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Novas soluções para a logística
e transporte de concreto
Devido à crescente utilização dos artefatos de concreto pré-fabricados, o mercado necessita de tecnologias que possam agregar valor aos
atuais métodos de produção. Em sintonia com o mercado, a WCH disponibiliza aos seus clientes as mais recentes técnicas de produção do
mundo, visando à otimização dos processos industriais, desta forma assegurando a qualidade dos produtos, reduzindo tempo e mão-de-obra
nas operações e proporcionando um melhor layout das instalações da sua empresa. Como parte desta tecnologia de vanguarda, a WCH vem
apresentar aos seus clientes esta ótima alternativa de transporte interno do concreto, compreendendo desde sua mistura até próximo ao
ponto de descarga.
Aliado as nossas experiências, observamos
que nas fábricas no Brasil e no exterior um
dos principais fatores que reduzem a produtividade, ou geram ônus é a dificuldade
em transportar e receber o concreto próximo ao ponto de aplicação em condições
e tempo hábil. Isso acontece porque na
maioria das empresas utiliza-se transporte
em tratores, carretas adaptadas ou diretamente com a ponte rolante/pórtico.

Para isto desenvolvemos o CARRO ARTICULADO PARA TRANSPORTE WCH, um
inovador equipamento com as seguintes
características:

-

-

Se desloca sobre trilhos numa velocidade de até 120 m/min., sendo
assim, de 3 a 5 vezes mais rápidos
comparado às tradicionais pontes
rolantes ou pórticos;

-

Ágil, pois pode se deslocar em curvas
com ângulos variados, podendo abastecer várias linhas de concretagem
em diferentes setores
Movimento estável, evitando vibrações
prejudiciais ao concreto, em especial
ao auto-adensável;
Capacidade de carga: duas caçambas com volume de total de 4 m3;
Motorização: energia elétrica, GNV,
GLP e etanol/gasolina.

Este sistema está em operação nas dependências da fábrica da Leonardi Construções, sendo utilizado diariamente na
produção.
O sistema pode ser completamente automatizado, comandado eletronicamente
desde a solicitação do concreto a Central
até o ponto onde o concreto é consumido
como o abastecimento de Fôrmas,
Máquinas Operatrizes, Moldadoras e
Extruders.
A versatilidade do sistema de transporte
WCH permite que os mesmos trilhos onde
é transportado o concreto, sejam, escoados os produtos prontos para o estoque, e
o transporte de outros tipos de produtos
como a armadura das peças.
Todos esses benefícios estão disponíveis
por um reduzido investimento, que minimizam os custos operacionais de sua fábrica.
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