DESIGN E TECNOLOGIA
ITALIANA PARA IMPULSIONAR
O SEU ESTALEIRO

MAIS DE 40 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

SEMPRE BUSCAMOS
NOVOS CAMINHOS

NOSSOS PRODUTOS
E SERVIÇOS

Buscamos constantemente novas formas e soluções, utilizando
os mais recentes avanços tecnológicos e inovações para integração e apoio à nossa abordagem tradicional.

Equipamentos turnkey (prontos para operar)

Nossa experiência internacional possibilitou que desenvolvêssemos as competências necessárias para operar e construir plantas
industriais em diferentes países, com diferentes culturas.

Via Nova é uma empresa com mais de 40 anos de experiência
na área de sistemas industriais em todo o mundo, planejando
e implementando sistemas industriais e instalações para a
indústria pesada: estaleiros, siderúrgicas, fábricas de tubos e
para a indústria metalúrgica em geral.
Somos uma pequena família com grandes idéias, motivo pelo
qual obtivemos grande expansão da nossa carteria de clientes.

» Tratamento
Linha de Tratamento
Cabine de Tratamento

Nos últimos 40 anos, construímos passo a passo nossa
experiência, mediante largo aprendizado e fortalecidos
quando desafiados por diferentes serviços e questões,
por isso, nosso clientes tem a sua disposição todo nosso
conhecimeto, profissionalismo e experiência.

» Manipulação e Sistemas de Transportes
Guindastes magnéticos
Guindastes de gancho
Componentes

Serviços

CONCEBER
ANÁLISE DE
VIABILIDADE
DE IDÉIAS

ENGENHARIA
COMPLETA

PRODUZIR
MELHORIA

CONCEBENDO
SOLUÇÕES COM
TALENTO ITALIANO
Realizamos análises e estudos de viabilidade do ponto de vista
do cliente e de suas próprias idéias, o que nós consideramos
ser o ponto de partida para o desenvolvimento de um projeto
vencedor para o cliente.

IMPLANTAR
MONTAGEM E
COLOCAÇÃO

» Produção
Linha de Panelização
Linha de Tubos
Linha de Perfis

Nossa filosofia é a de conceber soluções com talento italiano, ao
projetar plantas personalizadas e equipamentos.

AQUISIÇÃO E
PRODUÇÃO

Nossa experiência internacional possibilitou que desenvolvêssemos as competências necessárias para operar e construir plantas
industriais em diferentes países, com diferentes culturas.

» Consultoria geral para estaleiros
» Viabilidade e análise
» Protótipos e desenvolvimento conjunto
» Remontagem, modificação e/ou melhoria
de instalações existentes
» Apoio
Peças de reposição
Manutenção e intervenção no local
Start-Up
Fabricação local
Treinamento de operadores e manutenção
Supervisão ou montagem integral
Desenvolvimento de WPS e performance

Fornecimento de equipamentos
» Corte com plasma
Máquinas de corte
Tanques para corte na água
» Máquinas de dobra
Chapas
Perfis
Tubos
» Prensas hidráulicas
» Máquinas de jateamento
Chapas e perfis
Tubos
» Filtros de ar

EQUIPAMENTOS TURNKEY (prontos para operar)
Produção
Muitos anos de experiência contribuíram para desenvolvermos diferentes linhas de produção, personalizadas conforme as necessidades
do cliente. Abaixo você encontrará nossas “linhas de produção”, sendo Linha de Panelização, Linha de Tubos e Linha de Perfis.

Linha de Panelização
As Linhas de Panelização são utilizadas na moderna indústria de construção naval para aumentar a produtividade e estabilizar a produção de
subconjuntos de um navio e/ou plataformas offshore.
Dividimos as Linhas de Panelização em três tipos:
• Painéis Planos para os diferentes tipos de painéis planos e reforçados;
• Painéis Curvos para painéis com curvaturas especiais;
• Micro-Painéis para os diferentes tipos de painéis, com dimensões menores.

EQUIPAMENTOS TURNKEY - Produção

Nossas linhas de panelizaçào são produzidas prevendo a instalação
de pórticos dispostos longitudinalmente para fornecer uma série de
operações, que poderão ser manuais, semi-automáticas ou totalmente
automatizadas. Diferentes soluções permitem o suporte do painel e
constante fluxo de produção, a partir de simples chapas de apoio fixas,
bancadas com rolamentos e suporte por quadros de esferas, todos construídos em módulos, portanto, de fácil montagem e funcionamento.
Observando as necessidades/demandas e requisitos de produtividade
de nossos clientes, juntamente com a disponibilidade de área/espaço,
podemos estudar e fornecer layouts de equipamentos específicamente
desenvolvidos, que podem invcluir várias estações de trabalho e vários
tipos de pórticos com características particulares.
Diversas opções podem ser integradas às nossas linhas através dos nossos parceiros, tais como:
Pórtico de corte, limpeza e marcação
• posição: após a area de formação do painel;
• propósito: painel simétricamente quadrado, limpo e marcado
antes do posicionamento do perfil.

