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NOTÍCIAS
Hitachi faz doação a
escola profissional
holandesa

Investimento na
fábrica para aumentar
a produção
A Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) prevê
aumentar a capacidade de produção da sua fábrica de Oosterhout,
Holanda, após uma reestruturação. Com conclusão prevista para
abril de 2018, o projeto irá dar resposta ao crescente aumento da
procura, permitindo reduzir os prazos de entrega e aumentar a
eficiência.
O objetivo da Hitachi para a fábrica de Oosterhout consiste
em fornecer produtos de qualidade em condições competitivas.
Nesse sentido, esta unidade irá tornar-se um centro de distribuição
exclusivo de miniescavadoras e escavadoras compactas (uma a
oito toneladas), porque a procura neste segmento na Europa deve
continuar a aumentar.
O investimento da Hitachi na fábrica de Oosterhout já começou
em 2017. Ao consolidar a produção, com mais produtividade e
maior qualidade, estas alterações vão beneficiar os clientes, com
prazos de entrega mais curtos e condições mais competitivas.
A implementação de métodos baseados no sistema Kanban
deverá otimizar processos e aumentar a eficiência global da fábrica.
Esta mudança também prevê a criação de um novo centro de
distribuição.
Para consolidar a aposta na produção de miniescavadoras e
escavadoras compactas em Oosterhout, a Hitachi vai transferir
para a fábrica de Amesterdão tudo o que tenha a ver com os
equipamentos especiais – escavadoras de demolição, braços de
grande alcance e braços telescópicos com mandíbulas.
«O objetivo principal da reestruturação da fábrica é aumentar a
eficiência e o desempenho da produção, para responder ao aumento
da procura», referiu Kazutoshi Yoshioka, Diretor de Produção
da HCME.
«Esta é uma das várias medidas que estamos a tomar para
responder às necessidades dos nossos clientes. Estou certo de que
a nossa posição no mercado vai ser mais competitiva, reforçando a
imagem de que a Hitachi é um bom parceiro de negócios.»
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Uma escola do ensino profissional localizada em Oosterhout,
Holanda, recebeu com grande satisfação um importante donativo
da Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME). O
equipamento de produção, que deu entrada na Praktijkschool de
Zwaaikom (Zwaaikom) no dia 1 de novembro, vai contribuir para
o ensino prático dos alunos da instituição, com idades entre os
13 e os 18 anos.
A Zwaaikom proporciona oportunidades de ensino profissional
especializado alternativas às vias de ensino convencional. O
estabelecimento dota os alunos das aptidões necessárias para
prosperarem nas empresas da região após a conclusão dos
estudos.
Em representação da HCME, o estabelecimento de ensino foi
visitado por Tonny Engels (Departamento de Produção), Toon van
Dongen (Supervisor de Soldadura) e Erik Broeders (colaborador e
ex-aluno) para a entrega oficial do equipamento. O donativo, para
as oficinas de serralharia da escola, inclui uma coluna de furação
profissional e um serrote mecânico com serra de metais, assim
como vários perfis de aço e perfis tubulares.
Na entrega do equipamento, estiveram presentes o diretor da
Zwaaikom, Salo Timmerman e os professores Embregts e de Wit,
que manifestaram uma grande gratidão pelo generoso donativo
da HCME. O transporte da maquinaria foi assegurado a título
gratuito pela Martens Transport Oosterhout.
«Os alunos estão muito entusiasmados por poderem começar
a trabalhar com os novos materiais e aprender vários processos
de produção fundamentais, utilizando a nova maquinaria», referiu
Salo. «A formação prática que proporcionamos constitui uma
parte essencial do nosso currículo e é vital para a preparação dos
nossos alunos para o futuro.»

