The
Plastics
Experts.

PT

Estratégia empresarial
da AGRU

BEM SUCEDIDOS DESDE 1948
A AGRU é uma história de sucesso que já dura cerca de sete décadas.
Fundada em 1948 por Alois Gruber, a empresa é atualmente um dos maiores fornecedores completos no âmbito dos sistemas de tubagem, produtos semiacabados, placas de
proteção de betão e geomembranas feitas com plásticos de engenharia.
Tudo de um só fornecedor, isso é o que nos distingue da concorrência. Trabalhamos
exclusivamente com plásticos termoplásticos de alta qualidade. E quando se trata da
competência em soluções para a escolha de material e sua aplicação, somos o parceiro
de contacto ideal.
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VISÃO
AGRU é o fornecedor completo mais importante a nível mundial para produtos
de alta qualidade, feitos com plásticos de
engenharia. A preservação dos recursos
e o respeito pelo ambiente são a nossa
principal preocupação em todos os nossos
empreendimentos comerciais. Os clientes
de todo o mundo confiam na nossa competência no setor dos plásticos, desenvolvida ao longo de várias décadas.

MISSÃO
A AGRU é fornecedora na área da tecnologia dos plásticos, fazendo com que os seus
clientes das diferentes áreas industriais sejam bem sucedidos a nível mundial. Somos fornecedores experientes e fiáveis, tendo a capacidade de fornecer tudo a partir de um só
local, desde produtos semiacabados até peças de moldagem por injeção. Conhecemos
os desafios que foram surgindo em milhares de projetos e, com base neste conhecimento, é que avançamos com o desenvolvimento dos nossos produtos e serviços. Qualidade
inigualável, vantagens surpreendentes para os clientes e elevada segurança operacional
são as nossas máximas. As soluções específicas para cada cliente e as inovações orientadas para a aplicação dos produtos são desenvolvidas com a máxima flexibilidade, de
forma precisa e económica. Os nossos colaboradores dedicados, com a competência
necessária na área dos plásticos, fazem com que AGRU seja um interveniente global de
sucesso.

THE PLASTICS EXPERTS.
A sua competência no processamento de
peças técnicas de plástico e no desenvolvimento de soluções personalizadas permitem à AGRU estar representada em quase
todas as áreas industriais. A versatilidade
das possibilidades de utilização dos nossos
produtos consegue dar resposta às diferentes exigências dos nossos clientes.
Os termoplásticos utilizados pela AGRU
são plásticos técnicos de qualidade especial, que podem ser utilizados sempre que
seja necessária uma longa vida útil, segurança operacional e económica, e maior
flexibilidade.
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AGRU
de relance

1948
6
100
150
1140
95 %
100 %
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FUNDAÇÃO
CONTINENTES
PAÍSES
LOCAIS DE REVENDA
COLABORADORES
QUOTA DE EXPORTAÇÕES
VANTAGENS PARA O CLIENTE
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Setores

INDÚSTRIA DA ÁGUA E DO GÁS
INDÚSTRIA ENERGÉTICA
INDÚSTRIA QUÍMICA / PESADA
INDÚSTRIA SEMICONDUTORES
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
CONSTRUÇÃO DE TANQUES E EQUIPAMENTO
CONSTRUÇÃO AÉREA E NAVAL
INDÚSTRIA MINEIRA
ENGENHARIA CIVIL
5

AGRU HQ,
Bad Hall, Áustria
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FÁBRICAS 2-5

FÁBRICA 1
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AGRU
orientada ao cliente
„A QUALIDADE DO PRODUTO DETERMINA
A FIABILIDADE DE UM TUBO OU DE
UMA GEOMEMBRANA. A AGRU NÃO FAZ
CONCESSÕES RELATIVAMENTE A ISTO.“
ALOIS GRUBER

CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS COM PRECISÃO
A AGRU é sinónimo de vantagens para o cliente, sendo, então, conhecida por dar uma
resposta eficiente, económica e de elevada flexibilidade aos requisitos dos seus clientes.
Para que isso aconteça são necessárias soluções técnicas, personalizadas e orientadas ao
cliente, ideias “fora da caixa” e uma experiência de várias décadas na área dos plásticos.
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O nome AGRU provém de Alois Gruber.
Como proprietário majoritário Mag. Alois
Gruber e seu filho Alois Gruber jun. são
os CEO‘s de AGRU. A sua empresa destaca-se por apresentar decisões precisas,
pela sua credibilidade e estabilidade. Os
clientes da AGRU apreciam não só a flexibilidade excecional e os tempos de resposta rápidos desta hierarquia plana, mas
também a fiabilidade dos seus produtos e
acordos celebrados. Enquanto verdadeira
empresa familiar, a AGRU está ciente da
sua responsabilidade para com os seus
clientes, colaboradores e ambiente.

