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Divisão Infra-estrutura Ferroviária 
807 M€ - 3.193 funcionários 

Divisão Transporte 
461 M€ - 1.838 funcionários 

Sistemas de Transporte 
294 M€  

Desvios e cruzamentos 
451 M€  

Sistemas de fixação 
291 M€  

Sistemas elétricos 
167 M€ 

Trilhos 
65 M€  

O Grupo Vossloh opera nos mercados da tecnologia ferroviária em todo o mundo. As suas atividades 
estão organizadas em duas áreas: Infra-estrutura Ferroviária e Transporte.  

O Grupo Vossloh 

Focado em Tecnologia Ferroviária 
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Presencia em mais de 100 países 

O Grupo VOSSLOH no Mundo 

Focado em Tecnologia Ferroviária 



VOSSLOH EM BRASIL 

  

A Vossloh Cogifer está localizada em Sorocaba - 80 km a Oeste de São Paulo 

Planta em Sorocaba – área de 60 000 m² de superfície 
com 15 000 m² de área construída. 

Escritório em Sorocaba 



� Empresas ferroviárias de carga (ALL, VALE, FCA, CFN, MRS) 

 

 

 

Ø MRS Logística 

Ø ALL - América Latina Logística 

Ø CBTU – Cia Brasileira de Trens Urbanos 

Ø VALE (Estrada de Ferro Carajás e Vitória Minas) 

Ø FCA - Ferrovia Centro Atlântica 

Ø Ferrovia Tereza Cristina 

Ø Ferroban (hoje integrada na ALL) 

Ø Ferrovia Norte Sul 

Ø Ferrovia Leste Oeste 

 

VOSSLOH EM BRASIL 
Referências 



� Empresas do transporte ferroviário de passageiros 

Ø  CPTM 

Ø  CBTU – Cia Brasileira de Trens Urbanos 

Ø  Supervia  - RJ  

Ø  Central 

Ø  Metrofor 

Ø  Diversos Metrôs e Tren Sub-urbanos 

� Indústrias (diversos clientes)    

 

Referências 

VOSSLOH EM BRASIL 



�   AREMA – componentes de meia chave para diversos perfis de     
     trilhos  (TR68, TR57,..) 
 

-   Trilho de encosto, Agulhas, 
-   Componentes fundidos, Chapas de aço,  
-   Agulhas completas para bitola métrica e larga 
-   Barra de conjugação para agulha 
-   Aparelhos de manobra tipo new century, etc. 

�   AREMA – componentes de jacarés para diversos perfis de trilhos 
     (TR68, TR57,..) 
 

-   Núcleo de aço manganês 
-   Jacarés RBM  
-   Jacarés para carga pesada 
-   Contra trilhos, etc. 

Gama de produtos 

VOSSLOH EM BRASIL 



Fundição 

VOSSLOH EM BRASIL 



Misturador automático Forno de Indução Forno de tratamento térmico 

Principais equipamentos da fundição 

VOSSLOH EM BRASIL 



Fresadora CNC Prensa Inspeção 

Principais equipamentos do montagem / usinagem 

VOSSLOH EM BRASIL 



Vossloh Cogifer – Atividades 
Uma solução global e competente … 

11 

- Jacaré ao manganês 
  eclissadas ou soldadas 

 

- Aparatos de mudança de via 
completos 
- Produtos de controle e de 
  segurança, 
- Sistemas de sinalização 
- Televigilância da via e  
  dos Aparelhos de Via 
- Missões de peritagem, transporte, 
  assentamento, formação de manu- 
  tenção, contratos de conservação                            

   - Forjagem de carris 



 
Vossloh Cogifer – Atividades 
Aparatos de mudança de via 
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►   Aparatos de mudança de via para todas as aplicações :   
 
 -  Vias de alta e muito alta velocidade 

 
 -  Vias convencionais de passageiros e carga,  

 
 -  Vias para os transportes urbanos : 

•  Metro 
•  VAL 
•  eléctricos 
 

 -  Vias especiais 
 
 



 
Vossloh Cogifer – Atividades  
Produtos de segurança  
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►  Produtos de segurança para optimizar a segurança 
da via e dos aparelhos de via : 

