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eXPeRIÊNCIa de CHÃO de FÁBRICa
A fábrica na Letônia se tornará um centro de 
excelência para a produção de rodas e aros. 
A gerente da unidade, Liene Giertmane-Done, 
está cuidando disso.

VIda URBaNa
Elementos da Trelleborg, frequentemente invi-
síveis, mas críticos, ajudam a tornar as cidades 
locais sustentáveis e agradáveis para se viver.

aSSUNtO QUeNte
O mais recente material Firestop da Trelleborg 
é mais fino e leve do que qualquer outro mate-
rial de proteção contra incêndio no mercado.

SUPRIMeNtOS Na eRa dIGItal
As tecnologias digitais abrem novas possibili-
dades no gerenciamento da cadeia de 
suprimentos.

Nesta edição, você lerá sobre uma pessoa 
talentosa – uma das muitas em nossa orga-
nização – que ampliou sua experiência na 
Trelleborg e agora lidera a fabricação de rodas 
e aros. É uma parte importante dos nossos 
negócios, já que rodas e aros, além de nossos 
pneus premium, transportam os produtos 
do mundo em uma variedade de veículos de 
manuseio de materiais.

Distribuição e logística são algo de que 
cuidamos internamente para garantir que 
o produto certo seja entregue ao cliente a 
tempo, mas também externamente, para 
oferecer aos nossos clientes produtos inteli-
gentes que facilitem sua logística. Neste caso, 

MaNteNdO O MUNdO eM MOVIMeNtO
por exemplo, a Trelleborg oferece o porto 
inteligente do futuro com sistema de piloto 
e gerenciamento em escala real. Sobre esse 
tema, Wolfgang Lehmacher, do Fórum 
Econômico Mundial, dá suas ideias sobre o 
papel das tecnologias digitais na distribuição 
e logística, nas páginas 19 a 21.

Peter Nilsson, 
Presidente e ceo

Foto da capa:  
Getty Images
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A Trelleborg é líder mundial em 
soluções de engenharia de polí-
meros que vedam, amortecem 
e protegem aplicações essen-
ciais em ambientes rigorosos. 
Suas soluções inovadoras acele-
ram o desempenho dos clientes 
de forma sustentada. O Grupo 
Trelleborg apresentou vendas 
anuais de cerca de 32 bilhões de 
coroas suecas (EUR 3,28 bilhões, 
USD 3,69 bilhões), e operações 
em cerca de 50 países.  

O Grupo abrange  
cinco áreas de negócios:  
Trelleborg Coated Systems, 
Trelleborg Industrial Solutions, 
Trelleborg Offshore & 
Construction, Trelleborg Sealing 
Solutions e Trelleborg Wheel 
Systems. 

As ações da Trelleborg são 
negociadas  na Bolsa de Valores 
de Estocolmo desde 1964 e 
referenciadas  na Nasdaq Nordic 
List, Large Cap. 
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Oberstdorf, nos Alpes da Baviera, sediou o Campeonato Mundial de Vôo de Esqui em 
janeiro de 2018. A torre de decolagem Heini Klopfer, uma das mais altas do mundo, 

teve de ser restaurada e ampliada a tempo para o evento, e a Trelleborg desempenhou 
um papel importante nessa tarefa.

Texto Birgitte van den Muyzenberg  Foto Trelleborg, Getty Images

VANGUARDA TORRE DE ESQUI 

 Em direção
ao céu
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 H
á apenas cinco torres de voo de esqui no mundo, e 
a de Heini Klopfer, na Alemanha, é uma das mais 
altas, com 72 metros de altura. Originariamente 
construída em madeira, ela foi refeita em concre-

to em 1973, tendo sido modernizada várias vezes desde 
então. Mas a sua mais recente forma, obra do escritório de 
arquitetura Renn, é sem dúvida a mais impressionante, e a 
Trelleborg desempenhou um papel importante para trazê-la 
à sua presente situação de grandeza. As vedações de janelas 
D3630 da Trelleborg ajudarão a fachada envidraçada da 
plataforma de observação a desafiar o severo clima de mon-
tanha por muitos anos.

Qualquer construção nas montanhas tem que resistir a 
condições extremas, desde chuva, granizo e neve até ventos 
fortes e temperaturas abaixo de zero. Oberstdorf, a duas 
horas de Munique, nos Alpes da Baviera, tem alguns dos 
mais altos níveis de precipitação na Alemanha, e as tem-
peraturas às vezes caem abaixo de -30 ̊C. Assim, quando 
foram elaborados os planos para a última reforma da torre, 
realizada em 2016, economizar não era uma escolha.

“Recebemos um pedido para vedações que 
pudessem resistir a temperaturas que variam 
de -40 ̊C a 80 ̊C, e não havia dúvida de que a 
Trelleborg era o fornecedor com a solução certa”, 
diz Ralph Blome, Gerente Nacional para perfis 
de vedação na Trelleborg Industrial Solutions da 
Alemanha. “Para mim, é sempre fascinante ver 
a Trelleborg se envolver em projetos extraordi-
nários. Um perfil de vedação é realmente uma 
maravilha oculta da tecnologia”.

A torre não só precisaria aguentar o poder dos 
elementos, ela também teria de cumprir os rigo-
rosos regulamentos de segurança estabelecidos 
pela Federação Internacional de Esqui. Além 
disso, a plataforma de visualização deveria ser 
construída de maneira a oferecer a melhor visão 
ao espectador.

Carinhosamente conhecida como a “torre 
inclinada de Oberstdorf”, a torre de voo de esqui 
tem uma altura de 118 metros que sobem em 

As janelas da plataforma 
utilizam armações de madeira e 
alumínio com vedações D3630 

da Trelleborg. A gigantesca caixa 
envidraçada parecida com um 

ninho está pendurada na ponta da 
torre, bem acima das árvores.
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VANGUARDA TORRE DE ESQUI 

Para mais  
informações

ralph.blome@
trelleborg.com

PeRfis De VeDAção  
PARA jANelAs
Projetado para vedar o espaço entre o caixilho da janela e sua armação, 
o perfil D3630, é especialmente projetado para uso em janelas de madeira 
e madeira/alumínio. Compatível com tintas à base de água e de solventes, 
é feito de espuma altamente flexível, um material de vedação de qualidade 
baseado em um elastômero termoplástico especialmente modificado (TPE).

Extremamente confiável em termos de abrasão, radiação UV, ozônio, 
envelhecimento térmico e resistência à água, a vedação também oferece 
proteção contra frio, vento, chuva e neve. Isso significa que, mesmo em 
ambientes críticos, o alto desempenho e um longo ciclo de vida estão 
garantidos.

