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Bem-vindoBem-vindo

… ao inovador criador e fabricante de produtos de alta qualidade para o 
manuseamento de material a granel na indústria de plásticos. Recordamos 
com orgulho a evolução bem-sucedida da empresa e vamos continuar a 
expandir a nossa posição no mercado global com os nossos parceiros.
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Pode encontrar informações detalhadas em  
www.achberg.com/produkte/silo ou leia o código QR:

Silo interior
 → 1.4 m³ – 19.5 m³

 → Ângulo de abertura do 

funil 90° e 60°

Silo de carregamento
 → 23 m³ – 355 m³

 → Ângulo de abertura do 

funil 60°

Silo exterior
 → 24 m³ – 337 m³

 → Ângulo de abertura do 

funil 90° e 60°

Silo de câmara dupla
 → 2 x 42 m³ – 2 x 148 m³

 → Ângulo de abertura do 

funil 90° e 60°

Silo de mistura e 
homogeneização

 → 1.6 m³ – 266 m³

 → diversos processos 

de homogeneização

silo®

Construção da instalação do silo
Os nossos silos de armazenamento, silos de câmara dupla, silos de mistura e de homogeneização bem 
como os silos de carregamento são fabricados em alumínio e aço inoxidável. A construção de instalações 
de silos da ACHBERG começa com a análise de necessidades e termina com o Serviço Pós-Venda.

Nós descarregamos, armazenamos, misturamos e carregamos o seu material a granel de alta qualidade 
de forma segura e económica para a empresa. Respeitamos as propriedades especiais do seu material a 
granel relativamente ao desgaste, ao comportamento do fluxo, à absorção da humidade e à inflamabilidade. 
A técnica de controlo é planeada, programada e produzida por nós.

Reciclagem / Regranulação
Os plásticos são reunidos, lavados, triturados, despoeirados e encaminhados 
para a extrusora como material moído puro. Depois do processo de extrusão, o 
regranulado é homogeneizado em silos de mistura, antes de ser colocado em 
BigBags ou veículos de silos. Nós planeamos e realizamos instalações de silos, 
que estão perfeitamente adaptados ao seu processo de produção.

Moldagem por injeção
A figura mostra a estrutura típica de um abastecimento de material numa 
empresa de moldagem por injeção para peças plásticas técnicas. O granulado 
de plástico é armazenado em silos e daí encaminhado para os secadores e 
depois distribuído para cada uma das máquinas de moldagem por injeção. 
Nos nossos silos e depósitos pequenos, o seu granulado de plástico de 
alta qualidade ficará protegido contra impurezas. As estações de engate e 
os sistemas de tubos são devidamente montados pelos nossos parceiros 
(fabricante de sistemas centrais de transporte de material), sendo que as 
estações de engate da ACHBERG podem ser equipadas, se quiser, com 
codificação (tecnologia RFID).

Separação de lotes
O acompanhamento dos lotes requer um armazenamento separado dos lotes ou da matéria-prima. Cada 
lote que um veículo de silo fornece (aprox. 25 t), é enchido numa câmara de silo à parte. A recolha 
é igualmente separada por lotes. Quando a câmara de silo do lote A tiver sido sugada até ficar vazia, 
sucede-se uma mudança automática ou manual para a câmara de silo do lote B. Aqui, as nossas válvulas 
pneumáticas especificamente desenvolvidas para o efeito abrem e fecham, no lado do ponto de extração 
das caixas de sucção do silo. O comando e a monitorização são efetuados no painel tátil do nosso controlo 
do silo. A pedido, registamos as mudanças de lote e disponibilizamos uma interface para o controlo 
superior do sistema de transporte de material.
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Técnica de medição do nível de 
enchimento
A escolha da técnica de medição do nível de enchimento 

adequada depende de vários fatores. A confiança da técnica 

de medição está, porém, para nós em primeiro lugar. O 

resultado de medição é influenciado pelo posicionamento do 

medidor, da parametrização correta, da geometria do silo, 

das propriedades do material a granel e da avaliação certa 

ou indicação dos resultados de medição.

Sim – há muita coisa a ter em conta! Dispomos de um 

amplo know-how graça a milhares de pontos de medição 

operados com sucesso.

Sistema de ar seco
O sistema é usado para evitar o 

enriquecimento da água no silo 

(formação de condensado).