Pórtico de Soldagem Robotizada
• posição: fim da linha de panelização;
• propósito: soldagem de acabamento.

As mesmas soluções aplicadas na construção naval tradicional, em
aço, também podem ser aplicadas na construção em alumínio e/
ou aço inoxidável.

EQUIPAMENTOS TURNKEY - Produção

EQUIPAMENTOS TURNKEY - Produção

Linha de Tubos
Com base em nossa experiência, propomos soluções para produção de tubos com diferentes
possibilidades e níveis de automação.
A partir de armazéns automatizados, podemos fornecer vários áreas/estações, como
tratamento (limpeza, jateamento e pintura), corte (serra fita e/ou plasma), chanframento
e rosqueamento, flanger (montagem e soldagem), dobra e tratamento final (galvanização
ou decapagem).
Todas as áreas são conectadas por um sistema de transporte especialmente desenhado, com
layout diferenciado, dependendo da disponibilidade de espaço e requisitos de produtividade.

Linha de Perfis
Após a conclusão das linhas de produção,
estamos aptos a oferecer linhas para fabricação de perfis com diferentes dimensões,
nos formatos L, T, ou H, utilizando variadas
soluções, tecnologias e opcionais.
Assim como para todos os nossos produtos,
a linha é projetada com base no(s) tipo(s) de
perfil(s) e requisitos de produtividade desejados pelo cliente.

EQUIPAMENTOS TURNKEY - Tratamento

EQUIPAMENTOS TURNKEY - Tratamento

Tratamento

A linha é projetada para funcionar automaticamente com um número muito baixo de
operadores treinados.

Muitos anos de experiência contribuiram para o desenvolvimento de nossos equipamentos, tais como linhas e cabines completas, para
jateamento e pintura.

Nossas linhas se diferenciam das demais, por
serem especialmente concebidas e produzidas
para estaleiros; projetadas e construídas no
conceito de linhas de serviço pesado e de alta
produtividade, que requerem baixa manutenção.

Linha de Tratamento
A linha de tratamento é um equipamento
usado principalmente nos estaleiros, para
preservar a qualidade e a integridade das
chapas e perfis nas sucessivas operações.
A linha é geralmente constituída por um forno
de pré-aquecimento, máquina de jateamento,
máquina de pintura, forno de secagem e
sistemas de transporte.

Temos orgulho de encontrar no mundo
inteiro equipamentos Via Nova, operando de
forma eficiente após mais de 40 anos desde
a sua instalação.
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Podem haver vários layouts, com diferentes quantidades de máquinas e características, bem
como diferentes sistemas de suporte e manuseio, de acordo com as necessidades, produtividade
e disponibilidade de espaço.
Além disso, desenvolvemos linhas alternativas, capazes de executar também a limpeza alcalina,
galvanização ou decapagem.
Todas essas soluções podem ser desenvolvidas para chapas, como também perfis ou tubos.

Cabine de Tratamento
(Jateamento e Pintura)
Desenvolvemos várias soluções, do simples
desenho ao fornecimento completo - pronto
para operação - dessa importante fase do
processo de construção naval.

EQUIPAMENTOS TURNKEY - Manipulação e Sistemas de Transportes

Manipulação e Sistemas de Transportes
A Via Nova oferece uma ampla gama de sistemas especiais de transporte pesado e de alta produtividade, com as mais variadas
características e modos de fornecimento. Mais de 400 instalações em todo o mundo, alguns trabalhando há em mais de 35 anos, são
a melhor demonstração da qualidade dos nossos equipamentos.

Guindastes Magnéticos
Fornecemos diferentes tipos de guindastes magnéticos, de acordo com o material a ser gerenciado, como chapas, perfis ou mesmo
chapas inclinadas posicionadas em vagões. Normalmente, esses guindastes são usados em pátios de armazenagem de aço, perto de
áreas e sistemas de corte, antes e depois da linha de tratamento e no início da linha do panelização.