 - Ferrolho Carter Coxim – VCC 
 
 - Ferrolho de ponta móvel – VPM 
 
 - Comprovador de lança Paulvé  
 
 - Detector de circulação 

 
 - Mecanismos de lanças 
 
 - Mecanismos integrados 

 

 

 



Vossloh Cogifer – Atividades  
Sistemas de sinalização – Televigilância - Rádio 
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►  Sistemas de sinalização  
-  Postos de transmissão – PRS 

-  Postos de transmissão com comando informatizado - PRCI 

-  Postos informatizados - PIPC 

►  Televigilância da via e dos Aparelhos de Via : Gama 
PRIME  
- Ferramenta de apoio à manutenção com televigilância dos aparelhos 

de via - SURVAIG NG  

- Controle dos circuitos de via - SURTRACK 

- Sistema Informatizado de Apoio à Manutenção - SIAM 

►Rádio ferroviária : Gama NUMCOM 
     - Comutador telefónico de segurança ferroviária e mesa de comando –                                                                                                                                                
NUMCOM-3000         
    - Posto Telefónico Exterior – PTE 
    - Armário de linha telefónica 
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� Produtos Eletromecânicos 

        - Maquinas de chave elétricas, eletro-hidráulicas, ... 

        - Descarrilador e detector de arrasto ou descarrilamento 

        - Sinalização de rota (LEDS) 

        - Postes fixos e basculantes para Painéis solares ou Antena 

� Produtos Eletrônicos 

         - Circuitos de via (Detecção e sinalização) 

         - Módulos de Audio (Sinalização & Mensagens por Audio)  

         - Timers Vitais  

         - Processadores Vitais & Não vitais 

         - Passagens de nível (Sinalização e cancelas) 

� Automação de Pátios 

        - MYA  - Automação Modular de Pátios 

 

 

Vossloh Cogifer – Atividades  
Sistemas de sinalização – Televigilância - Rádio 
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Vossloh Cogifer – Exemplos de aplicações  
Maquinas de chave– Sinalização de rota com postes fixos ou 
basculantes para painéis solares e antena 
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Vossloh Cogifer – Exemplos de aplicações  
Sinalização de passagem de nível com ou sem cancela 
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Exemplo de aplicação:  
Patio Tacoma Rail, 34 chaves de linha, 2 Painéis de controle local, um console 

para controle central - Software RailMaster    

� Uma nova forma de Automatizar pátios e controlar as chaves de via.  

� Um método de baixo custo por radio para administrar a recepção e despacho. 

Vossloh Cogifer – Exemplos de aplicações  
Sistema de automação de pátios - MYA 
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� Modular  - sistema modular que permite 
acompanhar o crescimento do pátio com 
flexibilidade – grande numero de chaves e 
diferentes modos operacionais 

� Yard – Para pátios planos onde serão 
instaladas a chaves 

� Automation – Automação da operação do pátio. 

� Consiste de um método de automação que 
reduz signif icativamente os tempo de 
engenharia e instalação  relacionados com a 
natureza complexa da operação de recepção e 
despacho de um pátio ferroviário.  

� Permite que o cliente inicie a sua automação 
com  uma maquina de chave controlada por 
botão e migre para qualquer nível de 
automação. 

Vossloh Cogifer – Exemplos de aplicações  
Sistema de automação de pátios - MYA 



Vossloh Cogifer – Exemplos de aplicações  
Sistema FAS-PAS – Comando a distancia dos AMVs 



Vossloh Cogifer 
Sistema FAS-PAS – Comando remoto dos AMVs 
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Carga e Descarga 

Soldagem semi-
estacionária 

Troca de Trilhos 

Soldagem 
Móvel 

Logistica 

Trilhos longos 
soldados 

Reciclagem de 
trilhos 

HSG City                     

Esmerilhamento em 
Alta Velocidade  

Fresagem Móvel 

Inspeção/ 
Medições 

Vossloh Rail Services – Cuida nos trilhos 
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Vossloh Rail Services 

� Produção de soldagem de trilhos largos – acima de 400m – diretamente na obra de construção. 

� Qualidade de acordo con os padrões de planta de soldagem fixa. 

� Alta performance para la colocação de vias. 

� Mobilidade do equipamientos de projeto a projeto. 

� Soldagem de até  95% menos de vía (exemplo 18m a 360m). 