 → para 1–4 câmaras de silo

Transporte e montagem

Estação de enchimento central

Proteção contra desgaste
Para transportar materiais a granel sujeito 
a forte desgaste (por exemplo granulados 
de plástico reforçados a fibra de vidro), 
d isponib i l i zamos 
curvas de tubos 
de enchimento 
em aço inoxidável 
endurecido.

Descarga
A descarga de material a granel de boa fluidez é fácil para o fluxo de massa 

quando o posicionamento do silo está correto. Fazem parte disso a maior 

parte dos granulados de plástico, para os quais dispomos, para a sucção a 

partir dos silos, de caixas de sucção com um número diferente de pontos de 

sucção e adequados ao diâmetro de tubos de material habitual  no setor entre 

38 e 84 mm.

Pode encontrar informações detalhadas em  
www.achberg.com/produkte/silo ou leia o código QR:

Caixa de sucção “granulado”

Caixa de sucção "Pó"

silo®

60°60° 60°60°

CarregadorAgitadorFunil de vibraçãoCaixa de sucção

Sensor de enchimento Radar Sistema-piloto Tecnologia de pesagem

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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SFLEX até 19 t SFLEX até 50 t

 m³
1500 x 1500 3.0 – 6.6

2000 x 2000 5.1 – 15.3

2500 x 2500 7.1 – 25.6

3000 x 3000 18.5 – 31.8

 m³
3500 x 3500 29.0 – 55.7

4000 x 4000 42.3 – 77.2

4500 x 4500 50.5 – 76.8

Técnica de medição do 
nível de enchimento

Aplicação universal para o seu material a 
granel
Os nossos silos interiores flexíveis SFLEX são compostos por uma construção 
em aço muito estável com saco de tecido de alta tecnologia integrado. Os 
tecidos usados para armazenamento de granulado, material moído e sêmola 
são muito resistentes, respiráveis, eletrostáticos e seguros para alimentos. 
Para o armazenamento de pó temos à disposição tecido revestido e tecido 
filtrante. Temos em conta as propriedades específicas do material do granel 
na seleção do tecido e do dimensionamento dos silos.

Pode encontrar informações detalhadas em  
www.achberg.com/produkte/flexible-silo ou leia o 
código QR:

Integração em instalações completas
Produzimos silos flexíveis para a aplicação permanente no ambiente 
industrial adverso. São perfeitamente integrados em instalações 
completas e equipados com componentes de material a granel de alta 
qualidade de acordo com as tarefas técnicas do processo.

Fornecimento de matéria-prima –  
25 t a partir de sacos
Os camiões com um carregamento de 25 t de matéria-prima em 
sacos sobre paletes são carregados com a empilhadora, sendo 
que os sacos são encaminhados e esvaziados para uma máquina 
de esvaziamento de sacos totalmente automática. Dispomos do 
sistema de transporte adequado para transportar em segurança 
o seu material a granel de alta qualidade para os nossos silos 
flexíveis. Estes podem ter uma capacidade de dois camiões (50 
t).

flexible silo®

 → Para instalar sobre um chão plano do pavilhão

 → Fornecido como módulo com cavilha de fixação

 → Construção em aço pintada em RAL9005 (preto profundo)

 → Tecido respirável em poliéster extremamente resistente

 → Temperatura máxima de serviço: 75 °C

 → Ângulo de abertura do funil: 80°; Altura de saída: aprox. 600 mm
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Contentores  com rodas CR.A1
 → Em aço inoxidável

 → Dimensões de 60 l – 240 l

 → Enchimento com produtos ensacados

 → Dimensões de 60 l – 240 l

 → Abertura do funil ∢ 90°

Contentores CE.A1
 → Em alumínio / aço inoxidável

 → 4 Pés em aço (RAL9005)

 → Tampa rebatível com encosto

 → Dimensões de 300 l – 4800 l

 → Abertura do funil ∢ 90°

Contentor empilhável CE.S1
 → Reservatórios em alumínio

 → 4 Pés em aço (RAL9005)

 → Tampa rebatível com encosto

 → Base para grelha (grelha opcional)

 → Abertura para colar de entrada no teto (fechada com placa)

 → Abertura para sinalizador no funil (fechada com placa)