Na Alemanha, a demanda está crescendo tanto para janelas de madeira 
quanto de alumínio, que juntas representam 15% do mercado.

um ângulo de 38,7 graus. Suspensa na extremidade da 
torre, a plataforma para os treinadores e juízes oferece 
um ponto de vista privilegiado, com magníficas vistas 
panorâmicas do Lago Freibergsee e das montanhas. 
A gigantesca caixa envidraçada parecida com um 
ninho está pendurada na ponta da torre, bem acima 
das árvores.

Materiais de construção de primeira qualidade na 
construção de concreto protendido em balanço são 
complementados com guarnições e fixações resisten-
tes, incluindo as janelas da plataforma, todas feitas 
em armações de madeira e alumínio com vedações 
D3630 da Trelleborg – exatamente a estrutura de alto 
desempenho e alta proteção exigida. A fachada da 
plataforma de observação foi fabricada e instalada pela 
Holzverarbeitung Bietsch, de Ofterschwang. Os ele-
mentos pré-fabricados ajustados com perfis funcionam 
como galhos entrelaçados de um gigante ninho de 
águia. Demorou apenas três dias para instalar a facha-
da e o envidraçamento do topo da torre. 

A vedação de ba-
tente D3630, proje-
tada para rebaixos 
e sobreposições de 
caixilhos, foi usada 
na torre de salto de 
esqui Heini Klopfer, 
na Alemanha.

A Heini Klopfer, na 
Alemanha, é uma 
das maiores torres 
de voo de esqui, com 
72 metros de altura.

Originariamente inaugurada em 1950 
e projetada pelo saltador de esqui que se 
tornou arquiteto Heini Kopfler, a colina 
de voo de esqui sobre a qual está a torre 
ainda domina a paisagem. Aqui, até 40 mil 
espectadores se reúnem para ver alguns 
dos atletas mais ousados do mundo com-
petirem pela Copa do Mundo de Saltos de 
Esqui e pelo Campeonato Mundial de Voo 
de Esqui.

O esporte é extremo e praticado por 
superatletas em montanhas maiores e mais 
longas que as usadas por esquiadores tradi-
cionais. Voadores de esqui irão mergulhar 
para a frente, descer a rampa a 100 km 
por hora e lançarem-se em direção ao 
céu. Deslizando como um esquilo voador 
gigante em um grande salto de coragem, 
eles conseguem – de alguma forma – pou-
sar sobre os dois pés. Aparentemente sem 
medo de voar – ou de se acidentarem. 
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Treinamento e trabalho em equipe são as chaves 
para o sucesso na fábrica da Trelleborg na Letônia.
Texto Juris Kaža Foto Edijs Pālens

Moldando 
as rodas  
do Mundo
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ExpErtisE FABRICAÇÃO 

 A fábrica da Trelleborg Wheel Systems em 
Liepāja, Letônia, está prestes a concentrar toda 
a produção global de aros da Trelleborg.

A equipe da gerente da fábrica, Liene 
Giertmane-Done, produzirá aros de três a 54 polega-
das de diâmetro, usados para tudo, de empilhadeiras a 
equipamentos agrícolas. A instalação expandirá sua área 
fabril em 73% e ocupará seu novo prédio com equipa-
mentos e uma unidade de pintura para se tornar um cen-
tro de excelência na produção de rodas e aros.

Por quatro anos Giertmane-Done gerenciou a pro-
dução de aros de três a 20 polegadas e a montagem de 
pneus fabricados pela Trelleborg no Sri Lanka para a 
maioria delas. As rodas, muitas vezes feitas sob enco-
menda, vão para fabricantes de equipamentos originais 
internacionais.

Graduada na Banking Institution of Higher 
Education, com mestrado em administração financeira 
e experiência anterior em finanças na Trelleborg, ela não 
chegou a Liepāja com conhecimento de engenharia e 
manufatura, mas ganhou muito conhecimento ao desen-
volver na prática o seu trabalho. 

“Passei três anos como gerente financeira e queria ver 
de onde vêm os números”, diz ela. “Vi como eles podem 
ser influenciados pelo trabalho em equipe. Eu tentei 
operar máquinas, montar pneus e soldar rodas. Eu amo 
a produção porque no final do dia você vê o que fez e, 
no caminho de casa, você pode ver algum veículo com 
nossas rodas.”

A Trelleborg colocou Giertmane-Done na 
Manufacturing Excellence School, que a levou a várias 
outras operações da Trelleborg e ensinou-lhe várias 

BR06-09_expertise_liene.indd   7 2018-10-11   14:51:21
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habilidades, como o método SMED (troca rápida de 
ferramentas) para reduzir o tempo de set-up entre as 
execuções de produção. Como diz Giertmane-Done, 
o treinamento em SMED que ela passou para os líderes e 
funcionários ajudou a fábrica de Liepāja a reduzir o tem-
po de preparação na linha em uma hora em 2018. Em 
2013, eram oito horas. Isso economizou cerca de 85 mil 
euros por ano e também aumentou a satisfação no traba-
lho, levando o produto aos clientes mais rapidamente.

Aprender sobre outras ferramentas como o 5S – o 
sistema japonês de padronização –, juntamente com o 
planejamento Hoshin e outros treinamentos, ajudou sua 
equipe a repensar a localização das máquinas e liberar 
cerca de 1.000 m² de espaço para novas máquinas e ope-
radores, melhorando a eficiência.

“Reformulamos e melhoramos o fluxo do processo 
na área em 20%”, diz Giertmane-Done. “Os opera-
dores sentem-se mais responsáveis. Eles ajudaram a 
redesenhar o ambiente e agora trabalham do jeito que 
querem. O chão de fábrica é onde a expertise é formada. 
Meu desejo não é trabalhar mais, mas facilitar o traba-
lho, torná-lo mais inteligente.” Muitos funcionários de 
Liepāja também foram enviados para treinamento em 
outras instalações da Trelleborg, aprendendo processos 
de fabricação, mas também desenvolvendo habilidades 
de comunicação em outros idiomas.

Giertmane-Done planeja trabalhar com dois ou até 
três turnos, quando necessário. “Não estamos apenas 
procurando funcionários, estamos procurando os 
melhores, aqueles que querem trabalhar em um ambien-
te em mudança e serem flexíveis”, diz. “Nós vamos a 
universidades e escolas técnicas e convidamos os alunos a 
nos visitar para ver nosso ambiente de trabalho.”