Da esquerda para a direita: Tonny Engels, Departamento de Produção
da HCME e Maurits Van Der Vlist, da Praktijkschool De Zwaaikom

Nova ZW150-6: à procura da perfeição
Beneficiando da experiência e do conhecimento que tem do
mercado europeu, a Hitachi aperfeiçoou a ZW150-6 de acordo
com os inputs de operadores de vários países e de diferentes tipos
de trabalhos. A pá carregadora de médio porte foi desenvolvida
para assegurar a segurança e o conforto necessários, com maior
versatilidade e melhores desempenhos.
Com um motor da Fase IV, a ZW150-6 tem a mesma produtividade
da ZW150-5, mas com menos consumo de combustível*, menos
emissões e menos custos operacionais. Este equipamento tem
uma excelente visibilidade e é uma das máquinas mais silenciosas
do seu segmento.

Multifunções e fácil de adaptar

Graças a uma vasta gama de opções, a ZW150-6 é perfeita para uma
grande variedade de aplicações, da construção e infraestruturas,
à construção de estradas e indústria. Os três tipos de braço de
elevação disponíveis – standard, de elevação alta e de elevação
paralela – proporcionam ainda maior flexibilidade.
O sistema de controlo de tração reduz ao mínimo a derrapagem
dos pneus em trabalhos em pisos alagados ou escorregadios. Isso
reduz o desgaste dos pneus e o desperdício de combustível, com
custos operacionais mais reduzidos. Estão igualmente disponíveis
vários tipos de pneus, em função das necessidades do trabalho.
Os acessórios opcionais da ZW150-6 incluem uma proteção
anti-poeira para o radiador, radiadores anti-obstrução, proteção
do para-brisas dianteiro e cabine pressurizada com filtros duplos.
Estes elementos garantem uma maior proteção em ambientes com
pós e sujidades no ar, ideal para os setores da gestão de resíduos,
demolição e agricultura.

Tecnologia de ponta

O aumento da produtividade e da eficiência são resultado da
tecnologia avançada da ZW150-6. A transmissão hidrostática

aumenta a precisão dos movimentos a velocidades baixas. O
sistema de pós-tratamento de gases do motor foi desenvolvido para
reduzir significativamente as emissões. A pá carregadora também
possui um comando rotativo da primeira velocidade e redutores.
No seu conjunto, estes mecanismos permitem um ajuste perfeito
da velocidade máxima na primeira velocidade (1 a 7 km/h). Dessa
forma, o operador pode aumentar o regime do motor a baixas
velocidades, otimizando o desempenho do trabalho com balde ou
acessórios hidráulicos.

Confortável e segura

A cabine da ZW150-6 é mais confortável e segura. O nivelador
automático opcional do braço de elevação é controlado através
de dois interruptores localizados na consola lateral e o sistema de
controlo de marcha garante uma deslocação suave em todos os
tipos de terreno, reduzindo o balanço da máquina.
A câmara traseira, os espelhos panorâmicos, o capot curvo
e o reposicionamento do tubo de escape e do ar de admissão
garantem uma visibilidade total, da máquina e do trabalho. A
visibilidade é maior graças à instalação de luzes LED na traseira.
A ZW150-6 possui tampas laterais amplas de abertura fácil, que
facilitam a manutenção. O filtro de ar e o tanque de ureia estão bem
localizados, permitindo o acesso a partir do solo.
«A manutenção, o conforto do operador e a versatilidade são
aspetos extremamente importantes para os nossos clientes»,
referiu Vasilis Drougkas, Gestor de Produto da HCME para as pás
carregadoras. «A ZW150-6 evoluiu no sentido de satisfazer as
expectativas dos clientes. Além disso, pode ser equipada com uma
série de acessórios originais Hitachi, especificamente criados para
otimizar o desempenho da máquina.»
* Redução do consumo de combustível de 19% em deslocação e de 6% nas operações
de carga com ciclos em V.
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Minis superam
expectativas na
Austrália
Depois de comprar a primeira máquina Hitachi, uma miniescavadora usada de 3,5 toneladas, uma empresa australiana
juntou-se ao grupo dos clientes fidelizados Hitachi. Matt
Christian, investiu na primeira miniescavadora Hitachi em 2004,
durante o arranque da sua empresa, a Diggin It Earthworx. A
empresa é especializada em projetos urbanísticos e estruturas
comerciais em toda a península de Eyre, no sul do país.
«Quando adquirimos a primeira máquina, descobrimos que
superava qualquer outra que tivéssemos utilizado antes»,
referiu Matt. «A nossa satisfação mantém-se até aos dias de
hoje e não penso comprar outra marca.»
Matt adquiriu desde então mais quatro miniescavadoras
Hitachi, começando por uma ZX50U-2, em 2007, seguida de
uma ZX38U-5 e de uma ZX55U-5, além de uma escavadora
compacta ZX85USB-3. A robustez e fiabilidade das máquinas
Hitachi revelou-se particularmente impressionante: «Temos
mais de 7.000 horas na ZX50U-2 sem um único problema»,
explicou. «Utilizamos as máquinas em trabalhos de escavação e
preparação de solos e consideramos os equipamentos Hitachi
robustos e aptos para resistir às condições mais exigentes.»
Além disso, Matt deposita total confiança no distribuidor,
a Hitachi Construction Machinery Pty Ltd. (Austrália). «O
Serviço Após-venda da Hitachi é outro fator positivo. Estão
sempre disponíveis e os prazos de entrega das peças são
muito reduzidos. Isso é essencial na minha atividade.»