 → Dois tubos guia Ø 90 x 2.5 mm para lanças de sucção

 → Válvula oscilante para esvaziamento residual na saída 

 → Dimensões de 750 l – 2000 l

 → Abertura do funil ∢ 90°

2500 l
3000 l
4000 l
4800 l

1000 l
1500 l
2000 l

500 l
750 l300 l

400 l

215 l

595 l
675 l

1160 l

1160 l

1080 l

1080 l

1565 l
1645 l

595 l
675 l

750 l 1000 l 1500 l
2000 l

Contentores  com rodas CR.B1 + CR.B2
 → Em aço inoxidável

 → Equipados com 2 rodas fixas e 2 rodízios

 → Enchimento com produtos ensacados ou equipamento de 

transporte por sucção

 → Dimensões de 120 l – 500 l

 → Abertura do funil ∢ 90°

Pode encontrar informações detalhadas em  
www.achberg.com/produkte/container ou leia o 
código QR:

Reservatório intermédio CR.C1
 → Reservatório em aço inoxidável, pés em aço (RAL 9005)

 → Entrada: Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Tubo de saída: Ø 203 com flange Ø 215

 → 1 x saco filtrante para ar de deslocamento no teto

 → 2 x tomadas roscadas 1 1/2" (1 x no teto, 1 x no funil)

 → 1 x abertura de reserva para ligação de fuga de ar (fechada)

 → 1 x vidro de observação no cilindro

 → Dimensões de 595 l – 1645 l

 → Abertura do funil ∢ 60° e 90°

Reservatório intermédio CR.ZRS
 → Reservatório em aço inoxidável, pés em aço (RAL 9005)

 → Entrada: Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Saída: DN150, DN200 ou DN250 para a ligação de uma válvula rotativa

 → 2 x saco filtrante para ar de deslocamento no teto

 → 2 x tomadas roscadas 1 1/2" (1 x no teto, 1 x no funil)

 → 1 x abertura de reserva para ligação de fuga de ar (fechada)

 → 1 x vidro de observação no cilindro

 → Dimensões de 595 l – 1160 l

 → Abertura do funil ∢ 60° e 90°

container®
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 → Construção em aço estável

 → Eficiência de custos graças ao sistema modular 

padronizado

 → Adequado a diferentes tamanhos BigBag

 → Operação com empilhadora ou guincho de 

corrente

 → Apoio de descarga para Bigbag e reservatórios

 → Dispositivo de proteção (cerca de proteção com 

cortina de luz)

 → Esvaziamento mediante transporte por sucção ou 

por pressão

 → Dispositivo de fixação para união sem pó entre 

BigBag e contentor

 → Dispositivo de fecho (manga Iris)

 → Ligação para instalação de despoeiramento e 

sinalizador

 → Muitos acessórios

 → Fácil integração num sistema completo

Possibilidades de aplicação
Na indústria de plásticos usam-se BigBags 
para a reserva de matéria-prima e o transporte 
dentro da empresa dos mais diversos materiais 
a granel. Podem ser granulados, regranulados, 
material moído, flocos ou pó.

Dispomos de um amplo sistema para o 
esvaziamento e enchimento de BigBags, 
tendo em conta as propriedades individuais do 
material a granel − quer se pretenda guardar 
e descarregar material a granel de boa ou má 
fluidez.

Quase todas as aplicações habituais no setor 
da indústria de plásticos podem ser cobertos 
com o nosso sistema modular. A estrutura 
modular disponibiliza inúmeras possibilidades 
de combinação e opções para a configuração 
individual da sua aplicação. As variantes 
apresentadas nesta brochura são apenas uma 
parte das possíveis configurações.

Esvaziar e homogeneizar 25 t de matéria-prima em BigBags
Se forem fornecidos BigBags em quantidades de entrega de 25 t num camião, 
é necessário descarregar rapidamente, para reduzir ao máximo os tempos 
de paragem do camião e os custos de logística. Não se apreciam tempos de 
manuseamento durante o esvaziamento dos BigBags. Para tal, temos duas 
soluções, que podem se vistas no gráfico. Ou esvazia-se o BigBag de uma só 
vez para um grande contentor ou divide-se o esvaziamento em duas estações 
de esvaziamento com contentores mais pequenos. Obtêm-se capacidades de 
transporte de 10−18 t/h.