Crescimento graças aos avanços

1948
FUNDAÇÃO DA AGRU

1961
PROCESSAMENTO DE PE / PP

1966
PEÇAS DE MOLDAGEM POR
INJEÇÃO

1987
FILIAIS NA ÁSIA / EUA

2010
TUBOS DE GRANDE DIÂMETRO
ATÉ DIÂM. EXT. 2500 MM

2016
FÁBRICA COM SALA LIMPA

2017
XXL PIPE PRODUCTION FACILITY

2018
NOVO WORKSHOP EDUCATIVO

2019
EXPANSÃO DA FÁBRICA COM
SALA LIMPA
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Criador de tendências na tecnologia
dos plásticos
QUALIDADE

FORNECEDOR COMPLETO

Qualidade inigualável, vantagens surpreendentes para os clientes e elevada segurança
operacional são as nossas máximas. Durante mais de 50 anos, a AGRU desenvolveu
um conjunto de conhecimentos técnicos único no mercado. Esta “experiência de vida”
integra-se num conceito de inovação orientada à aplicação dos produtos, produção com
tecnologias de ponta, assim como prestações de serviços e de logística excelentes.

Os diferentes materiais, tecnologias e produtos, assim como uma rede de parceiros
global, fazem com que a AGRU seja um
fornecedor completo fiável. Além disso,
para grandes projetos e soluções específicas, a AGRU oferece aos seus clientes um
serviço One-Stop-Shop.
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AGRU
o seu parceiro de confiança

AMPLAS
ÁREAS DE ARMAZENAMENTO

LOGÍSTICA
MUNDIAL
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Produção
da AGRU

100.000 TONELADAS / ANO

115.000 M² DE ÁREA ÚTIL

FÁBRICAS EM 5 PAÍSES
THE PLASTICS EXPERTS.
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LIDERANÇA TECNOLÓGICA
A capacidade de concorrência da AGRU é assegurada por uma produção segundo o mais recente nível tecnológico, aperfeiçoamento
dos processos e otimização dos resultados. Nas nossas fábricas a nível global demonstramos diariamente a nossa liderança em termos
de custos e qualidade. Os avanços tecnológicos fazem com que as soluções apresentadas pela AGRU estejam incluídas entre as melhores do seu ramo.

COMPETÊNCIA PRODUTIVA
A liderança em termos de qualidade e custos é uma das nossas máximas. Só assim
é que os nossos clientes beneficiam de
tecnologias de ponta, a uma relação preço-qualidade imbatível. Uma vantagem
importante baseia-se na nossa diversidade
tecnológica: os processos de moldagem
por injeção contam também entre as nossas competências centrais, assim como a
extrusão de termoplásticos. A AGRU também tem tradição no processamento de
plásticos fluorados.

PRODUTIVIDADE
Produtividade significa combinar, de forma ideal, conhecimento técnico, tecnologia de automatização, trabalho manual
cuidadoso, segurança do processo, produção enxuta e eficiência energética.
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Alta
qualidade
das peças
moldadas
VANTAGENS MÁXIMAS PARA O
CLIENTE
As peças moldadas AGRU para tubos
condutores de fluidos destacam-se por
uma precisão inigualável, robustez e utilização duradoura. Funcionalidade e eficiência económica lado a lado. Como um
dos fabricantes líderes no seu setor, a nossa empresa produz peças moldadas em
moldagem por injeção, de grande complexidade em termos de produção e sob
utilização das tecnologias mais modernas.