Em um país que viu considerável emigração de mão-
-de-obra, Giertmane-Done diz que agora vê pessoas 

ExpErtisE FABRICAÇÃO

PARA MAIS  
INFORMAÇÕES 

liene.giertmane-done 
@trelleborg.com

O chão de fábrica é onde a  
expertise é formada.
Liene Giertmane-Done, Gerente de Fábrica

Aros  
e rodAs
A linha de rodas e aros da Trelleborg, 
disponível de três a 54 polegadas de 
tamanho, pode ser fornecida em diver-
sas configurações, dependendo da 
aplicação, dos requisitos de capacida-
de de carga e de vários outros valores 
que influenciam o projeto. As rodas e 
aros são projetadas com diferentes 
especificações que atendem a requisi-
tos de desempenho definidos, como 
tamanhos, eixos, rolamentos, furos, 
offsets, espessura da chapa, acaba-
mento da pintura etc.

Aldis Dima, operador de máquinas.
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voltando para trabalhar nas instalações da Trelleborg 
em Liepāja, incluindo dois operadores de máquinas de 
perfilagem que retornaram do Reino Unido e da Irlanda 
após dez anos.

Perguntada por que as pessoas são atraídas para a 
Trelleborg na Letônia, Giertmane-Done indica o sistema 
de treinamento da instituição e o programa de remu-
neração e benefícios. O trabalho em equipe em esforço 
constante para tornar o trabalho mais inteligente e fácil 
também é um fator. Giertmane-Done descreve seu obje-
tivo desta maneira: “Eu quero que as pessoas venham 
trabalhar com um sorriso e gostariam que elas fossem 
para casa com um sorriso para suas famílias também. 
Não somos apenas trabalhadores esforçados. Nós procu-
ramos todos os dias elevar o nível de exigência e tornar o 
ambiente um lugar onde é mais fácil trabalhar”. 

ExpErtisE Wheel SyStemS liepāja

Assista
Liene Giertmane-
Done em um vídeo 
em trelleborg.com

Uma gErEntE financEira  
no trabalho prático 
liene Giertmane-Done nasceu na cidade industrial e 
portuária de liepāja, na letônia. ela é bacharel e mestre em 
finanças pelo Banking institute of higher education, uma das 
mais antigas escolas de negócios da letônia, hoje conhecida 
como Ba School of Business and Finance. 

Na trelleborg Wheel Systems, ela passou pelo programa 
manufacturing excellence School do Grupo trelleborg em 
vários locais da europa, aprendendo métodos e práticas de 
sistemas de produção de última geração.

Sua carreira a levou do trabalho como analista financeira 
para o governo, auditora na Deloitte, negócios privados e a 
gerente de finanças na trelleborg Wheel Systems em liepāja 
de 2011 a 2014. Desde 2014, ela é gerente da fábrica em 
liepāja.

Giertmane-Done é casada e diz que seus hobbies são 
criação de cães, jardinagem e viagens.

expansão prevista  
da área da fábrica  

de liepāja

73%
Gatis Gucs é um dos operadores de máquinas  
da fábrica de Liepāja.

BR06-09_expertise_liene.indd   9 2018-10-11   14:51:35



10 T·TIME 3·2018

Juntamente com engenheiros, arquite-
tos e outros profissionais, a Trelleborg 
ajuda a transformar as cidades em 
locais sustentáveis e agradáveis para 

se viver. A conscientização sobre aspectos 
ambientais de nossas vidas está tornando a 
gestão de ruídos cada vez mais importante. 
Vedações em sistemas de ventilação reduzem 
o ruído incômodo e mantêm baixas as emis-
sões de partículas. Os sistemas anti-vibração 
tornam os veículos confortáveis, enquanto 
os rolamentos amortecem ruído e vibrações 
nos edifícios.

Na fachada de um edifício, vedações blo-
queiam calor, água, ozônio, maresia e raios 
UV. E soluções sem escavação para substituir 
tubulações de esgoto economizam tempo e 
energia, sem mencionar as irritantes inter-
rupções de tráfego. 

EM TODO LUGAR Metropolis

1. Sistema de fachadas: os perfis de veda-
ções são usados para revestir painéis de vidro 
em divisórias, para fornecer vedações à prova 
de ar e água nas fachadas e para fornecer 
vedações ao redor do perímetro de painéis de 
parede unificados.

2. Ventilação: as vedações mantêm baixas as 
emissões de partículas e reduzem o incômodo 
de ruído e vibração dos sistemas de ventilação.

3. Telecom: soluções moldadas incluem 
produtos para vedar unidades de rádio e 
antenas e protegê-los contra umidade, 
poluição e poeira.

4. Trem: o HALL Axle Guide Bearing e o 
Active HALL são inovadoras articulações de 
guia de eixo que reduzem desgaste e ruído.

5. Edifícios: os rolamentos de isolamento 

VIDA URBANA
Confortável

Mais da metade das  
pessoas do mundo vive 

em cidades. Elementos da 
Trelleborg, muitas vezes 

invisíveis, mas fundamentais, 
ajudam a tornar a vida 

urbana mais confortável. 
Texto Petra Lodén  

Ilustração Alexander Wells

2

1

5
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de ruído e vibração são utilizados para amor-
tecer o ruído e a vibração dos edifícios. O 
isolamento é obtido usando rolamentos com-
pósitos colocados entre o edifício e o solo.

6. Reabilitação de tubulações: a tecnolo-
gia de vedação de tubulações sem escavar 
valetas incorpora um revestimento com uma 
resina epóxi no tubo de esgoto. Soluções 
sem escavação tornam a reabilitação 

de tubulações mais fácil, barata e mais 
ecológica.

7. Tubulações e bueiros: vedações de 
tubulações facilmente instaláveis incorporam 
proteção de longo prazo contra avarias.

8. Túneis: gaxetas elastoméricas para  
túneis imersos, cortados e cobertos,  
e túneis perfurados.

VOCÊ SABIA?

54%
54% da população mundial 

vive em áreas urbanas.

5 cidades
Das dez maiores cidades do 

mundo, cinco estão na China.

3,9 bilhões
A população urbana do mundo 
aumentou de 746 milhões em 

1950 para 3,9 bilhões em 
2014. Em duas décadas, cinco 
bilhões de pessoas viverão em 

cidades.

28 
megacidades

O mundo tem 28 megacidades 
com mais de 10 milhões de 

habitantes.

857 milhões
A Índia tem a maior população 

rural, de 857 milhões de 
pessoas, seguida pela China, 

com 635 milhões.

9 países
De 2017 a 2050, espera-se 

que metade do crescimento da 
população mundial se 

concentrará em apenas nove 
países: Índia, Nigéria, Congo, 
Paquistão, Etiópia, Tanzânia, 

EUA, Uganda e Indonésia.

