
Projetos turnkey Para as indústrias madeireira
e de concreto, Pedras e indústria cerâmica

schilcher maschinenbau Gmbh – ebentaler straße 2-8, a-9020 klagenfurt
telefone +43(0)463-382247, telefax +43(0)463-38224717

office@schilcher-maschinenbau.at, www.schilcher-maschinenbau.at

Gerenciamento de Projetos
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desenvolvimento de Produtos

serviço Personalizado

Projetos Turnkey



 Gerenciamento de Projetos

  Tecnologia da Construção

a empresa de engenharia schilcher manschinenbau Gmbh é especializada na 

implantação de instalações para as indústrias madeireiras e de concreto, bem 

como para as indústrias de pedra e cerâmica.

a empresa oferece ao cliente um serviço completo de engenharia que vai da 

concepção, planejamento e orçamento do projeto, até a sua finalização e ent-

rada em funcionamento. além disso, após a entrega da obra, a construtora 

schilcher manschinenbau Gmbh segue prestando assessoramento constante 

ao cliente.

seja na criação de fórmulas e desenvolvimento de produtos, seja em acaba-

mento de superfícies, tais como lavagem, escovamento, decapagem e texturi-

zação, colormix, bem como proteção de superfícies, é garantida ao cliente um 

amplo serviço de consultoria, baseado em décadas de experiência.

Posibilitar a racionalização, eficiência e utilização de novas tecnologias é nossa 

principal missão. nosso know how contribui de maneira essencial tanto para 

os serviços de construção, quanto para os de ampliação. já os alvos das obras 

de reforma e ampliação são a incrementação da produtividade e o aumento 

na rentabilidade.

a construtora schilcher manschinenbau Gmbh está localizada na cidade de 

klagenfurt, capital do estado da caríntia e distingue-se por seus 15 anos de 

experiência nas industrias madeireira e de concreto, indústrias cerâmica e de 

pedra, bem como pelo seu amplo conhecimento tecnológico.

os requisitos primordiais para o sucesso de um projeto são a estipulação de 

alvos bem definidos e exatos, programa organizatório com atribuições claras, 

tempo de execução preciso e um controle de qualidade constante, que esteja 

apto a realizar adaptações no projeto, conforme a necessidade.

nossa equipe de profissionais elabora seu projeto e organiza todos os itens 

necessários para a implantação e execução do mesmo. aqui você conta com 

um time de especialistas em projetos tecnicos, à sua inteira disposição.
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Fases do ProjeTo

entrega
segurança no funcionamento

realização do Projeto 
soluções de problemas e prevenção de conflitos

Concessão
Projeto orçamentário seguro

Planejamento
soluções técnicas

Utilização
eficiência e rentabilidade

Concepção
Fase de decisão

 direção

 controle 

 evolução do projeto

 Gerenciamento da obra

 concepção e estudo 

 licenciamento 

 Projeto de execução 

 análise de custos

 acompanhamento de montagem

 supervisão de montagem

 Funcionamento

 controle de qualidade

 concorrência

 escolha de fornecedores

 supervisão da obra 

 documentação

 engenharia Mecânica
 Projetos em 2d e 3d 

 criação e controle 

 Projetos em autocad 

 cálculos de cargas

 documentação 

 normas técnicas 

 construção de equipamentos e instalações 

 maquinário especial

 automação

 desenvolvimento de Produtos

 serviço Personalizado

 concepção

 Programação

 Visualização em sistema hmi (human machine interface)

 concepção 

 Programação 

 análise de falhas e defeitos,
    através da ferramenta Fmea

 manutenção 

 transferência de plantas de construção

 Funcionamento 

 documentação

 Projeção em autocad 

 maquetes 

 documentação

 consertos gerais

comPetência 
metodolóGica

Qualidade de 
aplicação

comPetência 
técnica

somatório de con-
hecimento, aptidão 

e experiência

comPetência 
social

capacitação 
humana

Cliente/Usuário

Termos de especificacões do cliente

Termos de especificações da empreiteira

ProjeTos

resUlTado do ProjeTo

requisitos básicos

especificações
detalhadas

contrato de execução