Soldagem Semi-estacionária 
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Picture size 4,2 X 7,1 cm 

Vossloh Rail Services 
Portfolio de Serviços 

Soldagem de Trilhos fixos 

� 4 plantas fixas na Alemanha 

� Soldagem de trilhos com 
mais de  180m de 
comprimento 

� Reciclagem de trilhos 

� Líder do mercado Europeu  

Soldagem Móvil Flash 

� Alta performance 

� Alta qualidade 

� Referencias mundiais 

Soldagem termica 

� Neutralização 

� Soldagem de arco 

� Soldagem de reparação 

� Troca de soldagem 
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Picture size 7,1 cm  X 10,7 cm 

Premissas para escolha de tecnologias de soldagem 
Vossloh Rail Services 

�  Longitude de trilhos 
-  De acuerdo con os padrões europeus (ex. Deutsche Bahn) se requer 

um mínimo de longitude de vía ≥ 30 m para velocidade de tráfico ≤ 160 
km/h 

-  ≥ 50 m para velocidade de tráfico ≤ 230 km/h 

-  ≥ 80 m para velocidade de tráfico > 230 km/h  

�  Metalurgia 
-  Tecnología Flash não utiliza material adicional 

-  Estatísticamente esta claro que a qualidade da soldagem por flash é 
superior à de alumino-térmica 

-  Soldagem alumino-térmica não é permitida em vías > 230 km/h (exceto 
AMV’s) 

�  Geometría / qualidade de soldagem  
-  Tolerancias : 0,15 mm sobre a superficie 

-  Tolerancias em soldagens estacionarias: 0,1 mm sobre a superficie 

-  Maior tolerancia em soldagems móveis permite controlar de manera 
dinámica uma grande demanda de manutenção futura. 
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Panorama de Performance dos Métodos de Manutenção Reativa 

Esmerilhamento correctivo 

(48-pedras) 

Fresagem convencional 
(Linsinger) 

Fresagem VMRM 

Max. metal 
removido 
(uma passada) 

Surperficie Aprox. 0.2 mm Aprox. 1.5 mm Aprox. 3 mm 

Canto do trilho Aprox. 3 mm Aprox. 5 mm Aprox. 9 mm 

Velocidade Max. 
de trabalho 
(depende da remoção 
do metal) 

Remoção = 

0,2 mm 

10 km/h  1.2 km/h 3 km/h 

Remoção = 

1 mm 

< 500 m/h 650 m/h 1200 -1500 m/h 

 

Qualidade da superficie (aspereza) > 10 µm < 10 µm < 8 µm 

Risco de fogo (faiscas) Elevado Baixo Nulo 

Deinstalação de equipamentos de 
sinalização 

Si No No 

Trabalho em tunel (Absorção de poeira) No Si Si 

Sistema de medição integrada Si Si Si 

Fresagem de Alta Performance Vossloh  
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Engenharia e Referências Industriais 
Referências e Estratégias Operacionais 

SFU 04 

RFP 1 

�  Desde 2008 

�  Aprovado por LUL, RATP, DB, SNCF, Network Rail 

�  Desde 2011 

�  Aprovado por Russian Rail Network 
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Deutsche Bahn 

�  Appovado para Rede de Alta Velocidade  

�  Contrato global desde  2005 

SBB, Suiça 

�  Contrato global 2008-2012 

Outras aprovações e contratos 

�  ÖBB 

�  Banverket Sweden 

�  Arlanda-Link, Sweden 

�  Lötschberg-Tunnel (CH) 

Referências Operacionais 

Banedanmark, Dinamarca 

�  Contrato global 2012 - 2015 

Referências e Estratégias Operacionais 



29 

A próxima geração da fresagem de trilho 

Especificações do Veículo  Resultados da Fresagem 

►  Re-perfilamento (seção do perfil e perfil longitudinal 
otimizado) 

►  Qualidade perfeita da superfície (Rugosidade < 8 µm) 

►  Remoção de Material: approx. 0.3 – 3 (10) mm 

►  Sem formação de faíscas ou poeira 

►  Resultados de medição Just-in-time (sistema a bordo) 

�  Bitola:  1,000 - 1,676 mm 

�  Raio Min. :  120 m (em linea) / 
    150 m (fresagem) 