OBTER OS RESULTADOS ESPERADOS COM OS
SISTEMAS DE TUBAGEM DA AGRU.
SEGURANÇA OPERACIONAL
Nos complexos procedimentos de ensaio,
que incluem testes de abrasão, rigorosas
verificações de estanquidade e de pressão
de rebentamento, os nossos produtos são
testados para uma variedade de condições
de utilização reais. Estas reservas maiores
de segurança asseguram que os utilizadores de produtos da AGRU possam confiar
totalmente na qualidade, segurança operacional, fiabilidade e sustentabilidade dos
nossos produtos.
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Produção eficiente em termos de
recursos
SUSTENTABILIDADE
A preservação dos recursos na produção
é indiscutível para a AGRU. A preocupação da AGRU pela proteção do ambiente
começa logo na fase de desenvolvimento
dos produtos. A partir das simulações de
fluxo e análises dos materiais são produzidas peças moldadas, que poupam energia
durante a operação e que são processadas
na moldagem por injeção com a mesma
rigidez, mediante uma utilização reduzida
de polímeros. Os processos de aprovisionamento que têm em consideração a alta
qualidade, os processos de fabrico eficientes em termos dos recursos, assim como
a utilização extremamente duradoura dos
produtos AGRU asseguram a sustentabilidade de todos os nossos produtos.

ECONOMIA CIRCULAR
A reciclagem de resíduos durante a produção reforça ainda mais a sustentabilidade dos nossos produtos.
Os resíduos de polímeros acumulados durante o processo de produção são separados de forma ordenada.
Assim, eles podem ser conduzidos e utilizados de novo na circulação de materiais.
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ÁUSTRIA | ALEMANHA | POLÓNIA

USA /
Nevada

USA /
South
Carolina

CHINA

AGRU representada
em 5 países
AGRU KUNSTSTOFFTECHNIK
ÁUSTRIA

AGRU OBERFLÄCHENTECHNIK
ÁUSTRIA

AGRU-FRANK
ALEMANHA

TWS
POLÓNIA

AGRU AMERICA
FERNLEY, NV/USA

AGRU AMERICA
GEORGETOWN, SC/USA

AGRU AMERICA
ANDREWS, SC/USA

AGRU AMERICA
CHARLESTON, SC/USA

TAICANG AGRU PLASTICS
CHINA
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ACONSELHAMENTO SOBRE A
APLICAÇÃO TÉCNICA DOS
PRODUTOS
A eficiência económica de uma solução
técnica é decidida frequentemente pelo
material utilizado. Só quando a matéria-prima se adequa perfeitamente às condições de utilização, tanto a resistência a
químicos e à temperatura como a capacidade de carga física podem ser completamente satisfeitas. A escolha de material
para uma utilização específica é uma das
competências centrais da AGRU. Como
parceiro de contacto profissional em matéria de plásticos, a AGRU oferece a solução económica para qualquer importante
desafio.

SOLDADURA DE PRECISÃO – PARA UNIÕES PERMANENTES
Conhecida mundialmente como empresa transformadora de plásticos inovadora e parceiro fiável, a AGRU possui não só o conhecimento técnico necessário, como também
muitos anos de experiência na escolha de materiais e aplicação dos seus produtos. A
AGRU é pioneira na técnica de soldadura, em particular, definindo novos padrões com
as suas inovações precursoras.
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Investigação e desenvolvimento
NUMEROSAS PATENTES MUNDIAIS E
NOVOS REGISTROS CONSTANTES
SUBLINHAM A FORÇA INOVADORA
DO GRUPO GLOBAL AGRU.

A MISSÃO DE SER O PRIMEIRO

1966: MOLDAGEM POR INJEÇÃO

2019: EXPANSÃO DA SALA LIMPA

THE PLASTICS EXPERTS.

1986: CINTAS COM 7 M DE LARGURA
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Primeiro fabricante da Europa de peças
moldadas em moldagem por injeção. A
primeira calandragem a nível mundial de
geomembranas extremamente largas. A
AGRU define agora novos padrões com a
mais recente fábrica com sala limpa para
sistemas de tubagem para fluidos de elevada pureza.

Inovação do
especialista em aplicações
A INOVAÇÃO É GARANTIA DE
SUCESSO
Os técnicos especializados em plásticos
da AGRU têm o futuro em vista. Só quem
se preocupa no presente com requisitos
específicos do cliente e grupo alvo de
amanhã, também será futuramente bem
sucedido.