Fontes: Wikipedia, ONU, 
The Guardian

4

8

6 7

3
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Blue DimensionTM refere-se a soluções 
Trelleborg para uma maior sustentabilidade. 
Elas protegem as pessoas, o ambiente, 
infraestruturas e ativos.

Quando se trata de sistemas de proteção contra incêndios, 
as empresas não podem economizar. Soluções passivas 
baseadas em polímeros podem ser o elemento vital para 
garantir a proteção de pessoas, estruturas e equipamentos.
Texto Birgitte van den Muyzenberg 
Foto Monty Rakusen/Getty Images

O fogo, como diz o ditado, é um bom 
empregado, mas um péssimo patrão. 
Empresas de energia, por exemplo, 
estão sempre atentas aos riscos de 
incêndio enquanto processam gran-
des quantidades de hidrocarbonetos. 
À medida que as empresas se concen-
tram em segurança, valor e eficiência 
em termos de emissões de carbono, 
a alta importância que atribuem 
à prevenção de incêndios as leva a 
investir nas soluções da Trelleborg. 
Como Patrick Waal, Diretor do 
Grupo de Negócios para Tecnologias 
Aplicadas da Trelleborg Offshore 
& Construction diz: “Soluções de 
proteção contra incêndio estão dis-
poníveis em uma série de produtos 
para proteger pessoas, equipamentos 
e estruturas, e para auxiliar atividade 
de resposta de emergência, ganhan-
do tempo para controlar o fogo e 
evacuar a área.”

Com técnicas comprovadas de 
engenharia e fabricação para prote-
ção contra todos os tipos de incên-
dios, materiais de borracha (que 
são construídos com camadas que 
atendem aos requisitos de corrosão, 
térmicos, fogo e exigências de prote-
ção mecânica), protegem estruturas 
de ultrapassar limites de tempera-
tura. A borracha tem a capacidade 
única de resistir a condições climá-
ticas, proporcionando facilidade de 

inspeção e proteção ao longo da vida 
de um projeto.

O ambiente offshore é apenas um 
exemplo de ambiente extremo com 
alto risco de incêndio. Expostas aos 
efeitos corrosivos do mar, as plata-
formas também têm que suportar 
a vibração das bombas de óleo e o 
movimento das ondas. Muitas vezes 
divididas em várias unidades, as 
plataformas precisam de proteção 
geral para que um incêndio possa ser 
efetivamente isolado e seu impacto 
minimizado.

Em uma instalação offshore, o risco 
de disseminação rápida do fogo é 
maior do que em outros ambientes. 
Por isso, é essencial garantir a pro-
teção completa de todas as áreas. As 
soluções que a Trelleborg oferece não 
apenas fazem isso como também 
proporcionam amortecimento e pro-
teção contra ruídos. A natureza flexí-
vel dos materiais à base de borracha 
da Trelleborg fornece proteção con-
tra vibrações, colisões e explosões.

Veja o Firestop da Trelleborg, por 
exemplo, que foi desenvolvido em 
seu laboratório em Krokstadelva, 
Noruega. Lançado em fevereiro 
de 2018, ele é mais fino e leve do 
que qualquer outra proteção contra 
incêndio no mercado. É feito de um 
composto à base de borracha que 
pode ser moldado para se encaixar 

em estruturas de qualquer formato, 
“como uma sanduicheira de ferro”, 
diz Waal, oferecendo proteção e evi-
tando que as estruturas excedam os 
limites críticos de temperatura.

A Trelleborg aplica o Firestop em 
cada seção dos risers offshore, nas 
colunas de ascensão ou tubulação 
vertical, e na “zona de respingo” – a 
área entre a superfície da água e a pla-
taforma. Cobrir esta área vulnerável 
com este revestimento baseado em 
polímero e livre de corrosão garante 
proteção total.

Quando se trata de proteger do 
fogo os helipontos das plataformas e 
outras superfícies, usa-se o Vikodeck.

Blue dimension PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Vença o calor

O fogo é um 
elemento perigoso 

onde quer que 
ocorra, mas isso 
é especialmente 

verdade em 
espaços fechados 

onde possam 
estar muitas 

pessoas.

Patrick Waal, 
Diretor de Grupo 
de Negócios
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Esta superfície de placas de bor-
racha é adequada para ambientes 
offshore severos de petróleo e gás. 
As empresas que realizam a perfura-
ção podem ter essas placas de 1 m² 
colocadas nos decks de alumínio de 
suas plataformas de petróleo. Fácil 
de instalar, elas também são livres 
de manutenção. Além de oferecerem 
proteção contra incêndio, elas supor-
tam corrosão e desgaste, e são alta-
mente resistentes à abrasão, impacto, 
explosões e jatos de chamas.

“O ciclo de vida de uma plata-
forma típica é hoje de 30 anos, e o 
Vikodeck dura pelo menos esse tem-
po”, diz Waal.

Na verdade, isso vale para todas as 
soluções Firestop. “Certos produtos 
Trelleborg agora em uso no Mar do 
Norte foram instalados na década 
de 1980, e ainda estão em bom 
estado”, diz Waal. “Nosso histórico 
é imaculado”.

A Trelleborg se concentra em 
uma ampla variedade de setores 
industriais e aplicações para seus 
produtos de proteção contra 
incêndio. “Nos próximos cinco 
anos, queremos nos tornar tão 
grandes fora do setor de petróleo 
e gás quanto somos dentro dele”, 
diz Waal. “Há muito espaço para 
desenvolvimento”. 

O fogo é um elemento perigoso onde 
quer que ocorra, mas isso é especial
mente verdade em espaços fecha
dos com muitas pessoas. Salvar 
vidas e prevenir ferimentos nessas 
circunstâncias é primordial. 
O Dragoncoat é um revestimento 
revolucionário usado em componen
tes de borracha. Como o Firestop, ele 
tem muitas aplicações industriais 
em potencial e atualmente é usado 
principalmente na indústria 
ferroviária.

Ao reduzir a inflamabilidade dos 
produtos em suspensão, o Dragon
coat retarda a fumaça e as emissões 
tóxicas, bem como o aparecimento 
de chamas. Em um incêndio em um 
trem, esses fatores reduzem o risco 
de exposição dos passageiros, 
aumentando o tempo de evacuação 
em até três minutos. Não parece 
muito tempo, mas pode ser literal
mente a diferença entre a vida e a 
morte.

Em aviões, uma das áreas de 
maior risco é o motor, que funciona 
a temperaturas muito altas. No caso 
improvável de ocorrer um incêndio, 
existem vedações especialmente 
projetadas para evitar a propagação 
de chamas. Para garantir que elas 
estejam à altura desse objetivo, 
é essencial que os testes atinjam 
padrões rigorosos.