�  Carga por eixo:  < 20 t 

�  Velocidade de fresagem : - 3 km/h  

�  Autonomia:  > 24 hours 

Fresagem de Alta Performance Vossloh  
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Modularidade Customizada 

1,000 mm 

1,435 mm 

1,600 mm 

Bitolas 
individuais 

Conceito Modular para Soluções Customizadas 
Fresagem de Alta Performance Vossloh  
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►  Unidades maiores de fresagem:  

→  Menos ondulação 

→  Maior velocidade de trabalho 

→  Maior remoção de metal 

►  Modularidade 

→  Maior disponibilidade 

→  Menos horas de manutenção 

→  Grande autonomia 

Sumário 
Fresagem de Alta Performance Vossloh  
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Soldagem de trilhos 

Armazenamento 

Transporte para  
Planta 

Racondicionamento em 
Planta 

Primeira inspeção e 
validação dos 
trilhos in situ 

Distribuição no 
canteiro  de 
Construção 

Conceito de Reciclagem de Trilhos 
M

ovim
iento de trilho 
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Conceito de Reciclagem de Trilhos 
Referencias 

�  Na Alemanha Vossloh Rail Services tem experiencia em reciclagem 
de vias há mais de 40 anos.. 

 

�  Anualmente, Vossloh Rail Services recicla mais de 900 km de vías 
para Deutsche Bahn. 

�  Na Alemanha, Vossloh Rail Services está reciclando trilhos para vías 
de até160 km/h (em sesões especiais pode chegar até 200 km/h) 

�  74% dos trilhos reciclagems por Vossloh Rail Services são 
aprovados por ferrovias na Alemanha. 

�  Vossloh Rail Services cumpre com os estritos padrões da Deutsche 
Bahn. 
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Conceito em Reciclagem de Trilhos 
Razões para Reciclagem de trilhos 

�  Economia potencial de até  50% 

 

�  Independência em relação aos produtores de aço 

�  Produto de alta qualidade (na Alemanha se 
realiza o trabalho para vías de até 160 km/h) 

�  Aspecto ecológico 
0%

50%

100%

Reciclado Novo

Trilho descartado
Inspeção
Logística
Reacondicionamento
Reperfilamento
Soldagem
Material
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Vossloh Fastening Systems – Princípios 
Uma gama diversa de produtos para diferentes aplicações 

W30 Hook In 306 

W25 Tram 

KS 

336 SD DFF21 
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Placa Guia de angulo Wfp 21 K 
 

Clip elástico Skl 
21 
 

Palmilha Zw  
 

Trilho 

Bucha  plástica Sdü 

Parafuso Ss com ULS 
 

 
 
Vossloh Fastening Systems – Princípios 
Componentes da fixação W21 
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Vossloh Fastening Systems – Testadas em Campo! 
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136 RE 

141 AB 

132 RE 

  

56 ½“ 

►  A regulagem da bitola pode ser feita em até ± 10 mm em 
passos de 2.5 mm para alinhamento de via sem remoção de 
trilhos 

►  Diferentes perfis de trilho podem ser usados na 
mesma via, através da substituição de placas guia. 

Conceito em Reciclagem de Trilhos 
Ventagem adicional com a Fixação Vossloh: regulagem de bitola e 
diferentes perfis de trilho em dormentes de concreto 

Flexibilidade para colocação de varios tipos de 
trilhos no mesmo dormente 
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Vossloh Fastening Systems  
Conclusão 

► O desenho da fixação permite assegurar a elasticidade do clip na fase do montagem, manutenção e 
operação. 

► Com um mesmo desenho do dormente e possível utilizar vários tipos de trilhos. Permite o cliente de 
otimizar suas compras de trilho durante toda vida útil da via e reusar trilhos reciclados. 