Matt Christian, sócio-gestor da Diggin it Earthworx
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Melhorar a
perfomance no Havai

EX1200-6 acrescenta
valor ao ouro
A MainTech Machinery, representante da Hitachi na Rússia no
segmento dos equipamentos de mineração, entregou uma Hitachi
EX1200-6 à Mining Service LLC. A escavadora de grande porte
com balde de 5,90m3 foi adquirida pela empresa de consultoria,
para trabalhar na mina de ouro da Vasilievsky Rudnik JSC, na
região de Krasnoyarsk.
A mina produz atualmente cerca de 1,3 toneladas de ouro
por ano e a proposta passa por aumentar a produção para 1,8
toneladas/ano com a nova escavadora Hitachi. Neste momento
a EX1200-6 já está a trabalhar na frente da mina, a remover
fragmentos de rocha, com rácios de produtividade de 200.000m3
a 250.000m3 de rocha escavada por mês.
A Mining Service LLC é uma empresa de serviços especializada
no sector das minas a céu aberto, com clientes em vários locais
da Rússia e noutros países da zona CEI (Comunidade de Estados
Independentes). A empresa é responsável pelo desenvolvimento
e otimização de operações de mineração e tem um grupo de
operadores altamente qualificados e habituados a ambientes de
trabalho difíceis.
Oleg A. Zhukov, Diretor Geral da Mining Service LLC, diz:
«A nossa equipa já tinha uma boa impressão das escavadoras
Hitachi. Com base nisso e porque queremos servir bem os nossos
clientes, decidimos investir em equipamentos da marca japonesa.»
«A equipa da MainTech Machinery foi muito profissional. Apesar
de a mina ficar numa zona inóspita e distante, com acessos
difíceis, a escavadora foi entregue na data prevista. Uma equipa de
três técnicos montou a escavadora, fez todos os testes e deixou
a máquina a trabalhar em apenas cinco dias. Foi impressionante.»

A maior empresa de construção e obras públicas do Havai, a
Nan Inc. (Nan), reforçou a sua frota de equipamentos Hitachi
com uma nova escavadora de grande porte ZX470LC-6*.
A escavadora está a trabalhar na construção de uma
nova área de assistência e manuseamento de bagagens do
Aeroporto Internacional Ellison Onizuka Kona, em Keahole,
inserida num grande projeto de qualificação e modernização
daquele terminal.
A obra inclui a construção de um túnel subterrâneo entre
os terminais norte e sul do aeroporto, com 5.50 metros
de profundidade, para instalação dos equipamentos de
movimentação das malas e bagagens. Para isso e para que
tudo corra na perfeição, a Nan tem que organizar as diferentes
fases da obra e isso inclui a construção de estações de
drenagem, acessos para manutenção e instalação de todos os
equipamentos necessários.
«A Hitachi ZX470LC-6 é a maior escavadora que temos neste
projeto» diz Glenn Kobayashi, Diretor de Obras da Nan. «É a
máquina ideal para escavar o túnel e as zonas das máquinas.»
O trabalho num aeroporto internacional é um desafio
constante. O objetivo da Nan é terminar a obra antes do prazo
previsto, em 2019 e para isso conta com a ajuda da ZX470LC-6
e da American Machinery, distribuidor da Hitachi na região.
«Numa obra aeroportuária, o acesso à obra e os horários são
muito complicados» diz Glenn. «É importante que a máquina
esteja sempre disponível e que a manutenção seja feita quando
é possível. O apoio do distribuidor tem sido impecável e a
verdade é que a Hitachi ZX470LC-6 tem sido uma grande ajuda
nesta obra. Assim, o meu trabalho fica mais fácil.»
*A ZX470LC-6 é uma escavadora idêntica à ZX490LC-6 do mercado europeu.

