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Estreia mundial – a nova filosofia de 

produto da BENNINGHOVEN 
 

Nas novas instalações de mistura de asfalto se reúnem muitas coisas 

daquilo que a BENINGHOVEN tem aprendido sobre a produção de asfalto e 

instalações de mistura desde a década de 1960. Ao mesmo tempo, 

a empresa tem se desenvolvido continuamente e hoje é um determinador 

neste setor. Desde o verão de 2018, juntamente com a fábrica mais 

moderna do mundo, para a construção de instalações de mistura de asfalto, 

podemos oferecer aos nossos clientes as melhores soluções possíveis, 

quando se trata de produzir asfalto economicamente e com a mais alta 

qualidade. Nosso conceito: componentes, com combinações modulares. 

 

Made in Germany! A BENNINGHOVEN vem seguindo essa reivindicação há mais de 

100 anos. Começou como uma empresa de artesanato, cresceu até chegar a ser uma 

empresa global em Mülheim an der Mosel e Wittlich. A integração no WIRTGEN 

GROUP em 2014 estabelece outro marco na história. Desde o final de 2017, 

o WIRTGEN GROUP faz parte da John Deere. É claro que esses desenvolvimentos 

oferecem à BENNINGHOVEN a oportunidade de atuar como um empregador ainda 

mais forte. Neste ano estamos coroando nossa história de sucesso com a 

inauguração da mais moderna fábrica do mundo para a produção de instalações de 

mistura de asfalto em Wittlich.  

 

A construção envolveu um investimento de mais de 130 milhões de euros, cujo 

objetivo declarado era preservar os empregos dos nossos funcionários e criar novos 

empregos para crescer a médio e longo prazo e fazer da BENNINGHOVEN uma líder 

de mercado global. 

 

Este projeto é o maior investimento individual na história do GRUPO WIRTGEN 

(> 100 milhões de euros) e um compromisso claro com a Alemanha, com a Renânia-

Palatinado, com a região e com a cidade de Wittlich. A construção da nova fábrica é 

uma consequência lógica e necessária para aumentar a competitividade mundial. 

 

Em 30 de julho de 2018 – após exatamente um ano e 11 meses, todos os 

800 funcionários da empresa BENNINGHOVEN se mudaram para a nova fábrica em 

Wittlich. 

 

A fim de se posicionar perfeitamente para o futuro, para conquistar e servir novos 

mercados, a BENNINGHOVEN também estudou intensivamente o portfólio de 

produtos, existente e criou uma arquitetura de produto completamente nova. 

A implementação adicional do SAP foi, portanto, uma consequência lógica para 

descrever esses processos definidos e viver de acordo com eles. 
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Pela primeira vez na história, o WIRTGEN GROUP é capaz de oferecer ao cliente 

“tudo, a partir uma única fonte”. Das pedreiras, à produção de asfalto, à 

pavimentação asfáltica, até à compactação, fresagem e reciclagem de estradas 

antigas. Com o adicional equipamento de construção da John Deere – somos uma 

equipa imbatível no setor da construção de estradas. 

 

 

Em resumo, a nova filosofia de produtos: 

 

 variância completamente nova nos estágios de expansão / configurações de 

instalações de mistura  

 Máxima qualidade devido aos altos padrões de produção (por ex., 

revestimento em pó) 

 Conceito de ergonomia e de manutenção conviviais 

 Curtos períodos de realização de projetos, curto tempo de montagem 

 Baixos custos de construção, curtos prazos de fornecimento 

 

DADOS E FATOS da nova fábrica BENNINGHOVEN 
 

Cronograma 

 Cerimónia de inauguração em 31 de agosto de 2016 

 Colocação da primeira pedra em 11 de abril 2017 

 Festa do pau de fileira em 18 de outubro de 2017 

 Início de funcionamento em 30 de julho de 2018 

 Exatamente 1 ano e 11 meses de construção 

 

Dados e fatos 

 130 milhões de investimento 

 800 funcionários 

 62 aprendizes (edição de agosto de 2018) 

 Terreno com área total de 310.000 m² 

 Área pavimentada de 120.000 m² 

 60.000 m² de área para pavilhões 

 Prédio administrativo de 12.000 m² em 5 andares 

 400.000 m³ de movimento do solo 

 8-9 m de diferença de altura no terreno 

 Diariamente cerca de 300 funcionários no canteiro de obras 

 

 

Conforto de trabalho 
 Postos de trabalho ergonómicos  

 Mesas ajustáveis e cadeiras confortáveis 
 Para tal, haverá instruções sobre ergonomia.  
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 Proteção contra exposição a substâncias tóxicas  
 A pré-fabricação usa um moderno sistema de ventilação em camadas, da 

Kappa, assim como sistemas adicionais de sucção nos equipamentos manuais 
de soldagem, para melhor proteger os funcionários contra exposições a 

substâncias tóxicas. 
 

