
  

 
   
 

1/3 

Nota à imprensa 

O mais potente guindaste móvel 
de cinco eixos para o Grupo 
Calsimec 
⸺ 
– O guindaste móvel LTM 1250-5.1 possui capacidade máxima de elevação de 250 toneladas 
– A Calsimec utilizará o guindaste Liebherr principalmente para trabalhos de montagem 

industrial 
– O Grupo Calsimec atua no mercado brasileiro há mais de 45  anos na região do Triangulo 

Mineiro e Alto Paranaíba 

O grupo brasileiro de empresas Calsimec adquiriu um guindaste móvel sobre pneus da Liebherr 
modelo LTM 1250-5.1. O guindaste de cinco eixos possui o mais alto nível tecnológico e oferece 
altas capacidades de elevação. Atenderá predominantemente mineradoras do estado de Minas 
Gerais e também o segmento de agronegócio de alta demanda. 

Ehingen (Donau) (Alemanha), 2 de fevereiro de 2022 – O guindaste móvel sobre pneus LTM 1250-5.1 
foi projetado para capacidade máxima de elevação com o peso disponível e é atualmente o guindaste 
de cinco eixos mais forte do mundo. Pensando nisso, o Grupo Calsimec adquiriu seu primeiro 
LTM 1250-5.1. “Este novo guindaste vai garantir ao nosso Grupo maior competitividade no mercado de 
serviços de locação. Podemos também implementar melhor os trabalhos de montagem industrial”, 
André Tadeu, gerente operacional da Calsimec, explica e enfatiza: "Outro fator importante para a 
Calsimec era o alto padrão de qualidade das máquinas Liebherr. Já temos um guindaste móvel 
LTM 1130-5.1, que nos garante confiabilidade para realizar nossos trabalhos.” 

O LTM 1250-5.1 da Calsimec tem capacidade máxima de elevação de 250 toneladas. A lança 
telescópica atinge um comprimento de 60 metros e pode ser estendida com seções de treliça de 
14 metros e uma lança dupla de 36 metros. Conta ainda com as comprovadas tecnologias Liebherr, que 
garantem uma elevação flexível com os sistemas de lança e uma grande versatilidade das aplicações. 
Isso inclui, por exemplo, o sistema VarioBallast®, que permite uma variação rápida do raio do 
contrapeso, onde com raios maiores se obtém o aumento da capacidade de carga, e com raios 
menores, menor raio de giro para locais restritos. Os sistemas ECOmode e ECOdrive garantem a 
redução do consumo de combustível. 

O gerente operacional da Calsimec, André Tadeu e o diretor industrial, Carlos Antonio dos Reis 
receberam com entusiasmo o LTM 1250-5.1 no final de outubro. Carlos Antonio dos Reis afirma: “Foi 
muito importante para nós receber ao novo guindaste o mais rapidamente possível, conhecer os 
requisitos técnicos e poder treinar nossos colaboradores. Isso nos permite obter um melhor 
desempenho com nossos clientes.” 
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Sobre Calsimec 

Fundado em 1975 em Araxá (MG), o Grupo Calsimec atua em diversos segmentos de mercado, como a 
fabricação de caldeiras, serviços de usinagem mecânica, jato de areia e pintura industrial, montagem e 
manutenção nos setores de mineração, metalurgia, siderurgia, açúcar, álcool, agronegócio, celulose, 
cimento, alimentos, indústria química, aluguel de equipamentos de elevação de carga e guindastes 
móveis. A empresa possui três filiais em Araxá e aproximadamente 215 funcionários. 

Sobre Liebherr-Werk Ehingen GmbH 

Liebherr-Werk Ehingen GmbH é líder na fabricação de guindastes móveis sobre esteira e pneus.  A variedade de guindastes 
móveis estende-se de guindastes de 2 eixos e 35 toneladas, até guindastes de serviços pesados de 1.200 toneladas com 
chassi de 9 eixos. Os guindastes de lança treliçadas sobre pneus ou esteiras proporcionam capacidades de elevação de até 
3.000 toneladas. Com sistema universal de lança e equipamentos extensivos adicionais, eles podem ser vistos em ação em 
obras de construção em todo o mundo. A fábrica de Ehingen tem uma equipe de 3.600 colaboradores. Com serviço abrangente 
e global garante a alta disponibilidade dos guindastes móveis sobre esteiras e pneus. Em 2020, a fábrica da Liebherr em 
Ehingen registrou um volume de negócios de €2 bilhões. 

Sobre o Grupo Liebherr 

O Grupo Liebherr é uma companhia de tecnologia de gestão familiar, com uma variedade de produtos altamente diversificada. 
A empresa é uma das maiores fabricantes de máquinas de construção do mundo, e, além disso, oferece vários outros produtos 
de alta qualidade e orientados ao cliente. O Grupo engloba hoje mais de 140 empresas em todos os continentes, emprega 
cerca de 48.000 colaboradores e gerou, em 2020, um total de vendas de mais de €10,3 bilhões. Desde sua fundação no ano 
de 1949, no sul da Alemanha, em Kirchdorf an der Iller, a Liebherr tem o objetivo de contribuir para a inovação tecnológica 
trazendo soluções sem paralelo na indústria para seus clientes. 
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Esquerda para direita: Altivo Junior, Issone Oliveira Reis, Altivo dos Reis, Carlos Antonio, Erika Fabiana and André Tadeu of 
Calsimec and the Liebherr’s sales executive, Juliano Villela. Os regulamentos locais de coronavírus foram cumpridos em todos 
os momentos. 
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Contato 

Wolfgang Beringer 
Marketing and Communication 
Phone: +49 7391/502 - 3663 
Email: wolfgang.beringer@liebherr.com 
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Liebherr-Werk Ehingen GmbH 
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www.liebherr.com 
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