Em muitos casos, não se consegue uma suficiente homogeneidade de cada um 
dos BigBags. Dispomos de diferentes silos de homogeneização, que logo numa 
passagem (apenas enchimento e recolha) apresentam uma significativa melhoria 
da homogeneidade.

Pode encontrar informações detalhadas em  
www.achberg.com/produkte/bigbag ou leia o código 
QR:

Peça superior para empilhadoras Peça superior com guincho de corrente

Esvaziamento 
Granulado

Esvaziamento 
Material moído

Esvaziamento de pó Esvaziamento 
Flocos de PET

Enchimento

bigbag®
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Pode encontrar informações detalhadas em  
www.achberg.com/produkte/pipe-systems ou leia o 
código QR:

Tubos

Acessórios

Aço inoxidável
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 154 x 2.0 mm

Aço inoxidável
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

 → Derivação 30°, derivação de 45°, deriva-

ção de 60°, peça em Y e peça em T

Alumínio
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 219 x 4.0 mm

Vidro
 → Ø 47 x 5.0 mm – Ø 80 x 5.0 mm

Vidro
 → Ø 44.3 x 3.2 – Ø 80 x 5.0 mm

 → Derivação de 45° e peça em T

Aço inoxidável endurecido
 → Ø 40 x 1.5 mm – Ø 76.1 x 2.0 mm

Curvas de tubos
Aço inoxidável

 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

Vidro
 → Ø 47 x 5.0 mm – Ø 80 x 5.0 mm

Aço inoxidável endurecido
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

Aço inoxidável endurecido
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

 → Derivação 30°, derivação de 45°, peça em 

Y e peça em T

pipe systems®

Conector para tubos Redutores
Aço inoxidável

 → Ø 38 mm – Ø 108 mm

Aço inoxidável 
endurecido

 → Ø 38 mm – Ø 60.3 mm

Peças de união 
aparafusadas
As peças de união aparafusadas são utilizadas 
para ligar válvulas ou em sopradores. 

 → 1,5" a 4"

 → Em aço inoxidável

 → Tubo interior sem desvio

Braçadeiras
 → Braçadeira de fixação de tubos

 → Braçadeira

Mangueiras

Versão leve
 → Ø 38 mm – Ø 114.3 mm

 → max. 225 °C

 → Manga em aço inoxidável

Versão média/pesada
 → Ø 48 mm – Ø 219 mm

 → max. 225 °C

 → Manga galvanizada / em aço inoxidável

Redutor de tensão
 → para conetor de tubagem com 150 / 200 mm 

de comprimento

 → Braçadeiras de tubos em aço inoxidável

 → Barras de ligação em alumínio

Mangueira "SCH.01"
 → PVC: para granulados de baixo desgaste

 → PVC/PUR: para granulados e pós de alto 

desgaste

Mangueira "SCH.02"
 → PUR 1.4 mm: para granulados de desgaste

 → PUR 2.0 mm: para granulados de forte 

desgaste

Mangueira "SCH.03"
 → PVC: para granulados de baixo desgaste

 → PVC/PUR: para granulados e pós de alto 

desgaste

Lanças de sucção
 → Em aço inoxidável

 → de uma e duas paredes

 → com ajuste do ar de sucção ou filtro

Bocal de sucção
 → Em aço inoxidável

 → Com contraplaca aparafusada e parafusos

 → Øi 57 mm, Øi 84 mm e Øi 104 mm

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT



16 17Sujeito a alterações técnicas | Todas as dimensões em mm | Versão: 10. novembro 2021Versão: 10. novembro 2021 | Todas as dimensões em mm | Sujeito a alterações técnicas

Pode encontrar informações detalhadas em  
www.achberg.com/produkte/pipe-systems ou leia o 
código QR:

Engates
As mangueiras flexíveis devem ser unidas com tubagens de forma segura. Para tal, propomos três sistemas de engate, que se estabeleceram na indústria do 
material a granel como uma técnica eficaz e segura. 