Da esquerda para a direita: Pritpal Roopra, diretor executivo
da Hitachi Rock Plant; B. T. Shah, diretor da MCL; Piet van
Bakergem, diretor geral da Hitachi Construction Machinery
Middle East Corporation FZE.

MCL cimenta
relação com a
Hitachi
Tendo inicialmente investido na aquisição de duas escavadoras
Hitachi, a principal cimenteira da África Oriental renovou
posteriormente a sua frota com mais 27 máquinas. A Mombasa
Cement Limited (MCL) é a indústria tecnicamente mais avançada da
região. Produz até 1,8 milhões de toneladas de cimento e um milhão
de toneladas de clínquer por ano.
«Em 2014, decidimos comprar duas escavadoras de grande
porte Hitachi ZX400LCH», referiu B. T. Shah, diretor da MCL. «O
desempenho das máquinas foi excecional.» Depois disso comprámos
mais duas escavadoras ZX400LCH e substituímos várias máquinas
antigas por escavadoras (duas ZX350H-5G e cinco ZX470LC-5G )
e pás carregadoras Hitachi (três ZW180 e 12 unidades da ZW310).
A MCL também decidiu investir em três escavadoras de grande
porte ZX870LCH-5G para as pedreiras de calcário. «As escavadoras
revelaram-se altamente produtivas e eficientes», confirmou Shah.
«Gastam menos combustível e permitem um custo global por
tonelada mais baixo.»
A decisão da MCL de continuar a utilizar a Hitachi também
pode ser atribuída ao excelente apoio prestado pela Rock Plant,
distribuidor da marca. «A tecnologia ConSite integrada nas novas
máquinas Hitachi permite uma redução considerável dos custos de
manutenção», acrescentou Shah.
«E quando surge algum problema, a equipa da Rock Plant está lá,
com um serviço de atendimento permanente, reduzindo o tempo de
paragem da máquina ao mínimo possível. A qualidade do Serviço
Após-venda é muito superior ao de qualquer outra marca com que
tenhamos trabalhado. Por isso, recomendamos a Rock Plant às
empresas do setor.»
GROUND CONTROL
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Prioridade à robustez

