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FEIRAS & EVENTOS
WCH – Weiler C. Holzberger Industrial Ltda, 13505-620 - Rio Claro – SP – Brasil

V Expo Weiler
Em 25 de Setembro de 2014 foi realizada a V Expo Weiler nas dependências da Weiler-C. Holzberger em Rio Claro/SP- Brasil. O evento acontece desde o ano de 2006, com realização a cada dois anos, trazendo as novidades tecnológicas dos equipamentos WCH em seu pátio fabril.

A V Expo Weiler recebeu aproximadamente 200 participantes de diversas regiões do
Brasil, Europa e América do Sul, que puderam conferir os últimos lançamentos da
WCH, com destaque especial para a
Fôrma Flex Hidráulica,
Moldadora
Compact modelo Wet Casting e
Misturador Turbo.
A Moldadora Compact Wet Casting permite a produção de diferentes tipos de perfis,
sendo eles lajes alveolares, vigotas, terças
e outros mediante consulta, contando com
sistema de troca rápida e funcional dos
moldes.
A Moldadora Compact Wet Casting
máquina molda em velocidade variável de
1,5 a 4,0 metros por minuto, onde a velocidade é regulada eletronicamente no painel
de operação. As seções de lajes alveolares
podem ser fabricadas em alturas que
variam entre 8 a 30 cm.
Na V Expo Weiler, as atenções foram para
o novo misturador Turbo com capacidade
para 500 litros e o molde hidráulico com
conceito Flex.
No pacote de lançamentos da feira foram
inclusos: Misturador Turbo WCH para 500
litros, tendo como diferencial o conjunto de

molas para o alívio de esforços excessivos
nos braços de sustentação das pás. Fôrma
Hidráulica com o conceito Flex, com o uso
do leito, laterais, hastes, tubo de elevação
e pentes separadores para a fabricação
de diversos perfis como Viga I, Calha, Viga
Retangular, Painel de Fechamento, entre
outros, facilitando o trabalho na montagem
da fôrma e desforma do produto.
A V Expo Weiler recebeu diversos fornecedores do segmento vindos do mercado
nacional e internacional para exporem
seus produtos e tecnologias. Houve palestras ministradas por renomados profissionais do mercado, abordando vários temas
relevantes para os clientes e apresentando
soluções de produção para o setor do préfabricado em geral.
Dentre os demais equipamentos expostos,
destaca-se a Fôrma de Pilar que permite a
produção de pilares com posicionamento
de consoles nas quatro faces do pilar em
qualquer modulação, utilizando a base de
nivelamento elevada (BN200E) que permite o uso dos componentes standard da
Fôrma Flex.

Fechando o evento com chave de ouro, no
dia seguinte à feira houve a visita na
empresa Marka na cidade de Brodowski/
SP, onde os visitantes puderam acompanhar na íntegra a produção de lajes alveolares e estruturas pré-moldadas com
Moldadora e Fôrmas Flex WCH.
A WCH fornece e produz máquinas de
alta tecnologia e soluções completas para
a indústria de pré-fabricados, oferecendo
Moldadora, Extruder, Centrais de Concreto, Fôrmas Metálicas Flex, Pontes e
Pórticos Rolantes, Equipamentos de
Protensão e Pós-Tensão, Acessórios, entre
outros.
Disponibilizamos consultoria de acordo
com a necessidade de cada empresa,
desde o layout de fábrica até o início de
produção, com assistência técnica total e
qualidade garantida.
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