Estação de engate

TWIST e TWIST codificado "RFID"
 → para tubos de Ø 40 mm a Ø 76.1 mm

 → As peças em contacto com o produto são em aço inoxidável

 → Comando com uma mão (volta de 1/8 ao abrir)

 → Pouco esforço

 → Sem desvio interno

 → Pode ser reequipado nas estações de engate existentes

 → Construção duradoura para condições de aplicação adversas

Camlock
 → Ø 40 mm a Ø 76.1 mm

 → As peças em contacto com o produto são em aço inoxidável

Tecnologia RFID
 → Fácil de reequipar 

os sensores RDIF

Cobertura de 
proteção

 → Em aço inoxidável

Storz
 → Dimensões 2“, 2½“, 3“ e 4“ ou C, B e A

pipe systems®

Engates

Curva de entrada

Codificação de cores

Basic - 4 saídas

Multi - 4 saídas

Basic - 5 saídas

Multi - 5 saídas

Basic - 6 saídas

Multi - 6 saídas

4-2 4-3 4-4

5-2 5-3 5-4 5-5

6-2 6-3 6-4 6-5 6-6

3-2 4-23-2 4-2

4-2 5-3 4-3 5-2 4-2 5-2 4-2 5-3

5-2 6-3 5-3 6-2 5-4 6-2 6-35-3 6-45-25-2 6-2

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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Pode encontrar informações detalhadas em  
www.achberg.com/produkte/pipe-systems ou leia o 
código QR:

Sistema de tubagens para vácuo central permanente
Ao contrário das convencionais instalações de vácuo central, o vácuo central permanente permite abastecer com vácuo vários equipamentos de transporte por 
sucção ao mesmo tempo. Isso origina uma maior produtividade e a redução dos custos de energia, ao mesmo tempo que se aumenta a segurança da instalação 
e do processo.

Peça em T 1 vezes
 → para tubos de Ø 100 mm – Ø 200 mm

 → ligação Ø 50 mm – Ø 100 mm

Tampa de fecho
 → Aço inoxidável: Ø 50 mm – Ø 76.1 mm

 → Alumínio: Ø 100 mm – Ø 200 mm

Peças de união aparafusadas
 → ligação Ø 50 mm – Ø 60 mm

 → comprimento 140 mm Ligação de soprador
 → para tubos de Ø 150 mm – Ø 200 mm

 → ligação Ø 88.9 mm – Ø 150 mm

Peça angular 45°
 → para tubos de Ø 100 mm – Ø 200 mm

Peça em T 2 vezes
 → para tubos de Ø 100 mm – Ø 200 mm

 → ligação Ø 50 mm – Ø 60 mm

Conector para tubos
 → para tubos de Ø 100 mm – Ø 200 mm

Tubo de regulação
 → ligação Ø 50 mm – Ø 60 mm

 → comprimento 315 mm Braçadeira
 → para tubos de Ø 100 mm – Ø 200 mm

Peça em T
 → para tubos de Ø 100 mm – Ø 200 mm

Peça em T 4 vezes
 → para tubos de Ø 100 mm – Ø 200 mm

 → ligação Ø 50 mm – Ø 60 mm

Tubagem
 → para tubos de Ø 100 mm – Ø 200 mm

Tubo de processo
 → para tubos de Ø 150 mm – Ø 200 mm

Peça em L
 → para tubos de Ø 100 mm – Ø 200 mm

pipe systems®
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Pode encontrar informações detalhadas em  
www.achberg.com/produkte/components ou leia o 
código QR:

Válvula de corte AS.10
A válvula de corte AS.10 é usada em instalações de transporte por sucção 
para granulado de plástico ((Ø 3−6 mm) para bloquear tubagens de material 
e de vácuo. O mesmo aplica-se ao granulado de plástico abrasivo com 
percentagem de fibra de vidro. Fecha e abre tubagens eficazmente e em todo 
o corte transversal, mesmo durante o transporte. Uma válvula magnética 
pode ativar várias válvulas de corte.

Válvula de esvaziamento LSV
A válvula de esvaziamento LSV é utilizada em instalações de transporte 
por sucção. No estado aberto flui ar ambiente filtrado para a tubagem de 
material, o fluxo de material é interrompido e a tubagem de material seguinte 
é esvaziada.

Comutador de tubo rotativo (transporte por 
pressão) W.02
Com os nossos comutadores de enchimento do silo nós distribuem o seu 
material a granel de alta qualidade mediante transporte por pressão de um 
ponto de alimentação para vários silos.