Equipamento
compacto em
espaço urbano
A empresa francesa de movimentação de terras e aluguer de
máquinas Solotramo investiu numa nova escavadora de pneus
Hitachi ZX145W-6. A empresa familiar recebeu em maio o modelo
de raio curto do representante da Hitachi, a TECHNI-MAT SAS.
O ZX145W-6 tem estado a trabalhar num projeto muito
especial, no exterior da Catedral de St. Stephen, em Metz, na
região francesa de Grand Est. A presença junto a este monumento
histórico e a fragilidade da pedra calcária Pierre de Jaumont
conhecida daquela região e utilizada na construção da catedral,
representam um desafio logístico para a Solotramo.
No entanto, a precisão e a eficiência em espaços confinados
da ZX145W-6, permitiram-lhe dar resposta a esses desafios. O
tamanho compacto da escavadora de pneus é ideal para obras
urbanas, onde o espaço é muitas vezes limitado. O engate rápido
meio otimizar a versatilidade do equipamento.
Antes da aquisição da ZX145W-6, a TECHNI-MAT fez uma
demonstração com uma máquina semelhante à Solotramo. A
qualidade do Serviço Após-venda também foi fundamental para a
tomada de decisão. A Solotramo mostrou-se muito impressionada
com o atendimento disponibilizado pelo distribuidor Hitachi.
«Estamos muito satisfeitos com a Hitachi ZX145W-6», referiu
Moioli, gestor da Solotramo. «É um equipamento extremamente
compacto, com uma estabilidade excelente, características
essenciais nos ambientes urbanos. É também uma máquina
muito rápida e económica. A Hitachi ZX145W-6 é um dos
principais ativos da nossa frota.»
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A empresa suíça Brigger Bau AG acrescentou duas novas escavadoras
Hitachi à sua frota. Sediada na aldeia de Grächen e com uma gama
de serviços que inclui trabalhos de construção, reabilitação e obras
especiais em zonas montanhosas, a empresa é conhecida em toda a
região de Valais.
As condições em que a Brigger Bau AG opera podem ser
extremamente difíceis e complexas. Recentemente a empresa
ganhou uma grande obra, inserida no projeto de modernização
das infraestruturas turísticas da região, com a construção do novo
teleférico de Plattja.
As escavadoras Hitachi ZX135US-6 e ZX240N-6 são ideais para
as necessidades da Brigger Bau AG. A ZX240N-6 foi especialmente
desenvolvida para regiões montanhosas. A estrutura inferior tem
apenas 2,5 metros, o que facilita o transporte em estradas acidentadas
e acessos estreitos. A escavadora de raio curto ZX135US-6 é ideal
para locais e obras com pouco espaço disponível.
O projeto Plattja, com um orçamento de 2,2 milhões de euros,
obrigou a empresa a trabalhar em condições muito exigentes, com
solos rochosos e altitudes até 3.000 metros. A Brigger Bau AG é
cliente Hitachi desde 1997 e por isso conhece bem a robustez e
a capacidade de trabalho das escavadoras em ambientes duros
e difíceis.
«Temos tido bons resultados com a Hitachi», referiu Dominic
Brigger, sócio-gestor da empresa. «São extremamente robustas e o
sistema hidráulico é excelente, com uma grande rapidez e precisão de
movimentos. São as máquinas preferidas dos nossos operadores.»
Ao longo dos anos, a empresa também estabeleceu uma boa relação
com o representante da Hitachi na Suíça, a Probst Maveg. «Aprecio
bastante a dedicação de todos na empresa para compreender as
nossas dúvidas e dar resposta às nossas necessidades; o serviço de
peças também é rápido e muito bem organizado.»

Da esquerda para a direita: Sven Ruff (Bergbahnen Grächen),
Jürg Hofer (Probst Maveg) e Dominic Brigger (Brigger Bau)

Primeira ZW370-6
em França

Os melhores do
mercado
A principal empresa de demolição na Polónia reforçou a
sua frota de 60 máquinas com a aquisição de cinco novas
escavadoras Hitachi (uma ZX470LCH-5, uma ZX350LC-6, duas
ZX225USLC-6 e uma ZX135US-5). Com sede em Varsóvia,
a JMR Polska foi criada em 2006 e emprega atualmente 68
pessoas.
Além dos trabalhos de demolição, a JMR Polska irá utilizar as
escavadoras Hitachi em várias obras, incluindo movimentação
de terras, construção de estradas, infraestruturas, entre outras.
O sócio-gestor da JMR Polska, Robert Pietrzak, mostrou-se
bastante orgulhoso e satisfeito, com a frota da empresa e com
as novas máquinas. «Desde que incluímos as escavadoras
Hitachi na nossa gama, descobrimos que são as melhores do
mercado.»
Acompanhando o forte crescimento da economia polaca nos
últimos 25 anos, a indústria da construção do país também
tem registado uma grande evolução. E como tal, a procura das
melhores marcas, em que se inclui a Hitachi, é cada vez maior.
A Kiesel Poland, representante da Hitachi na Polónia, está
bem posicionada para satisfazer o aumento da procura.
Tem uma gama completa de equipamentos de qualidade
reconhecida, um Serviço Após-venda eficiente e a preferência
de empresas de referência, como a JMR Polska.
«Temos uma excelente relação com a Kiesel Poland»,
assegurou Robert. «Estamos extremamente otimistas porque
acreditamos no futuro e no crescimento dos mercados em que
operamos. Por isso, esperamos poder voltar a colaborar com a
empresa no futuro.»

