
A técnica no seu melhor.





Filosofia

Cumprir o que foi prometido

A STADLER Anlagenbau GmbH que conhecemos hoje teve suas 
origens no século XVIII. Naquela época, o sucesso da empresa foi 
baseado em uma filosofia de sustentabilidade e respeito mútuo, 
da mesma maneira que acontece atualmente. 

Como especialista renomada internacionalmente na área da 
concepção, fabricação e montagem de instalações de classificação 
automática e máquinas para a indústria da reciclagem, a empresa 
familiar está hoje em sua sétima geração, com Willi Stadler 
ocupando o cargo de gerente geral.

Sempre buscando atender às exigências dos clientes, a STADLER 
representa o máximo da qualidade “made in Germany” combinada 
a uma competência em engenharia orientada para o futuro, porém, 
sempre se baseando em valores tradicionais. 

Seriedade e confiança são duas das principais características  
da STADLER e também a base para o nosso sucesso, tanto no 
passado como no futuro.
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Espírito de equipe

Juntos, somos fortes

Uma convivência de respeito, honestidade e sinceridade uns 
com os outros. Relacionamentos de igual para igual. É esta 
a essência da STADLER. É esta a nossa cultura empresarial 
praticada todos os dias e o solo fértil para o nosso sucesso. 

Os nossos funcionários são o nosso bem mais precioso. Temos 
certeza disso.

Por isso, estamos sempre presentes e oferecemos apoio a eles 
das mais diversas formas. Seja com modelos flexíveis de horários 
de trabalho, cursos de formação profissional ou atividades 
esportivas praticadas em equipe. Isso tudo nos deixa mais unidos 
e nos fortalece.

Nós assumimos a responsabilidade social e empresarial pelos 
indivíduos, mas também pela região onde estamos sediados. 
Cosmopolitas por um lado e tradicionais pelo outro, temos raízes 
fortes na região.
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Competência 
profissional

O importante é o que produzimos

Nossas equipes de especialistas experientes estão muito bem 
preparadas. Elas englobam especialistas com conhecimentos 
científicos em áreas como tecnologias de reciclagem, 
engenharia mecânica, tecnologia de processos, finanças e 
direito contratual, entre outras.

Seja em uma nova construção, na expansão ou na otimização de 
uma planta de triagem, todos os especialistas estão envolvidos 
no processo desde o início e permanecem durante longos 
períodos no local. 

No nosso centro de testes e pesquisas, nós criamos diversos 
cenários durante a fase de planejamento, a fim de encontrar a 
solução ideal para cada exigência. 

Com base em testes de desempenho complexos, nós fazemos 
ajustes até nos mínimos detalhes. A nossa paixão é conseguir 
tirar proveito máximo de cada instalação.

Além disso, graças à implementação da nossa rede de serviços 
de assistência e peças de reposição, garantimos um apoio rápido 
e profissional em todos os aspectos e sempre que necessário.
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Formação 
profissional

Criar competências

Para conseguirmos atender às nossas próprias altas exigências, 
precisamos, acima de tudo, de funcionários muito competentes. 
Por isso, damos uma grande importância a uma formação 
profissional sólida e contínua em todas as áreas de especialidade.

Sendo uma empresa com grande tradição em nível de formação 
de aprendizes, possuímos o nosso próprio centro técnico de 
treinamento e formação, onde preparamos os nossos novos 
talentos para a vida profissional. Nós incentivamos o talento e a 
capacidade dos aprendizes em desenvolver e colocar em prática 
ideias criativas, assumindo a responsabilidade por elas.

Além do conhecimento técnico necessário, também é importante 
que os novos talentos aprendam desde o início como é o espírito 
de equipe da STADLER. O resultado de tanto empenho é um alto 
grau de satisfação em todos os níveis, tanto entre os funcionários 
quanto entre os clientes.
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A melhor classificação

Procuramos alcançar sempre a maior eficiência possível no processo, 
a melhor qualidade de material e produção, assim como um alto 
grau de facilidade de operação, manutenção e limpeza. O objetivo 
é claro: oferecer uma solução completa ideal em todos os aspectos, 
com um layout bem planejado e perfeitamente adaptado às 
necessidades dos nossos clientes.

Como pioneiros na área de plantas de triagem de classificação 
chave na mão e totalmente automáticas para resíduos domésticos 
e embalagens leves, o nosso foco desde o início é alcançar uma alta 
rentabilidade global. 

Plantas STADLER
Para garantir o desempenho máximo 

possível em toda a instalação, nós 

valorizamos muito os pontos de 

transição perfeitamente adaptados 

entre as diversas máquinas.

Além da sistemática global, a seleção 

dos componentes individuais também 

desempenha um papel decisivo.
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Tecnologia e qualidade

Um fator decisivo para a eficiência de uma instalação de 
classificação é o desempenho dos produtos individuais que a 
compõem. Seja pelos separadores balísticos, peneiras giratórias, 
técnicas de transporte ou removedores de rótulos, a STADLER 
é conhecida mundialmente por seus componentes inteligentes 
em qualidade premium. 

Como líderes de mercado no segmento dos separadores 
balísticos, estamos conscientes da responsabilidade que temos 
em nossa posição de pioneiros e, por isso, estamos sempre 
trabalhando no aperfeiçoamento dos nossos produtos, 
adaptando-os tanto às necessidades atuais dos nossos clientes 
quanto às exigências das próprias instalações.

Produtos STADLER
As peneiras giratórias da STADLER se 

caracterizam pela robustez extrema. 

Fabricadas em aço de 10 milímetros de 

espessura (por ex., Hardox), oferecem 

uma resistência extrema à torção. 

Equipadas com passarelas, pontes 

e portas de grandes dimensões, 

assim como com iluminação 

interna, oferecem uma manutenção 

extremamente fácil.

Chassi oscilante patenteado para uma mudança 

simples da qualidade de classificação, possibilidade 

de empilhamento de dois separadores balísticos, pás 

parafusáveis em construção extremamente robusta, 

acesso confortável a todas as áreas da máquina: 

o STT5000 é um separador balístico de ponta, 

desenvolvido para o processamento de fluxos de 

material de peso médio e elevado.
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Foco no cliente
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Reconhecimento internacional

Ouvindo clientes do mundo todo, nós aprendemos quais 
são os aspectos mais importantes e nos familiarizamos com 
as exigências específicas para a produção nos diferentes 
locais. Ao mesmo tempo, valorizamos um relacionamento 
de confiança mútua e o diálogo de igual para igual entre os 
parceiros.

Como fabricante experiente, oferecemos consultoria e apoio 
aos nossos clientes. 

Nós captamos suas ideias e visões e criamos soluções 
personalizadas, trabalhando sempre em estreita colaboração 
com os clientes e em conformidade com o estado da arte da 
engenharia. 

O máximo em satisfação para todos os nossos clientes e, como 
consequência, uma fidelização de clientes em longo prazo: este 
é o nosso objetivo e a nossa filosofia.
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STADLER Anlagenbau GmbH 

Max-Planck-Straße 21 
 88361 Altshausen 

ALEMANHA

Telefone  +49 7584 9226 - 0

info @ w-stadler.de 
www.w-stadler.com

STADLER DO BRASIL Importação e Comércio Ltda.

Sergio M. Atienza 
Escritório Regional América Latina:

Rua Bela Cintra. 768, sala 124 
Bairro Consolação, São Paulo-SP 

BRASIL

Telefone  +55 11 3237-4385  
Celular  +55 11 99806-4418

info@stadlerdobrasil.com.br 
www.w-stadler.de/pt