Válvula de corte com bypass AS.25
A válvula de corte AS.25 é montada em instalações de transporte por sucção 
para granulado de plástico para bloquear e ao mesmo tempo esvaziar as 
tubagens de material. O mesmo aplica-se ao granulado de plástico abrasivo 
com percentagem de fibra de vidro. Fecha e abre tubagens eficazmente 
e em todo o corte transversal, mesmo durante o transporte. Uma válvula 
magnética pode ativar várias válvulas de corte.

Estação de soprador (pressão) G.D
As nossas estações de soprador geram o necessário ar de transporte nas instalações de 
transporte por pressão. Todas as estações de soprador foram testadas no nosso sistema de 
ensaio relativamente às diferentes distâncias de transporte e cortes transversais de tubagens.

O ar de transporte é aspirado filtrado e a compressão é efetuada sem óleo. Evitam-se, assim, 
impurezas do material a granel. Cada soprador está equipado para a ligação de uma ou duas 
válvulas bypass de soprador.

Um sensor de pressão capta a contrapressão à saída do soprador. Os nossos controlos 
padronizados possibilitam, assim, um transporte controlado por pressão.

Válvula rotativa ZRS.01
As nossas válvulas rotativas são aplicadas para dosagem de granulados de plástico em tubagens de 
material. Os motores de engrenagem estão todos equipados com um conversor de frequência para um 
transporte controlado por pressão. Na entrada das válvulas rotativas existe um defletor de produtos, 
que impede danos do granulado de plástico, para cisalhar entre roda celular e caixa.

Estação de transporte por pressão móvel DFST

As nossas estações de transporte por pressão são padronizadas e fornecidas prontas a operar. São usadas 
para encher Silos (silos de armazenamento, silos de mistura, silos de carregamento, silos flexíveis. Todos 
os componentes estão alojados numa armação base, que pode ser transportada com uma empilhadora.

Esta estação de transporte por pressão destina-se a esvaziar manualmente granulado ou material moído 
a partir de BigBags e serve para encher silos. A armação de empilhamento BigBag é removível, para se 
esvaziar ocasionalmente também sacos de 25 kg.

components®
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Pode encontrar informações detalhadas em  
www.achberg.com/produkte/control ou leia o código 
QR:

Controlos para instalações de material a 
granel
Somos especializados na produção de quadros elétricos e de módulos, que 
se destinam ao controlo e monitorização de instalações para enchimento, 
armazenamento, esvaziamento e preenchimento de materiais a granel.

Se encomendar a nós uma instalação, pode ter a certeza que planeamos, 
programamos, produzimos, testamos e instalamos no local (se quiser) o 
controlo adequado “made by ACHBERG”. Sabemos o que é importante no 
comando e no controlo para poder operar a instalação sem problemas.

Controlos padronizados - estrutura modular
São montados componentes de quadro elétrico unicamente de fabricantes estabelecidos, o que garante uma disponibilidade mundial, a melhor qualidade e 
a disponibilidade de peças de reposição a longo prazo. Muitos dos nossos clientes confiam há já muitos anos na elevada qualidade “made by ACHBERG”. O 
cumprimento das normas e diretrizes europeias, bem como os regulamentos de fábrica específicos do cliente são para nós um facto adquirido.

Todos os quadros elétricos e controlos são testados de acordo com os regulamentos VDE em vigor antes de saírem da nossa produção.

Nem sempre começamos do “0” no planeamento 
de um controlo da instalação. Recorremos 
a módulos de programa padronizados ou a 
controlos, que comunicam entre si mediante a 
tecnologia BUS. Desse modo, é possível poupar 
muito na instalação de cabos e passagens de 
cabos. As informações de cada controlo são 
registadas centralmente e apresentadas de 
forma bem visível, de modo a possibilitar um 
comando fácil.
Os nossos controlos CLP dispõem todos de 
uma interface PROFINET. É, assim, possível 
disponibilizar informações para o seu controlo 
superior ou complementar.

Controlo do silo CLP
Para instalações de silo a partir de dois silos, nós produzimos quadros elétricos com controlos CLP. A indicação e comando são efetuados comodamente e de forma 
clara num painel tátil. O controlo pode ser montado de modo centralizado ou descentralizado.

Na montagem descentralizada são associados vários controlos locais separados entre si via Profinet. Desse modo, é possível poupar muito na instalação de cabos 
e passagens de cabos.