► A utilização de fixações Vossloh pode trazer reduções significativas de custo tanto na montagem 
como na operação de ferrovias 

► Reduções de custo provêm de: 
●  Não se perdem componentes nas operações de instalação da via e troca de trilhos (as fixações vem pré-montadas 

no dormente)  

●  Menor quantidade de pessoas é requerida na montagem das formas na fabricação de dormentes de concreto; 

●  Quantidades desprezíveis de dormentes rejeitados; 

●  Curva de aprendizado rápida na fabricação de dormentes; 

●  Processo extremamente fácil de substituição de dormentes; 

●  Não há quebra de componentes durante a instalação ou a substituição de dormentes; 

●  Não há necessidade de manutenção como reapertos dos parafusos; 

●  Em eventos de descarrilamento o trilho fica mantido, os trens podem continuar a circular com velocidade reduzida e 
poucos dormentes ficam rotos (os parafusos tem um rol de fusível). 



Picture size 4,2 X 7,1 cm Picture size 4,2 X 7,1 cm Picture size 4,2 X 7,1 cm 

Vossloh Rail Vehicles   
Áreas de negócio: produtos e serviços 

LOCOMOTIVAS 

�  Locomotivas diesel-elétricas 

�  Locomotivas de dupla fonte de 
energia 

�  Locomotivas elétricas 

�  Locomotivas de manobras 

VEÍCULOS FERROVIÁRIOS DE 
PASSAGEIROS 

�  Elétricos 

�  Carros elétricos 

�  Metrôs 

�  Trens regionais/pendulares  

SERVIÇOS PÓS-VENDA 

► Veículos ferroviários próprios 

► Veículos ferroviários de outros 
fabricantes 

TRUQUES 

�  Truques BoBo e CoCo para locomotivas 

�  Truques para todos os tipos de trens de passageiros 
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Consórcio Tremvia Santos  

22 VLT´s 
42 

Vossloh Rail Vehicles em Brasil 
Parceria local 

Três Rios – Estado do Rio de Janeiro Valencia - Espanha 
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Desenho e características 
Desenho exterior 



44 

Desenho e características 
Características principais 

TramLink V4 u/26, bidirecional 
Bitola 1.435 mm  
Tensão de entrada 750 Vcc (+20 –30%) - Supercapacitores 
Raio de curva mínimo 25 m  
Composição: 7 carros (A-C-U-E-V-D-B) 

Construção Aço inoxidável de alta resistência  

Velocidade máxima de serviço 
 70 km/h 

Dimensões (da composição básica) 
Comprimento 43.7 mm 
Largura 2.650 mm 
Altura 3.500 mm, pantógrafo em repouso. 
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Desenho e características 
Caixa de aço inoxidável 

� Aço inoxidável alta resistência (duplex): 

� Principais características 

-  Boa proteção contra corrosão 

-  Alta resistência contra rotura y fatiga 

-  Alta resistência mecânica 

-  Alta absorção de energia. 



Desenho e características 
Caixa – Ensaio de crash 
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Desenho e características 
Truque inovador MOTOR REDUTOR  

SUSPENSÕES  

FREIOS  

� Permite duplicar quantidade de 
assentos sobre os truques 
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Desenho e características 
Equipamentos principais 

HVAC CABINA 

BATERIAS 
RESISTÊNCIA DO FREIO 
Y REFRIGERAÇÃO 

TRAÇÃO E AUXILIAR 

ESS 

HVAC SALA 
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Desenho e características 
Interiorismo 

BANCO REBATÍVEL 
NA AREA PMR BOTÃO DE APERTURA 

PMR 

BOTÃO DE ABERTURA 

TELA 
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Desenho e características 
Interiorismo 
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Desenho e características 
Cabina  
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Obrigado por sua atenção! 
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Obrigado ! 
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Disclaimer 

The presentation contains forward-looking statements that are based on current estimates and 
assumptions made by the management of VOSSLOH to the best of its knowledge. Such forward-
looking statements are subject to risks and uncertainties, the non-occurrence or occurrence of which 
could cause a material difference in future results including changes in political, business, economic 
and competitive conditions, regulatory reforms, effects of future judicial decisions, foreign exchange 
rate fluctuations and the availability of financing. Neither VOSSLOH nor any of its affiliates, advisors 
or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss arising 
from any use of this presentation or its content or otherwise arising in connection with this document. 
VOSSLOH does not undertake any responsibility to update the forward-looking statements contained 
in this presentation. 

The information provided in this presentation does not represent an offer or invitation for the 
purchase of the stock of VOSSLOH AG or other companies, nor should it be considered as a call to 
purchase or otherwise trade stocks directly or indirectly. 


