc Heßler, aprendiz de mecânico industrial 
em seu segundo ano na Wirtgen GmbH

“Mais uma vez, os nossos 
aprendizes foram capazes de 
mostrar do que são capazes. 
Eles dominaram as suas 
tarefas de forma exemplar e 
podem se orgulhar do 
desempenho apresentado.”

Boris Becker, Chefe de Formação Profissional e 
Contínua Wirtgen GmbH
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De apren-
dizes para 
aprendizes
Wittlich. Conhecimento, experiência 
e um ou outro conselho: tudo isso foi 
transmitido pelos aprendizes dos anos 
1, 2 e 3 aos jovens interessados e aos 
pais no Dia do Aprendiz deste ano na 
Benninghoven. Sob a orientação da 
equipe júnior, os visitantes receberam 
visitas guiadas à fábrica e também vi-
sitaram as oficinas de formação de 
eletricidade e metalurgia. Equipada 
com a mais moderna tecnologia, a 
fábrica não só entusiasmou os jovens, 
mas também muitos pais. O programa 
foi complementado com palestras so-
bre a Benninghoven, seus produtos e 
sobre o asfalto. 

 www.benninghoven.com/
ausbildung

“A juventude 
solda”
Koblenz. Os dois aprendizes da  
Wirtgen, Nils Höller e Benedikt Schleifer, 
ambos no segundo ano de mecânica de 
construção, impressionaram no concurso 
“Jugend schweißt” (A juventude solda), 
organizado pela Associação Alemã de 
Tecnologia de Soldagem. Com sucesso: 
Após teoria e prática, Nils Höller alcan-
çou o 12º lugar a nível estadual. Benedi-
kt Schleifer ficou em 6º lugar no ranking 
geral. Bom trabalho!

Windhagen. Em 2019, a Wirtgen contratou Merlin Börder, seu milésimo apren-
diz. Uma equipe júnior interna, qualificada de forma sustentável, garante o know-
-how especializado da empresa a longo prazo. Um fator de sucesso na Wirtgen 
durante décadas. Por ocasião do milésimo contrato de aprendiz, todos os  
ex-aprendizes se reuniram para uma foto em grupo. Entre eles, Petra Holl (1ª apren-
diz, 1974), Sebastian Wintersberg (500º aprendiz, 2004) e Merlin Börder (1.000º 
aprendiz, 2019).

 www.wirtgen.de/ausbildung

O milésimo
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Equipe forte
La Roche Sur Yon. A Vögele oferece aos aprendizes as melhores 
condições para adquirirem um elevado nível de conhecimento e 
habilidade manual.

Catorze aprendizes, dois técnicos especializados qualificados 
e dois instrutores – estes são os Green Birds. Com apoio da Vögele, 
a equipe desenvolve e constrói robôs autônomos em seu tempo livre 
e os apresenta em competições internacionais de robótica. Com 
grande sucesso: desde 2010, os aprendizes da Vögele estão quase 
sempre entre os três primeiros colocados. Por exemplo, os Green 
Birds conquistaram o primeiro e segundo lugares na Fórmula SPURT 
da Universidade de Rostock em 2017 e 2018 – incluindo o mais re-
cente recorde de percurso. E também no Campeonato Mundial de 
2019 em La Roche Sur Yon, na França, os Green Birds apresentaram 
um ótimo desempenho. Dentre mais de 200 equipes participantes, 
eles atingiram o 18º lugar.

 www.voegele.info/ausbildung

41 



e há doces baratos, então você sabe 
que nasceu uma menina. Por outro 
lado, é celebrada uma grande festa 
quando nasce um menino.” Nosso 

gerente de projetos, Amitha, do estado indiano de 
Andhra Pradesh, nos contou isso recentemente.

De acordo com a lei, ambos os sexos são 
iguais, mas especialmente em famílias pobres, a re-
alidade para as meninas é bem diferente. Isso é ba-
seado em uma tradição antiga. Na Índia, a família da 
noiva sempre teve que pagar um dote aos pais do 
noivo. Tais pagamentos sob a forma de joias ou ou-
tras coisas de valor constituem um enorme encargo 
financeiro, e muitas famílias ficam endividadas ao 
longo da vida.

 S
Por conseguinte, é muitas vezes um pro-

blema grave para as mulheres indianas ficarem 
grávidas de uma menina. Centenas de milhares 
de fetos femininos são abortados. Aquelas que 
nascem frequentemente comem menos, rece-
bem menos cuidados médicos, são oprimidas 
ou maltratadas como mão de obra barata. Mui-
tas vezes, apenas os filhos são enviados à esco-
la para economizar custos.

Por 32 anos, o grupo de ações de carida-
de “Kinder in Not” na Índia tem trabalhado em 
prol de melhores oportunidades para meninas. 
Embora meninas e meninos recebam educação 
na Kinder Care School em Tanuku, é extrema-
mente importante para nós acolher o maior 
número possível de meninas. Com a ajuda de 
patrocinadores, elas recebem apoio desde a 
escola primária, passando pelo ensino médio, 
até a formação profissional. Em casos de dificul-
dades especiais, elas podem até morar no Kin-
der Care Home integrado. 

A experiência mostra que a educação 
sólida das garotas compensa muito. Nossas alu-
nas se casam com menos frequência antes da 
maioridade, são menos vítimas de exploração e 
violência, têm um acesso diferente às suas pró-
prias filhas e, em muitos casos, escapam do cír-
culo vicioso da pobreza.

Cerca de 380 crianças frequentam a Kinder Care School, 

e 80 jovens são acompanhados através de formação 

profissional.

Seguindo uma antiga tradição, jovens meninas têm muitas 
dificuldades, especialmente em famílias indianas pobres.  
A Kinder Care School em Tanuku está comprometida com  
o combate ao círculo vicioso da pobreza.

Melhores chances
PROJETO DE ASSISTÊNCIA NA ÍNDIA
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AJUDE VOCÊ  
TAMBÉM O GRUPO 
KINDER IN NOT!
Com nossos projetos queremos ajudar 
as pessoas a longo prazo. Cada centa-
vo nos aproxima mais de nossa meta!

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

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 indepen-

dentemente de política ou 

religião, mantém projetos  

de caridade nas Filipinas,  

na Índia e no Brasil.

Para mais informações

 www.kinder-in-not.de

Cordialmente

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

Financiamentos. Você deseja uma oferta de financiamento para sua máquina ou usina de construção? Está  
procurando por um parceiro que entenda seu negócio e possa avaliar o equipamento?
Basta falar com seu contato do WIRTGEN GROUP. Teremos todo o prazer em ajudar com condições atrativas e  
soluções de financiamento facilmente adaptáveis a você e às suas necessidades. 

  www.wirtgen-group.com

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

  SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO
> Condições atrativas
> Profundo entendimento de seu modelo de negócios
> Conhecimento abrangente da indústriae
> Avaliação rápida 
> Soluções flexíveis adaptadas às suas necessidades
> Know-how e rede internacionais

A JOHN DEERE COMPANY