O acesso remoto pela rede do cliente é geralmente possível. Isso exige que nos forneça os endereços IP após a adjudicação.
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Pode encontrar informações detalhadas em  
www.achberg.com/produkte/production ou leia o 
código QR:

Os nossos serviços
Armazenar

 → Armazenamento em função do lote no princípio FIFO, bem como 

separação rigorosa de mercadoria em bruto branca e preta

 → Introdução automática de chapas em instalações de corte a laser, bem 

como entrada e saída automática do armazém das peças de corte a 

laser

 → Introdução automática de tubos e perfis para a instalação de corte a 

laser
 

Cortar
 → Corte a laser de tubos e perfis (Ø até 250 mm)

 → Corte a laser de chapas (espessuras de chapa até 20 mm)

 → Serrar convencionalmente em diversas serras circulares de metal
 

Soldar
 → Certificação de soldadura e controlo da produção próprio da empresa 

relativamente ao aço, aço inoxidável e alumínio, bem como soldadura 

manual ou apoiada por robô

 → Células de soldadura a laser robóticas (com até 7 eixos)

 → Instalação de soldadura robótica (MIG / MAG)

 → Soldadura automática de costura longitudinal e circular
 

Deformar
 → Rebordar chapas, comprimir parafusos roscados

 → Pressionar chapas para funis e tampas

 → Arredondar chapas para funis

 → Dobrar tubos (diversas máquinas de dobragem de mandris)

 → Alargar e gravar tubos

 → Dotar cilindros de acanaladuras e gravações

 → Dotar cilindros de flange ou flange furado

Superfícies
 → Aplicar jatos de esferas

 → Eletropolimento

 → Revestir a pó

 → Pintar

 → Rebarbar

 → Escovar e retificar
 

sistema eletrotécnico
 → Criação de diagrama (EPLAN)

 → Programação CLP (SIEMENS TIA-Portal)

 → Produção de quadros elétricos e caixas de terminais

 → Módulos elétricos
 

Montagem de módulos
 → Montagem final de módulos inclusive trabalhos elétricos e 

pneumáticos

 → Testes às funções e à qualidade
 

Construção de protótipos
 → Desenvolvimento e construção

 → Produção de protótipos para a inspeção no cliente ou 

para o teste às funções

 → Otimização até à produção em série
 

Logística
 → Acondicionamento em tamanhos de lotes e embalagens definidas

 → Armazenamento protegido em estantes altas ou em armazéns 

automáticos de peças pequenas

 → Fornecimento atempado em embalagens individuais ou de troca

Pontos fortes na nossa produção contratada
 → Peças para equipamentos de transporte por 

sucção

 → Funil de secagem

 → Reservatório de pressão (redondo e anguloso)

 → Funil de máquina

 → Armação de aço

 → Caixa de filtro

 → Ligações de tubos do soprador

 → Distribuidor de tubos

 → Válvulas de vácuo

 → Cortes de tubos e chapas

 → Placas de retenção rebordadas

 → Tampas resistentes ao vácuo

 → Quadros elétricos para estações de 

soprador

 → Caixas de terminais

Peças segundo especificação do cliente 
Os nossos clientes habituais da construção de máquinas e de instalações 
tiram proveito, já há muitos anos, das nossas amplas possibilidades de pro-
dução. Os nossos serviços começam com a otimização da sua construção de 
peças, de modo a possibilitar produções em série económicas com alto grau 
de automatização na melhor qualidade e precisão de repetição.

Uma vez celebrado o contrato básico, nós asseguramos a disponibilidade para 
entrega dos tamanhos de lotes contratualmente acordados. Financiamos o 
stock em armazém, assumimos os custos de armazém e você só paga na 
entrega.

Aproveite o nosso moderno parque de máquinas e as nossas mais recentes 
técnicas de produção, bem como as altas qualificações dos nossos colabo-
radores, que formamos há muitos anos com sucesso no que diz respeito à 
competência técnica e consciência da qualidade.