A AGRU É CONHECIDA HÁ DÉCADAS PELAS INOVAÇÕES
CRIADORAS DE TENDÊNCIAS NO SETOR DOS PLÁSTICOS.
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Os pontos fortes da AGRU não se limitam
ao processamento exclusivo de plásticos.
Dependendo dos requisitos do cliente, a
empresa oferece prestações de serviços
diferentes. Entre estas está incluído o
aconselhamento sobre a aplicação técnica dos produtos, escolha de materiais,
formações na área da soldadura, atividade
de supervisão para uma aplicação correta
dos produtos, aluguer e venda de máquinas de soldar, entrega em dias específicos
e muito mais.
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Plant 5 - um novo padrão do setor
na produção em sala limpa

7.739 M² DE ÁREA ÚTIL
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CLASSE DE SALA LIMPA 5
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SISTEMA DE TUBAGEM PURAD

Tudo de
um só
fornecedor
AGRULINE
SISTEMAS DE TUBAGEM

INDUSTRIE
SISTEMAS DE TUBAGEM

Sistemas de tubagem PE 100/PE 100-RC
para o abastecimento de gás e água
potável e para a eliminação de águas
residuais. Instalação de tubos sem escavação nem leito de areia. Disponível em
dimensões até da 3260 mm.

Sistemas de tubagem individual e dupla
feitos de PP, PEHD-el, PPs, PPs-el, PVDF
e ECTFE para aplicações industriais,
como o transporte de agentes agressivos e água residual contaminada.

PURAD

PROTEÇÃO DE CONCRETO

SISTEMAS DE TUBAGEM

PRODUTOS SEMIACABADOS

PLACAS DE PROTEÇÃO DE BETÃO

PLACAS, BARRAS, ALAMBRES, ...

Sistemas de tubagem feitos de PVDF-UHP, PP-Pure, Polypure e ECTFE para o
transporte de fluidos do mais alto grau
de pureza na indústria dos semicondutores, farmacêutica e alimentar.

As placas de proteção do betão e os
perfis feitos de PE, PP, PVDF e ECTFE
são a melhor proteção para as estruturas de betão contra corrosão química.

Barras sólidas, blocos, tubos laminados,
fios de solda, placas e peças moldadas
de materiais termoplásticos, como PP,
PE, PPs, PPs-el, PEHD, PEHD-el, PVDF,
ECTFE, FEP e PFA, adequadas para a
construção de equipamento e tanques.

AGRUAIR

LINING SYSTEMS

SOLDAGEM

SISTEMAS DE TUBAGEM
Sistema de tubagem AGRUAIR, feito
de PE 100, de cor azul, para diversas
aplicações de ar comprimido.

GEOMEMBRANAS
As geomembranas e as vedações feitas
de PEHD, PE-VLD, PE-LLD e FPP, assim
como os sistemas de drenagem feitos
de PE e PP para aterros, túneis e lagos.

21

TECNOLOGIA DE SOLDAGEM
Máquinas de solda em várias dimensões
para o infravermelho profissional, solda
por indução, topo a topo e eletrofusão.

AGRULINE
O INTUITIVO SISTEMA DE
TUBAGEM PE 100-RC

GAMA COMPLETA
Tubos e peças moldadas numa
produção para dimensões precisas
TUBOS LIVRES DE MANUTENÇÃO
A soldadura e PE 100-RC garantem
a segurança operacional
ALTA RENTABILIDADE
Fácil montagem, elevada durabilidade
e qualidade
MATERIAIS DE QUALIDADE
Matérias-primas conforme as
especificações da PE 100+ Association

TUBOS E TUBOS DE DIÂMETRO GRANDE

SISTEMA MULTI FUNCIONAL
Distribuição de gás, agua potável e
eliminação de águas residuais

PEÇAS MOLDADAS

THE PLASTICS EXPERTS.
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INDÚSTRIA
SISTEMAS DE TUBAGEM
PARA APLICAÇÕES
INDUSTRIAIS

