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Liebherr celebra 30 anos de fabricação de betoneiras no 

Brasil 

 

 Liebherr é líder do mercado de betoneiras 

 Mais de 12.000 unidades fabricadas no país 

 Qualidade e durabilidade 

 

Guaratinguetá, 26 de novembro de 2018 – A Liebherr Brasil Ltda. celebra 

este ano, 30 anos do início da fabricação de betoneiras no Brasil. Com 

mais de 12.000 betoneiras fabricadas e vendidas no país e na América 

Latina, a Liebherr é reconhecida como uma das maiores fabricantes 

desses equipamentos no Brasil. 

 

Em 1987, após um longo período de crise econômica nacional, a Liebherr 

Brasil Ltda. decidiu investir em uma nova linha de produtos na sua planta em 

Guaratinguetá (SP): as betoneiras. 

Com poucos fabricantes nacionais e uma ampla experiência do Grupo Liebherr 

que já fabricava betoneiras há 20 anos, na Europa, a Liebherr apostou nesse 

produto para a retomada de suas atividades. Foi assim que em 1988 foram 

produzidas e entregues as dez primeiras betoneiras Liebherr no Brasil, para a 

Brasil Beton.  

No início dos anos 90, com o potencial do mercado de betoneiras em 

expansão, a Liebherr dedicou uma linha de produção exclusiva para a 

fabricação das betoneiras, dando assim mais autonomia para que tanto o 

processo produtivo, quanto o produto pudessem ter melhorias, sempre 

utilizando a longa experiência do Grupo Liebherr e focando nas necessidades 

do mercado local. Por volta de 1995, a Liebherr Brasil passou a vender 

betoneiras também para o mercado Latino Americano, principalmente para a 

Argentina, Peru e Bolívia. 
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Na segunda metade dos anos 90, uma importante modificação no design das 

betoneiras fabricadas na Alemanha proporcionou um grande diferencial do 

produto e destacou a Liebherr dos concorrentes: o novo formato do balão 

aumentava significativamente seu volume nominal, tornando as betoneiras 

Liebherr as maiores, em volume, do mercado. 

Com o mercado de construção civil e a produção de cimento a todo vapor, em 

2010 a Liebherr fabricou mais de 1.000 betoneiras em sua planta e, em 2011, 

iniciou a expansão da sua fábrica para aumentar sua capacidade produtiva. 

Dois anos depois, a Liebherr celebrou a 10.000a betoneira fabricada no Brasil. 

Com o envelhecimento da frota, foi também a partir do início dos anos 2010, 

que a Liebherr investiu em uma área dedicada à engenharia de serviços e 

reformas de betoneiras.  

No Brasil a Liebherr produz betoneiras de 5m³ a 12m³ e que se diferenciam das 

demais pela robustez e durabilidade, e capacidade e qualidade de mistura 

superior, devido ao design do balão. 

A Liebherr investe continuamente em inovação. Exemplos disso, são as 

tecnologias como o sistema Longlife, com tambor e helicoidais especiais que 

prolongam a vida útil da betoneira, e o novo sistema de comando EMC-BR 

Liebherr, que permite uma interface simples com o operador, além de 

possibilitar uma redução importante do consumo de combustível e menor 

desgaste do equipamento. 

No Brasil, a área de Tecnologia de Concreto da Liebherr é responsável pela 

fabricação, pelas vendas e pelo pós-vendas de betoneiras, autobombas de 

concreto, centrais dosadoras e centrais recicladoras de concreto. 

Legenda: 

Betoneira-30-anos 

Betoneira comemorativa dos 30 anos de fabricação de betoneiras no país é 

exposta na Feira M&T Expo 2018 
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Mais informações para a imprensa 

Tatiana Bielefeld 

Telephone: +55 12 2131 4640 

Email: tatiana.bielefeld@liebherr.com 
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