A Trelleborg oferece um abrangen
te teste in-house. Sua instalação visa 
à crescente necessidade de fabri
cantes aeroespaciais atenderem a 
vários requisitos de testes de incên
dio, a fim de cumprir os padrões da 
indústria e dos clientes quanto à 
vibração e ao fluxo de ar. A Trelleborg 
realiza testes específicos para aten
der a uma variedade de requisitos de 
qualificação, como o ISO/TR 2685, 
que exige vibração e exposição a 
chamas de 1.100°C por quinze minu
tos sem permitir a penetração de 
chamas ou outros tipos definidos 
de falha.

Combatendo 
inCêndios

PARA MAIS  
INFORMAÇÕES

patrick.waal 
@trelleborg.com
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A Subsea Technologies Ltd (STL) enfrentou 
um desafio. Para fazer uma versão maior de 
um acoplador submarino hidraulicamen-
te retrátil – o primeiro do mundo de seu 
tamanho com elemento hidraulicamente 
retrátil – ela precisava de vedações projeta-
das que resistissem a condições submarinas 
adversas. A empresa procurou a Trelleborg 
Sealing Solutions para encontrar uma 
solução.  

A STL, com sede na Escócia, fabrica 
conectores, principalmente hidráulicos, e 
é líder em solucionar desafios submarinos 
complexos. A criação de um acoplador 
maior – um componente mecânico que 
é vital para conectar linhas auxiliares de 

Um veículo subaquático 
operado remotamente 
(ROV) conecta-se ao 
sistema de Intervenção 
Riserless Light Well 
da STL. O acoplador 
hidraulicamente retrátil 
de 2” usa  Stepseals da 
 Trelleborg.

Prontos para 
a tormenta

A Subsea Technologies uniu-se à Trelleborg 
para projetar o primeiro acoplador submarino 

hidraulicamente retrátil do mundo – com a 
intenção de revolucionar o setor de energia.

Texto Amy Brown Foto STL
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O StepSeal 2a CR
O Stepseal 2A CR, projetado para atender os 
exigentes requisitos submarinos da STL, é a 
nova vedação de haste e pistão com cantos 
reforçados da Trelleborg Sealing Solutions para 
uso de ação única. As vantagens incluem o 
design anti-inclinação e as dimensões do corpo 
da vedação.

O acoplador é verificado pela Lloyds e qualifi-
cado para profundidades de 3.000 metros 
(10 mil pés), calibrado para pressão de fluido 
de 10 mil psi e pressão de função hidráulica de 
até 5.000 psi. Pode ser usado em conectores 
de cabeça de poço submarinos, conectores de 
colunas de ascensão, pacotes de desconexão 
de emergência, placas de liberação rápida e 
pontos de desconexão de emergência.

BOM NEGÓCIO TECNOLOGIAS SUBMARINAS

PARA MAIS INFORMAÇÕES

james.simpson@trelleborg.com

Drummond 
Lawson

alta pressão e de grande diâmetro ao longo de um 
conector estrutural – exigia mais do que apenas 
uma ampliação dos conjuntos de vedação. Em vez 
disso, foi definido um novo sistema de vedação.

“Queríamos criar um produto que aumen-
tasse a segurança e a eficiência para a conexão 
offshore”, diz Drummond Lawson, CEO e Diretor 
Administrativo da STL.

A STL vinha explorando a possibilidade de criar 
um acoplador de grande diâmetro (duas polegadas) 
de alta pressão hidraulicamente retrátil para conec-
tar linhas de fluxo com pressões de fluido a 10 mil 
libras por polegada quadrada (psi). Os especialistas 
da empresa sabiam que a ampliação para permitir a 
restrição e o fechamento de linhas que passam pelo 
conector XR seria um desafio. Para capturar todo o 

potencial do acoplador de duas polegadas, 
eles precisavam de uma vedação que fun-
cionasse em harmonia. 

A STL já havia desenvolvido acopladores 
retráteis de pequeno diâmetro (½ e ¾ pol.), 
usados como subcomponentes em seu 
conector XR, um pacote de desconexão 
de emergência de alto ângulo que permite 
que uma embarcação flutuante se afaste 
de uma cabeça de poço, especialmente em 
condições tempestuosas, sem risco de falha 
da coluna de ascensão – os risers. As colunas 
são um tipo de duto para transferir mate-
riais do fundo do mar para instalações na 
superfície, bem como da instalação para o 
fundo do mar.

Um desafio formidável para vedações de 
alta pressão é impedir a extrusão, quando 
altas pressões tendem a empurrar o mate-
rial pelas folgas do conjunto. A Trelleborg 
projetou vedações para o acoplador sub-
marino maior. O resultado foi o Trelleborg 
Stepseal 2A, a nova vedação de haste e 
pistão com cantos reforçados para uso de 
ação única.

O acoplador oferece novas oportuni-
dades para sistemas de liberação remota 
de emergência em aplicações submarinas, 
diz Lawson. “Por ser o primeiro acopla-
dor desse tamanho com um elemento 
hidraulicamente retrátil, estamos certos 
de que isso criará oportunidades para 
as práticas offshore além de seu uso no 
conector XR”, diz.

A STL concluiu recentemente os testes 
finais, entregou o primeiro acoplador e já 
recebeu novos pedidos.

“Os benefícios são claros”, diz Lawson. 
“Este produto de ponta irá melhorar as ope-
rações e possibilidades de serviços, permi-
tindo aos nossos clientes oferecerem as mais 
recentes melhorias de segurança e operacio-
nalidade a seus próprios clientes.” 
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Technology CeramiC Hose 

Materiais abrasivos são agressivos com as mangueiras 
industriais. A inovadora gama Performer Ceramic da 

Trelleborg representa avanços em várias frentes:  
as mangueiras são mais leves, flexíveis e duradouras 

que quaisquer outras. 
Texto Anna McQueen Foto Trelleborg, Adobe Stock

Mangueira seM 
coMparação
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TECNOLOGIA MANGUEIRA DE CERÂMICA

 Para as cimenteiras, siderúrgicas 
e mineradoras, mangueiras 
para transferência de materiais 
podem ser dispendiosas, pesadas 

e de vida curta. Mas, graças à nova linha 
Performer Ceramic da Trelleborg, elas agora 
podem usar mangueiras que duram até 
dez vezes mais do que outras mangueiras 
de borracha para aplicações industriais 
altamente abrasivas. Além disso, são até 
60% mais leves e cinco vezes mais flexíveis 
que outras mangueiras de cerâmica no 
mercado.

