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NOTÍCIAS
Juntos, ainda mais fortes

WCH – Weiler-C. Holzberger Industrial Ltda. e
Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG
cooperam desde o início de 2013
Usar sinergias e atingir metas em comum – é isso o que a Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG de Dormettingen, Alemanha, e seu
parceiro WCH – Weiler-C. Holzberger Industrial Ltda. de Rio Claro, Brasil, querem fazer a partir de agora. A WCH adicionará partes da linha
de produtos da Weckenmann ao seu próprio portfólio atual. De maneira inversa, a Weckenmann está ampliando seu portfólio de produtos,
como extrusoras, moldadoras deslizantes e equipamentos de protensão da WCH.
A WCH – Weiler-C. Holzberger Industrial
Ltda., que é conduzida por Helmut Holzberger e seu filho, Klaus Holzberger, tem
quase 40 anos de experiência em construção de fábricas e vários clientes satisfeitos
no Brasil e no exterior. Ela produz e entrega máquinas de ponta e soluções completas para o setor de concreto pré-moldado.
Entre outros, o portfólio de produtos da
empresa inclui moldadoras deslizantes,
extrusoras, centrais de concreto, formas,
máquinas para fabricação de dormentes,
guindastes e equipamento de protensão.
A Weckenmann abastece instalações altamente produtivas para o setor de concreto
pré-moldado. O planejamento de instala-

ção da Weckenmann ajusta os processos
de fabricação de maneira ideal para as
necessidades específicas do cliente – tanto
ao montar novas instalações quanto ao
modernizar instalações de circulação ou
produção estacionária. Com mais de 50
anos de experiência e clientes satisfeitos no
mundo todo, a Weckenmann é um parceiro importante e experiente para a WCH.
Por meio desta cooperação, a Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG
agora está fortalecendo sua presença de
mercado no Brasil e sistematicamente
expandindo sua rede de vendas.
“É um grande prazer para nós cooperar
com a WCH. A Weckenmann estava pro-

curando um parceiro forte com muitos anos
de experiência em construção de plantas
no Brasil e uma ampla base de clientes em
todo o país. A WCH registrará as máquinas e os componentes da Weckenmann no
Brasil para o programa de financiamento
Finame e assumirá parcialmente a fabricação de máquinas da Weckenmann no
país. De maneira inversa, a Weckenmann
assumirá a fabricação de algumas máquinas e componentes da WCH em Dormettingen. Os muitos anos de experiência dos
dois parceiros, tanto na Europa quanto na
América do Sul, bem como a complementação dos portfólios de produto da
Weckenmann e da WCH, oferecem os
prospectos ideais para uma cooperação
de sucesso. Nossos clientes poderão aproveitar as muitas vantagens como resultado
dessa cooperação", explica Alesandra
Rico, Gerente da Área de Vendas para a
América do Sul na Weckenmann.
A Weckenmann e a WCH estarão disponíveis para discussões com visitantes comerciais na Feira de Concreto da América do
Sul, em São Paulo, no final de agosto.
왎

Sede da empresa de WCH – Weiler-C. Holzberger Indl. Ltda. em Rio Claro, Brasil
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Klaus (esquerda) e Helmut Holzberger
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