Sustentabilidade 

Luzes LED com detector de presença  

 Quando ninguém está no recinto, as luzes se apagam, economizando energia  
 
OFT (tecnologia de superfície) moderna  

 Tudo que está a ser pintado, recebe na fábrica quase exclusivamente um 
revestido em pó. Assim, os solventes que estão a ser usados hoje, podem ser, 

quase completamente, eliminados.  
 

Troca de calor  
 O ar quente extraído do pavilhão é limpo por filtros. A energia gerada pelo ar 

quente é devolvida à circulação de ar. 

 

 

Aprendizes   

Oficina de aprendizagem  

Os aprendizes podem se beneficiar com salas equipadas com tecnologia nova 

e moderna. Além disso, espera-se que todos os aprendizes tenham uma 

própria sala de treinamento para cursos teóricos, a preparação para exames, 

a tecnologia de comando e para a organização de eventos. Um evento 

importante, que ocorreu este ano nas instalações dos aprendizes, foi o 

“azubiday” (dia do aprendiz). Sob o lema “O futuro ainda tem vagas livres”, 

a BENNINGHOVEN organizou seu “azubiday” pela terceira vez, com aprox. 

250 visitantes cadastrados, pela primeira vez na nova fábrica, pela primeira 

vez em Wittlich e pela primeira vez sob novas dimensões. 

 

 

Outras imponentes informações + vídeo com lapso de tempo do novo prédio em 

https://www.BENNINGHOVEN.com/de/news-

media/werksneubau/baufortschritt.php 
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WIRTGEN GROUP 

O WIRTGEN GROUPé um grupo de empresas com atuação internacional no setor de 

indústria de máquinas de construção, com as tradicionais marcas de produtos 

WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN e BENNINGHOVEN. Como líder em 

tecnologia, oferecemos aos nossos clientes máquinas para a construção de estradas 

e reparos em estradas, instalações para a geração e o processamento de materiais 

de consumo e de materiais reciclados e para produção de asfalto. Nossos números 

característicos para o ano de 2017: Com cerca de 8.200 funcionários, geramos no 

WIRTGEN GROUP vendas consolidadas de 3 bilhões de euros. 

 

 

 

BENNINGHOVEN 

A BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG é uma empresa do Wirtgen Group, um grupo de 

empresas em expansão, com atuação internacional na indústria de máquinas de 

construção. Ele inclui as marcas tradicionais WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN e 

BENNINGHOVEN, com as suas principais fábricas na Alemanha, assim como 

instalações de produção locais no Brasil, na China e na Índia. O atendimento ao 

cliente a nível mundial é realizado por meio de 55 empresas próprias de serviços de 

vendas e de assistência. Dentro do Wirtgen Group, a BENNINGHOVEN GmbH & Co. 

KG é a especialista na produção de instalações de mistura de asfalto e de seus 

componentes. Com mais de 800 funcionários na Alemanha e no exterior, tudo, desde 

o planejamento até à instalação, é feito a partir de uma única fonte. 
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A nova filosofia de produto BENNINGHOVEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O “corte simbólico da fita” aquando da 

cerimónia de inauguração da 

BENNINGHOVEN GmbH & Co KG, como 

símbolo do novo começo – (da esq. para a 

dir.) Senhor Dr. Heinrich Steins, diretor 

administrativo; Senhor Oliver Fich, gerente 

de operações; Senhor Joachim Rodenkirch, 

prefeito da cidade de Wittlich; Senhor Samual 

R. Allen, presidente da empresa John Deere; 

Dr. Volker Wissing, ministro da economia, 

transportes, agricultura e viticultura e vice-

primeiro ministro da Renânia-Palatinado; 

Domenic Ruccolo, CEO WIRTGEN GROUP 

 

 

A nova fábrica da BENNINGHOVEN -  
800 funcionários, 62 aprendizes (edição de 
agosto de 2018), 310.000 m² de área total 
de terreno, 60.000 m² de área de pavilhões, 
12.000 m² de área dos edifícios 
administrativos em 5 andares. 

 

 



 

 

 

PRESS  RELEASE 

      06 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Demais informações  

se encontram em: 

BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG 

Lars Henrich 

Benninghovenstraße 1 

54516 Wittlich 

Deutschland 

 

Telefon: +49 6571 6978-5117 

Fax: +49 6571 6978-8020 

E-mail: info@benninghoven.com 

www.benninghoven.com 

 

 