“Trata-se de projeto inovador, que leva-
mos quatro anos para aperfeiçoar antes 
de termos certeza de que era realmente o 
produto que estávamos procurando”, diz 
Ludovic Dumoulin, Gerente de Segmento 
de Mercado de mangueiras industriais 
da Trelleborg Industrial Solutions, com 
sede em Clermont-Ferrand, França. “As 
mangueiras de borracha com revestimento 
cerâmico não são novas, mas o que torna 
a Performer Ceramic única é a forma e a 
composição das placas cerâmicas com as 
quais a mangueira é revestida. Não há nada 
parecido no mercado”. 

O projeto patenteado desta gama 
envolve o uso de pastilhas cerâmicas em 
forma de diamante que dão flexibilidade 
muito maior à mangueira. “Esse padrão 
não é apenas muito mais flexível, é muito 
mais fácil de manobrar e pode ser cortado 
com uma simples faca, enquanto outras 
mangueiras de cerâmica requerem uma 
ferramenta de corte de disco com ponta de 
diamante” explica Dumoulin.

A Performer Ceramic é específica para 
aplicações muito abrasivas, como trans-
portar combustíveis sólidos recuperados 
(resíduos não perigosos que não são ele-
gíveis para reciclagem) para um forno de 
fabricação de cimento. Normalmente, a 
vida útil de uma mangueira de borracha 
em tais aplicações pode ser de apenas três 
a seis semanas, dada a natureza abrasiva 
do material transportado. No entanto, 
as mangueiras Performer Ceramic duram 
mais de um ano, o que oferece uma econo-
mia considerável.

“Além disso, quando a Performer 
Ceramic eventualmente se desgasta, 

PARA MAIS INFORMAÇÕES

ludovic.dumoulin@trelleborg.com

ela pode ser substituída muito mais rapidamente do que uma 
mangueira comum, graças ao seu projeto exclusivo”, diz 
Dumoulin. “Apesar de ser 92% de cerâmica com um fio em 
espiral de aço embutido, ela é fácil de cortar. E porque usa o 
acoplamento Trelleborg Bloc-End, é rápida para conectar.”

Dumoulin diz que um produtor de cimento francês havia 
usado mangueiras de borracha Trelleborg que tinham uma 
vida útil entre três e seis semanas. “Eles haviam experimentado 
mangueiras de cerâmica de um de nossos concorrentes, mas 
achavam que elas eram muito rígidas para manipular”, diz ele. 
“Eles instalaram uma Performer Ceramic e após 61 semanas, 
ela não apresenta desgaste significativo e eles estão muito 
satisfeitos.”

Até agora, a Trelleborg instalou mangueiras Performer 
Ceramic na França, Suécia, Noruega, Alemanha e Polônia. 
“Esse projeto envolveu equipes técnicas, de desenvolvimento, 
fabricação, compras e vendas”, diz Dumoulin. “Trabalhamos 
juntos para desenvolver o produto certo. É o exemplo perfeito 
de trabalho em equipe para atender o cliente.” 

EsPECIfICAçõEs TéCNICAs
Tubo interno: Al203, 92% de pastilhas de cerâmica incorporada 
em um tubo de borracha natural preta.
Reforço: Tecido sintético com fio em espiral de aço embutido.  
Cobertura: Borracha EPDM resistente a intempéries, preta e 
ondulada com impressão de tecido.
Faixa de temperatura: -30 °C a +70 °C.
As mangueiras são fabricadas e entregues em comprimentos 
personalizados.

Ludovic Dumoulin

Tubo interno 

92% de pastilhas 
cerâmicas

Faixa de temperatura  
-30°C a +70°C

Entregue em 
comprimentos 
personalizados
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case Xingda

 

A Xingda Precision Machinery, de 
Hunan, China, tinha problemas para 

encontrar a solução de vedação correta 
para suas molas a nitrogênio. Após recorrer 

à Trelleborg, a qualidade dos produtos da 
empresa aumentou substancialmente.

Texto Hou Liqiang  Foto Wang Jing 

Vedações 
que fazem  
a diferença
O padrão nacional chinês para molas a nitro-
gênio, amplamente utilizadas em matrizes para 
fabricação automotiva, foi estabelecido por 
volta de 2010. A Shaoyang Xingda Precision 
Machinery Manufacturing é uma das empresas 
de destaque na indústria automotiva da China. 
Começou a fazer pesquisas sobre molas em 
2003, partindo quase do zero, de um estatal de 
peças automotivas que estava à beira da falência. 
Ela colocou suas molas em produção em 2008.

“Nosso desenvolvimento nem sempre foi 
tranquilo”, lembra Zuo Mingliang, gerente 
geral da empresa.

A Xingda encontrou vários desafios, incluin-
do a conquista da confiança dos clientes e vaza-
mentos de ar devido a vedações inadequadas, 
e tentou vários fornecedores de soluções de 
vedação.

A Trelleborg chamou a atenção de Zuo quan-
do ele analisou uma mola a nitrogênio impor-
tada e encontrou o logotipo da Trelleborg. Ele 
logo procurou a empresa para obter soluções 
de vedação. “As soluções da Trelleborg, como 
a U-Cup, o anel de vedação de poliuretano 
O-Ring e o Guide Ring, melhoraram muito a 
qualidade de nossos produtos”, diz.

A Xingda atualizou sua linha de produtos 
para fornecer para a indústria mundial de robó-
tica e, recentemente, a Trelleborg e a Xingda 
aumentaram a cooperação, em um esforço para 
vencer um contrato para robôs.

“Em vez de apenas fornecer soluções sob 
medida para melhorar nossos produtos, a 
Trelleborg, desta vez, esteve envolvida conosco 
em um estágio bastante inicial de nosso proje-
to. Isso ajudou a Trelleborg a conhecer melhor 
nossos produtos e oferecer soluções mais ade-
quadas”, avalia Zuo. 

Para mais informações

leo.yang@trelleborg.com

A vedação é fundamental 
em molas a nitrogênio – 
para garantir a qualidade 
e o desempenho.
Zuo Mingliang, Xingda Precision 
Machinery
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PESSOAS & TENDÊNCIAS Wolfgang lehmacher

das cadeias  
de suprimentos

A quarta revolução industrial já afeta a forma como fazemos negócios e transportamos 
mercadorias. No World Economic Forum, Wolfgang Lehmacher explicou como as 

tecnologias digitais estão moldando a logística das cadeias de suprimentos.

Texto Susanna Lindgren Foto Lorenz Richard, Robert Hagström, Getty Images

navegando pelo novo mundo 
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PESSOAS & TENDÊNCIAS Wolfgang lehmacher

J
á se foram os dias em que o discurso de vendas 
de uma empresa se concentrava em preço, 
produto e mercado. Hoje, uma cadeia de 
suprimentos eficiente é igualmente crucial, e a 

disseminação do comércio eletrônico está aumentan-
do sua importância.