Confie a longo prazo numa empresa competente!

production®

Os vídeos sobre a ACHBERG® production podem ser encontrados em www.achberg.com ou no YouTube. 
Visite já o nosso canal www.youtube.com/user/achbergeu.
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A Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG está na posse da família e é uma 
empresa de dimensões médias. A história da família começou em 1999 
com a fundação da Siloanlagen Achberg GmbH pelo Senhor Gerd Maass. Na 
qualidade de uma empresa estreitamente estruturada, podemos produzir a 
preços favoráveis mesmo na Alemanha. Os caminhos dentro da empresa são 
curtos e garantimos flexibilidade e rapidez de reação.

Sobre a empresa
Os nossos pilares são o processamento de metal (aço inoxidável, aço e 
alumínio), a eletrotécnica e a construção de instalações de silos.

As nossas instalações têm uma área total aprox. de 21.500 m². A área total 
dos pavilhões da produção e do armazém é aprox. de 7.400 m² mais uma área 
externa coberta aprox. de 1.600 m².

Empregamos cerca de 70 funcionários fixos. O volume de transações anual 
aprox. de 20 milhões de Euros. 

Qualidade e fiabilidade
Não é por acaso que a nossa empresa cresce continuamente. A satisfação 
dos nossos clientes é o nosso pano de fundo e garante o futuro da nossa 
empresa. O desenvolvimento das 
áreas de produto, o investimento 
em tecnologias de fabrico modernas 
e a seleção de matérias-primas e 
componentes de alta qualidade são a 
nossa base.

Os nossos funcionários
Os nossos funcionários estão altamente motivados e trabalham de forma 
excecionalmente orientada para o cliente em todos os departamentos. Há 
mais de 20 anos que são o âmago do nosso sucesso. Investimentos muito na 
formação profissional e na formação contínua dos nossos funcionários, para 
cumprir as exigências de qualidade dos nossos clientes também no futuro.

Prestamos formação em processamento de metais, eletrotecnia, logística e 
em áreas comerciais. Assim, podemos qualificar os nossos funcionários de 
forma direcionada às necessidades da empresa.

Parceria estratégica
Ambicionamos unicamente parcerias a longo prazo com clientes e fornecedores e não temos muito 
interesse em negócio “rápidos”. Desde que foi fundada que a nossa empresa pertence unicamente ao 
sócio-gerente Gerd Maass. Uma vez que as nossas decisões não têm qualquer dependência financeira e 
somos completamente autónomos, os nossos parceiros podem confiar nos nossos compromissos.

Ambiente e clima
Contribuir para a proteção do ambiente é algo que devia ser natural e intrínseco. Damos muita importância 
a este tema e transformamos as palavras em atos.

As nossas instalações no escritório e na produção são aquecidas através da recuperação de calor 
geotérmico e do aproveitamento do calor dissipado pelas nossas máquinas. As nossas necessidades 
de consumo elétrico são cobertas em aprox. 50 % pelas nossas instalações fotovoltaicas. Por isso, 
apostamos em empilhadoras elétricas. A restante energia necessária é gerada por fornecedores de 
energia comprometidos com o abastecimento de eletricidade verde.

Reduzimos muito o consumo de papel nos escritórios e nos espaços sociais através de medidas simples. 
Disponibilizamos aos nossos funcionários bicicletas económicas (com e sem motor elétrico) para o trajeto 

diário para o local de trabalho.

"A proteção ambiental é uma questão que nos vai no coração e não uma 
questão de dinheiro."

Responsabilidade social
Como empresa, fazemos parte da sociedade e temos também responsabilidades nos interesses públicos e 
sociais, no manuseamento poupado dos recursos naturais e no cumprimento dos padrões éticos.

Temos uma responsabilidade especial relativamente aos nossos funcionários. Exigimos justiça, respeito 
e consideração mútua no trabalho e colaboração diária, assegurando os seus locais de trabalho graças a 
uma atividade económica sustentável e um pensamento a longo prazo. Os nossos funcionários conhecem 
o nosso compromisso com a localidade de Achberg, sabem que podem confiar em nós e que podem contar 
e  planear connosco a longo prazo.

Pode encontrar informações detalhadas em  
www.achberg.com/unternehmen ou leia o código QR:

empresa®



Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG
Baind 20
DE - 88147 Achberg
Germany

   +49 (0) 8380 98335 0
    +49 (0) 8380 98335 90
info@achberg.com
www.achberg.com
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https://www.youtube.com/user/achbergeu
https://www.instagram.com/siloanlagen.achberg/
https://www.facebook.com/siloanlagen