MONTAGEM RÁPIDA E FÁCIL
Tubos, conexões e peças especiais
perfeitamente adaptadas entre si
TUBULAÇÕES SEM MANUTENÇÃO
A soldadura e os materiais
garantem a segurança operacional
SEGURANÇA OPERACIONAL DUPLA
O sistema compacto de tubulações
duplas Poly-Flo é altamente confiável
ALTA RESISTÊNCIA AOS FLUIDOS
Tubos e peças moldadas nos materiais
PE100-RC/PP/PVDF/ECTFE

SISTEMA DE TUBAGEM PE-el

OS ESPECIALISTAS DE PLÁSTICOS
Experiência de várias décadas,
investigação e desenvolvimento

SISTEMA DE TUBAGEM DE
DUPLA CONTENÇÃO
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SISTEMA DE PLÁSTICO FLUORADO

PURAD
SISTEMAS DE TUBAGEM
PARA FLUIDOS ULTRAPUROS

MÁXIMA PUREZA
Produção de todos os componentes do
sistema em salas limpas da classe ISO 5
GAMA COMPLETA
Tubos e peças moldadas numa
produção para o mais alto desempenho
APLICABILIDADE IDEAL
Componentes de sistema ideais, em
PVDF UHP, ECTFE, PP Pure, PP natural
FIABILIDADE DURADOURA
Processamento exclusivo de
matérias-primas de alta qualidade

PVDF, ECTFE,
PP, POLYPURE

OS ESPECIALISTAS DE PLÁSTICOS
Experiência de várias décadas,
investigação e desenvolvimento

PRODUÇÃO
EM SALA LIMPA

THE PLASTICS EXPERTS.
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PROTEÇÃO
DE
CONCRETO
LONGA VIDA ÚTIL
PARA ESTRUTURAS DE BETÃO

SUPERFÍCIES VEDADAS
Proteção anticorrosão e vedação em
plásticos resistentes a químicos
PARA TODAS AS EXIGÊNCIAS
Ampla gama de materiais
(PE, PP, PVDF, ECTFE)
ALTA RENTABILIDADE
Fácil montagem, elevada
durabilidade e qualidade
ALTA SEGURANÇA OPERACIONAL
A excelente soldabilidade
garante estanqueidade

ULTRA GRIP

OS ESPECIALISTAS DE PLÁSTICOS
Experiência de várias décadas,
investigação e desenvolvimento

HYDRO+ / HYDROCLICK
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PRODUTOS
SEMIACABADOS
EM PE, PP, PVDF, ECTFE, FEP, PFA

EXTREMAMENTE RESISTENTES
Para cada produto químico existe um
plástico resistente
MENOS MANUTENÇÃO
Propriedades dos materiais prolongam
os intervalos de manutenção
GAMA COMPLETA
Ampla gama de produtos semiacabados
e manutenção de um amplo stock
ALTA QUALIDADE CONSTANTE
Matéria-prima específica, fabricação
avançada e garantia da qualidade
SISTEMAS DE LAMINAÇÃO
Produtos em malha de diversos
materiais quimicamente resistentes

BARRAS SÓLIDAS, BLOCOS, TUBOS LAMINADOS, FIOS DE SOLDA, PLACAS E PEÇAS MOLDADAS
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AGRUAIR
PARA AR COMPRIMIDO E
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
TUBOS

ALTA RENTABILIDADE
Montagem simples e utilização
universal de diferentes peças moldadas
TUBOS SEM MANUTENÇÃO
Sem corrosão ou acumulações nas
paredes lisas dos tubos
RESISTÊNCIA À PRESSÃO
AGRUAIR em PE 100-RC é
ideal transportar ar comprimido
OS ESPECIALISTAS DE PLÁSTICOS
Experiência de várias décadas,
investigação e desenvolvimento

PEÇAS MOLDADAS
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LINING
SYSTEMS
GEOMEMBRANAS

PROTEÇÃO ANTICORROSÃO
Proteção da parede interna de concreto
das águas agressivas das montanhas
PROTEÇÃO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS
Mineração, hidráulica, aterros sanitários,
tanques de estrumes líquidos e retenção
GAMA COMPLETA
Geomembranas, revestimento para
túneis, tubos de drenagem, acessórios
PRODUTOS DE QUALIDADE
Revestimentos e geomembranas cumpren
com as homologações de muitos países

GEOMEMBRANAS

ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA
Rede de distribuição mundial, alta
capacidade

TUBOS DE
DRENAGEM
E ACESSÓRIOS

THE PLASTICS EXPERTS.