“A cadeia de suprimentos é a espinha dorsal de 
qualquer negócio”, diz Wolfgang Lehmacher, Chefe 
de Supply Chain and Transport Industries do Fórum 
Econômico Mundial. “É por isso que é tão fascinan-
te. De certa forma, é como o chip do computador. 
Você não precisa entender como ele funciona, mas 
tem que funcionar como prometido.” 

Simplificando, a cadeia de suprimentos refere-se 
ao sistema de organizações, pessoas, informações 
e recursos envolvidos na movimentação de um 
produto ou serviço do fornecedor para o cliente. 
Lehmacher, no entanto, tem uma visão mais ampla.

“Eu gostaria de envolver todo o ciclo de vida, que 
acrescenta a necessidade de manutenção, serviços, 
atualizações, reparos, devoluções, reciclagem e reuti-
lização”, diz.

As tecnologias digitais abrem novas possibilidades 
que oferecem vantagens para os negócios e o meio 
ambiente.

“Vemos muitos benefícios em uma economia de 
plataforma – por exemplo, plataformas digitais que 
facilitam a colaboração entre os operadores da cadeia 
de fornecimento para a capacidade de caminhões e 
volumes combinados”, diz ele. “Toda otimização de 
redes traz benefícios ambientais e financeiros.”

O comércio de documentos e as transações da 
cadeia de suprimentos são outros campos em que ele 
prevê que a interação entre tecnologias, como redes 
distribuídas e inteligência artificial, criará mudanças 
significativas.

“A carta de crédito como instrumento seguro para 
financiar o comércio internacional é um processo 
manual muito trabalhoso e pesadamente baseado em 
papel”, diz Lehmacher.

Com uma rede distribuída de tecnologias, como a 
blockchain, uma carta de crédito poderia ser conver-
tida em um contrato digital inteligente, uma peça de 
software.

“É on-line, instantâneo e seguro, já que apenas 
pessoas autorizadas podem alterar os dados”, afirma. 
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Wolfgang Lehmacher
Residência: “Estou constantemente em movimento, 
mas atualmente moro em Genebra”.
Educação: Bacharel em administração pela Deutsche 
Außenhandels- und Verkehrs-Akademie, na Alemanha.
Trabalho e carreira: “Meu trabalho é uma jornada de 
aprendizado contínuo em vários campos.” 
Posições anteriores: CVA, GeoPost Group e TNT.  
Presente: Chefe de Supply Chain and Transport 
Industries do Fórum Econômico Mundial, uma fundação 
suíça sem fins lucrativos, comprometida em melhorar a 
situação mundial, envolvendo líderes empresariais, 
políticos, acadêmicos e outros para moldar agendas 
globais, regionais e industriais.
Família: “Minha esposa, que como eu, se tornou uma 
cidadã global”.
Interesses: “Em todas as coisas novas, mas estou 
mais interessado no impacto do que na própria 
tecnologia. Também me interessam geopolítica e como 
as coisas se conectam e por quê. Para entender isso, 
você precisa conhecer a história e a cultura de 
diferentes países.”
Talento oculto: “Gosto de cantar e dançar. Aderimos 
ao karaokê quando morávamos na Ásia.
O que o motiva: “Eu tenho paixão por explorar, explicar 
e fazer coisas que tenham um impacto positivo nos 
negócios, no ambiente, no governo e na população 
em geral.”

Ao digitalizar as transações comerciais, podemos  
reduzir um processo que leva dez dias para uma hora.”
Wolfgang Lehmacher, Chefe de Supply Chain and Transport Industries no Fórum Econômico Mundial.

“Adicione a Internet das Coisas e a localização das 
mercadorias pode ser rastreada, o que, por sua vez, 
aciona o pagamento. Ao digitalizar o financiamen-
to comercial, podemos reduzir um processo que 
atualmente leva dez dias para uma hora”.

Um subproduto é a criação de conjuntos de 
dados. Depois de algum tempo, haverá dados sufi-
cientes para avaliar o grau de confiabilidade dos 
participantes.

“É o que os banqueiros chamam de KYC – Know 
Your Client (Conheça seu cliente)”, diz Lehmacher. 
“Atualmente, 52% dos pedidos de financiamento 
de pequenas e médias empresas são rejeitados, o 
que, de acordo com o Banco Mundial, equivale a 
US$ 1,6 trilhão. Com a digitalização, temos um 
potencial para capturar parte significativa desses 
pedidos.”

Essas tecnologias estão no estágio de conceito. 
Algumas tecnologias, como a blockchain, têm 
limitações de escala e envolvem alto uso de ener-
gia. Mas Lehmacher aponta que outras soluções 
permitirão superar essas barreiras técnicas. O mais 
importante, porém, é consolidar as soluções e 
encontrar padrões que possibilitem que as tecnolo-
gias se comuniquem em todo o mundo.

A segurança cibernética também está no topo de 
sua agenda. Os ataques cibernéticos são uma rea-
lidade. Um exemplo bem conhecido foi o ataque à 
TNT, subsidiária da FedEx, que perdeu rastreamen-
to de embarques por causa de hackers.

“Para evitar isso, provavelmente teremos que 
passar da integração total para o fracionamento 
deliberado, para impedir que um vírus se espalhe 
por todo o sistema”, diz Lehmacher.   

Na Trelleborg, nos concentra-
mos em fazer uso dos dados 
que podemos coletar, não 
apenas de nosso próprio 
 conjunto de produtos, mas 
também de recursos de 
 terceiros, seja de navios ou 
de outros equipamentos por-
tuários. Para isso, precisa-
mos desenvolver padrões e 
protocolos para coletar e 
armazenar dados.

Temos uma plataforma de 
tecnologia robusta e versátil 
que pode ser estruturada 
para superar pontos proble-
máticos, como congestiona-
mento de atracação e 
limitações climáticas. 
O SmartPort by Trelleborg rea-
liza a interface crítica entre o 
navio e o porto, em terra e 

mar. Isso dá à Trelleborg uma 
visão única do processo de 
parada da embarcação e dos 
pontos de extração de dados 
em todo o trajeto – tanto a 
bordo do navio quanto no por-
to. A Trelleborg quer educar a 
indústria naval sobre a impor-
tância e o potencial dessa 
interface.

