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Expo Weiler – sucesso pela terceira vez
No dia 11 de novembro de 2010, a terceira Expo Weiler, organizada pelo fabricante brasileiro de concreto Weiler – C. Holzberger Industrial
Ltda, aconteceu na matriz da empresa em Rio Claro, Brasil. Mais de 300 participantes do Brasil e países vizinhos da América Latina participaram do evento, novamente com enorme interesse no maquinário exibido e também nas apresentações.

A Weiler – C. Holzberger exibiu sua completa gama de equipamentos de produção de pré-moldado como moldadoras deslizantes, caçambas
de transporte de concreto e diferentes moldes, além de uma central de concreto completa em sua exposição

Além da exibição de seu próprio maquinário, a Weiler – C. Holzberger organizou apresentações técnicas para os visitantes. Ruy Franco Bentes falou sobre as
recentes inovações no design de concreto
estrutural pré-moldado e Manfred Ludwig
apresentou as vantagens das modernas
tecnologias de medição de umidade.
Mais tarde, Thomas Ell demonstrou possibilidades de produção de tubos centrifugados de alta qualidade para canos e
postes e Rogério F. Cierro falou sobre
soluções de lajes protendidas.
Durante uma curta apresentação adicional, Daniela Luck da revista FCI Fabrica

de Concreto Internacional, a edição em
português das publicações CPI, deu uma
visão geral sobre março de 2012, quando a primeira ICCX Latin America será
organizada em Florianópolis, o que foi
uma informação bastante interessante
para todos os visitantes.
Helmut e Klaus Holzberger, organizadores e proprietários da Weiler – C.
Holzberger estavam orgulhosos da historia de sucesso de sua Expo Weiler. “O
crescente número de participantes prova
que a indústria de concreto pré-moldado
no Brasil e América Latina ainda tem uma
enorme necessidade de informação,

especialmente olhando para os dois eventos esportivos que irão acontecer no futuro próximo. Com nossos 2 novos galpões
de produção, sempre poderemos atender
às necessidades de nossos clientes. A
Expo Weiler é um local de encontro para
crescer, estabelecer e ampliar nosso relacionamento com nossos clientes”.
Algumas empresas e associações também
apresentaram seus produtos e serviços na
exposição, onde a Weiler – C. Holzberger
exibiu sua completa gama de equipamentos de produção de pré-moldado como moldadoras deslizantes, caçambas de transporte de concreto e diferentes moldes, além
de uma central de concreto completa. 왎

MAIS INFORMAÇÕES

Aproximadamente 120 participantes assistiram às apresentações realizadas na sala
de palestras
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A FCI Fabrica de Concreto Internacional, a
versão em português dão grupo CPI worldwide, também foi representada na Expo Weiler
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