Voith Paper Ltda.
Rua Friedrich Von Voith, 825
02995-000 São Paulo, Brasil
Tel. +55 3944-5270
Fax +55 3941-3979
www.voith.com

Voith moderniza máquinas da WestRock em projeto de
expansão de Três Barras (SC)
•
•

Multinacional alemã é responsável por instalação, montagem e
eletrificação de equipamentos
Maior parte dos novos componentes será fabricada no Brasil

São Paulo, BRASIL. Fornecedora completa para o mercado de papel, a
Voith modernizará as máquinas 3 e 4 da fábrica de Papel da WestRock,
localizada na cidade catarinense de Três Barras.
Parceira da WestRock no Brasil há mais de 40 anos, as máquinas de papel
(MPs) kraftliner foram originalmente fornecidas pelo Grupo Voith. Os novos
equipamentos propiciarão o aumento de produção e eficiência das
máquinas, mantendo a qualidade do produto exigida pelo cliente.
O trabalho desenvolvido pela equipe da Voith adota o regime PLP (Process
Line Package), que prevê, além do fornecimento dos equipamentos, os
demais sistemas auxiliares para toda a instalação. Com o conceito de PLP,
a empresa aperfeiçoou um método de baixo risco e excelente custobenefício para oferecer uma rápida implementação de projetos complexos.
Ao assumir a responsabilidade como um todo, a Voith minimiza o esforço
organizacional do cliente, além de dar maior transparência aos custos
totais.
Entre os equipamentos que serão substituídos e renovados estão: a nova
caixa de entrada com sistema automático de diluição - Modulo Jet; a ampliação da mesa plana; aumento da seção de secagem; ajuste na refinação
da preparação de massa e todos os auxiliares necessários para estas alterações.
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A maior parte dos novos componentes serão fabricados na sede da Voith,
localizada no bairro do Jaraguá, em São Paulo. Os outros equipamentos
serão produzidos na Europa e enviados para o Brasil.
Sobre o Grupo Voith
O Grupo Voith é uma empresa de tecnologia com atuação global. Com seu
amplo portfólio de sistemas, produtos, serviços e aplicações digitais, a Voith
estabelece padrões nos mercados de energia, petróleo e gás, papel,
matérias-primas, e transporte e automotivo. Fundada em 1867, a empresa
atualmente tem mais de 19.000 colaboradores, gera € 4,2 bilhões em vendas e opera filiais em mais de 60 países no mundo inteiro, o que a coloca
entre as grandes empresas familiares da Europa.
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A Divisão do Grupo Voith Paper integra o Grupo Voith e é uma empresa
líder de mercado, além de pioneira na indústria papeleira. Por meio de
constantes inovações, a Voith está otimizando o processo de fabricação de
papel e preparando o caminho para uma produção que economiza
recursos. Sob o conceito Servolution, a Voith oferece a seus clientes, como
uma parceira confiável, soluções de serviços feitos sob medida para todas
as seções do processo de produção de papel. O conceito de Papermaking
4.0 da empresa garante que o equipamento seja interconectado em rede
da melhor maneira possível, enquanto a utilização eficaz e segura dos
dados gerados permite aos fabricantes de papel aumentar sua
competitividade.
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