O SmartPort by Trelleborg 
conecta as operações portuá-
rias, permitindo que os usuá-
rios analisem o desempenho 
dos ativos e apliquem o que 
os dados revelam para 
melhorar a tomada de deci-
sões para operações otimiza-
das: segurança aprimorada, 
custos reduzidos, maior sus-
tentabilidade e maior retorno 
de receita.

SmaRT pORTS  
by TREllEbORg
A Trelleborg está aproveitando as oportunidades que se 
abrem com o big data. Isso inclui, entre outras coisas, 
o SmartPort – Porto Inteligente – para ambientes marinhos.

Scott Smith, Tecnologia Marinha na Trelleborg Offshore & 
Construction
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Grandes resultados podem ser obtidos com o 
mais fino dos revestimentos. O Seal-Glide®, um 
tratamento de superfície inovador da Trelleborg 
Sealing Solutions, permite que as vedações 
sejam revestidas até apenas algumas centenas 
de nanômetros. Normalmente, os revestimentos 
Seal-Glide® têm menos de 450 nanômetros, o 
que significa 10 a 50 vezes menos que as espes-
suras padrão. Ainda assim, ele reduz o coeficien-
te de atrito das vedações de elastômero e 
melhora consideravelmente suas propriedades 
de aderência/deslizamento.

Elastômeros sem tratamento de superfície ten-
dem a grudar uns nos outros durante a monta-
gem ou a criar oposição entre as superfícies em 
uso dinâmico. E depois de períodos de repouso, 
pode haver o efeito stick-slip. Nessa situação, a 
vedação de elastômero adere à sua contraparte 
e, quando é movida, o elastômero se descola da 
vedação, reduzindo sua vida útil.

O Seal-Glide® oferece os benefícios de um 
revestimento de superfície sem afetar as proprie-
dades de das vedações. Como resultado, as pro-
priedades elásticas originais dos elastômeros 
permanecem inalteradas, mas as vedações têm 
maior vida útil devido ao desgaste reduzido 
 quando em movimento.

Um fino
rEvESTimENTO

NOTÍCIAS 
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A principal gama de produtos da 
Trelleborg, o Tm1060, gera uma 
área de contato extra larga, 
melhorando a produtividade 
 agrícola, ao mesmo tempo em 
que respeita o solo. Na estrada, 
o projeto Progressive Traction 
reduz significativamente a resis-
tência ao rolamento, o consumo 
de combustível e as emissões, 
aumentando o conforto e a 
 segurança para o operador.

Respeito 
ao solo

Esquiadores utilizam revestimentos 
ultrafinos com propriedades excep-
cionais de deslizamento. Mas reves-
timentos de superfície em escala 
nanométrica não são mais exclu-
sividade de esportes de inverno. 
O Seal-Glide®, um tratamento de 
superfície inovador da Trelleborg 
Sealing Solutions, melhora as pro-
priedades de fricção e deslizamen-
to das vedações de elastômero, 
tendo pouco efeito sobre o desem-
penho dos compostos com os quais 
se fazem as vedações. 
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de vedação sem abertura de valetas 
para aplicações de água potável de alta 
pressão. Desenvolvidas especificamen-
te para a restauração, as vedações 
 fornecem um fechamento estanque 
para a maioria dos tipos de tubulações, 
incluindo aço, ferro fundido, concreto e 
plástico.

Os proprietários de dutos estão sob 
crescente pressão para reparar encana-
mentos antigos e rompidos, mas minimi-
zando o impacto na comunidade, no 
trânsito e no meio ambiente. 
“Anteriormente reservado para sistemas 
de esgoto e águas residuais, o revesti-
mento de tubulações está aumentando 
para aplicações de água potável. Devido 

à alta pressão da água que passa pelos 
tubos, é necessária uma solução resis-
tente, pois existe o risco de a água ficar 
entre o revestimento e o tubo”, diz Tim 
Sparrow, Diretor de vendas de vedações 
de tubos nas Américas da Trelleborg 
industrial Solutions.

PrOjETO PráTiCO
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Resposta: Um Zurcon Variseal para dispositivos protéticos 
que fornece movimentos mais suaves, que, entre outras 
coisas, são usados em pacientes. Saiba mais na edição 
1-2018 da revista T-Time.

O QUE
É ISTO?
É um periscópio submarino ou uma cobra 
venenosa? Resposta na parte inferior da página.

bilhões
As diretrizes financeiras do Grupo para 2018 incluem investimento  
total de 1,8 a 2 bilhões de coroas suecas.

O clube de futebol Barcelona precisava 
 trocar o gramado de seu estádio. E em 
tempo recorde – apenas um dia.

O clube contratou Eduard Viñolas da 
empresa Viñolas, S.L., um prestador de 
serviços agrícolas da Catalunha, Espanha. 
Ele usou três tratores Fendt equipados 
com pneus Trelleborg.

“Eu confio nos pneus Trelleborg pelo 
desempenho superior nos trabalhos mais 
difíceis. Também estou extremamente 
satisfeito com o serviço técnico do espe-
cialista da empresa. Ele vem regularmente 
para verificar as pressões dos pneus e me 
aconselha sobre como tirar os maiores 
benefícios deles. A Trelleborg e nossa for-
necedora de pneus Pneumátics Perelló for-
mam uma grande equipe, dando toda a 
assistência que precisamos.”

Futebol proFissional

“Os pneus Trelleborg 
têm excelente tração e 
causam muito menos 
compactação que outros 
concorrentes”, diz Eduard 
Viñolas.

2
Fo

to
: t

r
e

ll
e

b
o

r
g

A T-Time é a revista para os diver-
sos públicos do Grupo Trelleborg, 
clientes, acionistas, funcionários, 
imprensa e outros que tenham 
interesse na Trelleborg. A publica-
ção é frequentemente encontrada 
em exposições comerciais, even-
tos ou fábricas da empresa.

Nós processamos os dados 
pessoais que os assinantes da 
T-Time nos fornecem para distri-
buirmos a revista conforme 

solicitado. Dados pessoais são 
usados exclusiva mente para 
gerenciar assinaturas. Para mais 
informações, leia o Aviso de 
Privacidade da Trelleborg em 
www.trelleborg.com 

Sempre que os assinantes 
 quiserem, eles poderão cancelar a 
assinatura. Os dados pessoais 
serão, então, excluídos do registro.

Por favor, visite www.trelleborg.
com para gerenciar sua conta.

Proteção dos  
dados pessoais
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A Trelleborg é líder mundial em soluções de engenharia de 
polímeros que vedam, amortecem e protegem aplicações 
essenciais em ambientes rigorosos. Nossas soluções inovadoras 
aceleram o desempenho dos clientes de forma sustentada.

Leia mais em www.trelleborg.com TreLLeborg group

Veda, amortecee protege
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