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Mais potência para a empresa brasileira Montcalm com o 
guindaste móvel LTM 1250-5.1 Liebherr 

 A Montcalm usará seu novo guindaste móvel LTM 1250-5.1 em seus canteiros de obras 

 A alta qualidade e a durabilidade dos guindastes Liebherr foram os principais critérios 

para essa compra 

 A entrega do guindaste aconteceu durante os Customer Days em Ehingen 

 

Ehingen/Donau (Alemanha), agosto 2018 – Completamente pronto para 

operações industriais e montagem. Isso é o que novo LTM 1250-5.1 oferece. O 

guindaste móvel foi entregue oficialmente para Paulo Simonsen, diretor 

executivo da empresa brasileira Montcalm Montagens Industriais S/A., no dia 14 

de junho durante os Customer Days na fábrica da Liebherr em Ehingen. A 

Montcalm utilizará seu novo guindaste de 250 toneladas exclusivamente nos 

canteiros de obras da empresa. 

Com operações em todo o território brasileiro, a MONTCALM oferece soluções de 

construções eletromecânicas, civil e engenharia totalmente integradas para diversos 

setores como óleo e gás, fábricas de papel, aço e cimento, indústria de fertilizantes, 

fábricas petroquímicas, indústria e infraestrutura têxtil. A Montcalm executa tanto a 

construção completa de novas fábricas, assim como trabalhos de restauração e 

manutenção de todos os tipos. O novo Liebherr LTM 1250-5.1 será colocado em 

operação assim que chegar ao Brasil, para a montagem da Usina de energia 

termoelétrica Sergipe, localizada na Barra dos Coqueiros, cuja construção está sendo 

conduzida pela General Electric (GE). 

"A alta qualidade e durabilidade de máquinas como os guindastes móveis sobre 

esteiras e pneus Liebherr são muito importantes para nós. Nosso LTM 1200/1, 

construído em 2002, ainda é muito confiável e potente", afirma Paulo Simonsen, 

Diretor executivo da Montcalm Montagens Industriais S/A. A frota também conta com 

um LR 1400/2, dois LTR 1220s e um LTR 1100 Liebherr. No total, a empresa sediada 

em São Paulo emprega 3000 pessoas. "Nós temos um relacionamento honesto, 

objetivo, mais muito próximo com a Liebherr, tanto nas questões técnicas, quanto 

comerciais", diz s Paulo Simonsen. "Além disso, sempre podemos contar com um 

atendimento rápido de seus funcionários de serviço." 
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Legenda 

liebherr-ltm1250-5-1-montcalm.jpg 

Da esquerda para a direita: Patricia Veser (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Paulo 

Simonsen (Montcalm Montagens Industriais S/A) e Cesar Schmidt (Liebherr Brasil 

G.M.O. Ltda.) durante a entrega do guindaste em Ehingen. 
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