SISTEMAS DE REVESTIMENTO PARA TÚNEIS
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SOLDADURA
TÉCNICA DE SOLDADURA
MAIS AVANÇADA DA AGRU

SOLDADURA SEM CORDÃO
SOLDADURA POR
INFRAVERMELHOS

Processo de soldadura automático
e documentação
SOLDADURA SEM CONTATO
Tecnologia infravermelha para maior
pureza com e sem cordão de solda
SOLDADURA TOPO A TOPO
Para diâmetros de tubo até da 3.500 mm

SOLDADURA POR
INDUÇÃO

SOLDADURA
SEM CORDÃO
DE SOLDA

SOLDADURA POR INDUÇÃO
Para chapas protetoras de concreto,
geomembranas e sistemas de tubagem

SOLDADURA TOPO A TOPO

SOLDADURA TOPO A TOPO DE TUBOS GRANDES
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PEÇAS
ESPECIAIS
PRODUÇÃO MECÂNICA
EXATA

SOLUÇÕES SOB MEDIDA
Adaptadas individualmente
às exigências de cada projeto
GAMA COMPLETA
Assessoria técnica, design e fabricação
especial
ALTA RENTABILIDADE
Componentes sofisticados executados
de forma económica
DIVERSIDADE DE MATERIAIS
Seleção de materiais individual de
acordo com os desejos do cliente

JUNTAS ESPECIAIS

ELEVADA QUALIDADE DE FABRICO
Produtos semiacabados e produtos
finais de uma única fonte

JUNTA DE GRANDES DIMENSÕES

THE PLASTICS EXPERTS.
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THE
PLASTICS
EXPERTS.
ALTA QUALIDADE.
ORIENTADO AO CLIENTE.
FIÁVEL.
PROFISSIONAL.
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Referências
internacionais

A MAIOR PERFURAÇÃO
HORIZONTAL DIRECIONADA
DO MUNDO DA 1400 MM

INSTALAÇÕES DE
DESSALINIZAÇÃO

CHAPAS PROTETORAS DE CONCRETO
PARA TÚNEL DE ESGOTOS
THE PLASTICS EXPERTS.
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CHAPA PFA PARA
CENTRÍFUGA
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Referências
internacionais

INSTALAÇÃO DE ALTO
MAR DE TUBOS GRANDES

TUBOS GRANDES PARA
INGESTÃO DE ÁGUA

THE PLASTICS EXPERTS.
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SISTEMA DE
TUBULAÇÃO
PARA A MAIOR
CACHOEIRA DO
MUNDO
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Referências
internacionais

CATADORES DE LIXO
DE PLÁSTICO
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CONDUTA TRANSMARINA
DE ÁGUAS DOS ESGOTOS

CONDUTA DE
ÁGUA E GÁS
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Referências
internacionais

CHAPAS PROTETORAS DE
CONCRETO PARA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
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TUBO GRANDE COMO LINHA DE SUPRIMENTO DE UMA
PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA DO MAR

TANQUE DE ARMAZENAGEM
DE ÁGUA SELADO COM
GEOMEMBRANAS
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Referências
internacionais

PLANTE DE ÁGUA
ULTRA PURA

CHAPAS PROTETORAS DE
CONCRETO PARA RESERVA
HÍDRICA
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TUBOS DE GRAN DIÂMETRO
COMO LINHA DE ARREFECIMENTO DA CENTRAL ENERGÉTICA

INSTALAÇÃO NA TERRA DE
SISTEMAS DE TUBULAÇÃO
GRANDES
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TUBAGEM SURELINE III
COM MANGA DE PROTEÇÃO

Referências
internacionais

SANEAMENTO COM TUBOS DE POLIETILENO
THE PLASTICS EXPERTS.
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REABILITAÇÕES DE TUBAGENS
SEM ABERTURA DE VALAS
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0819

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
Ing.-Pesendorfer-Strasse 31
4540 Bad Hall, Áustria

T. +43 7258 7900
F. +43 7258 790 - 2850
office@agru.at

www.agru.at