EQUIPAMENTOS TURNKEY - Manipulação e Sistemas de Transportes

Guindastes de gancho
Equipamentos de acordo com as regras da
FEM - Federação Européia de Manutenção com peças de fácil reparo ou substituição, capacidade de 5 a 1.500 toneladas e diferentes
tipos: ponte rolante, pórtico ou semipórtico.
Fornecemos equipamentos prontos para operação, assim como somos capazes de oferecer
a engenharia completa para sua fabricação,
bem como componentes, treinamento tecnológico, supervisão de construção e treinamento para operadores e/ou manutenção.

Os equipamentos são facilmente operados através de radio controle, alternativamente aos consoles com botoeiras, ou ainda por controles
localizados dentro de uma cabine acoplada e especificamente projetada. Os ímãs podem ser acioandos individualmente ou todos juntos.
A segurança de carga plena é garantida por eletricidade e baterias reservas, que garantem eficiência em quaisquer condições.
Estes guindastes podem ser de vários tipos: ponte rolante, pórtico ou semipórtico e “cabeça de martelo” com capacidade de 2,5 até 20 toneladas.

Componentes
de Guindaste
Fornecemos diferentes partes, de diferentes
construtores e indústrias:
• Conjunto de rodas;
• Redutores;
• Cabines;
• Quadros eléctricos;
• Eletroímãs e sistemas magnéticos
eletro-permanentes.

Sistemas de
Transportes
Diferentes sistemas de transporte, para movimentação de material dentro da oficina,
sem uso de guindastes.
Sistemas de transporte no chão da fábrica,
para movimentação de materiais através das
várias oficinas e áreas de trabalho adjacentes, com diversas soluções de automação ou
semiautomação, aumentando a produtividade e segurança.

SERVIÇOS
Consultoria geral para estaleiros
Suporte a partir da fase inicial da construção do estaleiro ou sua renovação, desde estudos gerais de layouts até a completa especificação
dos equipamentos necessários.

Viabilidade e análise

SERVIÇOS

Apoio
Peças de reposição
Pesquisar, redesenhar e fornecer quaisquer peças de reposição difíceis de encontrar ou produzir.

Manutenção e intervenção local
Técnicos da Via Nova para a manutenção de rotina e extraordinária no local.

Completa e detalhada análise de viabiidade e estudo analítico, destinado aos clientes, financiadores e/ou investidores.

Protótipos e desenvolvimento conjunto

Start-Up
Técnicos da Via Nova para o start-up de máquinas/equipamentos.

Desenvolvimento conjunto de novas idéias e/ou protótipos.

Remontagem, modificação e/ou melhoria
de instalações preexistentes
Modernização de máquinas/equipamentos para adaptação às normas de sergurança do trabalho, necessidades e atualização
para novas tecnologias, a fim de incrementar a qualidade e produtividade, juntamente com a redução de custos.

Fabricação local
Produção através de parceiros selecionados, sob supervisão da Via Nova.

Treinamento de operadores e manutenção
Treinamento dos operadores para o uso normal e para a manutenção de rotina de máquinas/equipamentos.

Supervisão ou montagem turnkey
Supervisão das instalações fornecidas pelo cliente ou instalação completa fornecida pela Via Nova.

Desenvolvimento de WPS e performance
Desenvolvimento das Especificações do Processo de Soldagem e seu detalhamento a fim de alcançar o desempenho requerido.

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

ONDE ESTAMOS

Pesquisas de mercado, seleção e fornecimento de máquinas destinadas aos estaleiros, seja de fabricação italiana ou estrangeira.
Alguns exemplos:

Presença Mundial

Corte com plasma

Máquinas de dobra
Para: Chapas, Perfis, Tubos.

Máquinas de jateamento

Atuando no mercado global, a Via Nova tem representações em mais de 20 países, número este em constante crescimento.

Para: Chapas, Perfis, Tubos.

• Máquinas de corte
Para: Chapas, Perfis, Tubos.

Filtros de ar

Prensas hidráulicas
• Tanques para corte na água
Totalmente personalizado, com ajuste pneumático do nível d’água.

Headquarter Contacts

Representação no Brasil
Offshore Representações Comerciais Ltda-Me

Via Nova Plants srl
Via Puccini, 13 - 33040
Campolongo Tapogliano - Udine,
ITALY

Tel +39(0)431 99005
Fax +39(0)431 973496
info@vianovaplants.com
www.vianovaplants.com

Rua 15 de Novembro,
1336, salas 45/46
CEP 89010-903
Blumenau (SC)

Pedro Henrique Haenisch Ern
Tel +55 (47) 9186 - 5999
pedro.ern@vianovaplants.com
skype: pedroern-vianova

www.vianovaplants.com