A primeira pá carregadora Hitachi ZW370-6 comercializada em
França foi entregue pela Teramat, representante da marca, a uma
pedreira da região de Hauteville-Lompnes, no planalto de Ain. A
exploração da pedreira foi entregue à Carrières du Salève nos
termos de uma concessão de 20 anos assinada em 2015.
Com uma área de sete hectares, a pedreira de Hauteville produz
mais de 125 mil toneladas de rocha por ano e emprega três pessoas
a tempo inteiro. São extraídos três produtos: blocos de mármore
destinados ao mercado francês e para exportação, principalmente
Itália e EUA; agregados britados e agregados para enrocamento,
utilizados em diversas obras públicas da região, incluindo as obras
do porto de Genebra.
«Escolhemos a ZW370-6, principalmente, pela sua estabilidade a
carregar e transportar os blocos de mármore», referiu Michel Protot,
diretor executivo da Carrières du Salève. «A força da máquina
também foi um fator importante. Precisamos de trabalhar com
rapidez e a Hitachi ZW370-6 é a máquina ideal para as nossas
necessidades. Assistimos a uma demonstração e não tivemos
dúvidas: era exatamente o que procurávamos!»
Cliente da Teramat há vários anos, a Carrières du Salève
também renovou a sua frota de escavadoras no ano passado
com a aquisição de duas máquinas Hitachi: uma ZX470 e uma
ZX490-6.
«Conhecemos bem a equipa da assistência técnica da Teramat»,
afirmou Protot. «São profissionais e nunca nos deixam sem
resposta. Criámos uma relação forte e fizemos a escolha certa ao
adquirir-lhes a ZW370-6.»

GROUND CONTROL
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NOTÍCIAS
Hitachi no “Dia
Aberto” da Moviter

Novo distribuidor
na Eslováquia

Mais de 500 convidados de mais de 200 empresas participaram no
“Dia Aberto” organizado pela Moviter, representante da Hitachi em
Portugal. O evento decorreu no mês de outubro na sede da empresa,
em Leiria e contou com um programa cheio, muita animação e um
almoço convívio. Houve ainda oficinas temáticas, demonstrações
de máquinas, um concurso de operadores, um espaço especial
de promoção dos serviços após-venda com várias campanhas
e a apresentação nacional da nova pá carregadora Hitachi
ZW310-6. Estiveram igualmente em exibição várias miniescavadoras
e escavadoras Zaxis-6, além de outras pás carregadoras da
gama ZW-6.
A Moviter apostou neste encontro para apresentar novidades,
mas também apenas para reunir clientes, operadores, diretores de
equipamentos e responsáveis pelos equipamentos, num ambiente
informal, embora profissional. Um espaço de convívio, mas também
de partilha, sobre o setor e as expetativas para o futuro.
«O “Dia Aberto” excedeu todas as nossas expectativas em
termos de participação, adesão e feedback recebidos», afirmou
o Diretor Geral da Moviter, Arnaldo Sapinho. «Surgiram muitos
tópicos novos para debater. Tivemos a preocupação de criar um
ambiente agradável e informal, mas que também permitisse aos
clientes obter informações e conselhos úteis para a sua atividade.»
«Este tipo de eventos é importante no sentido em que mostramos
a empresa e provamos aos clientes a nossa capacidade de
organização. Permitem-nos conhecer melhor o negócio dos nossos
clientes, descobrir sinergias e desenvolver soluções que deem
resposta às necessidades específicas das empresas. E reafirmando
a determinação da Moviter em assumir a liderança em matéria
de inovação.»

O mercado eslovaco conta com um novo distribuidor Hitachi,
responsável por toda a gama de equipamentos e serviços da
marca japonesa.
A MANNET spol. s r.o. é uma concessionária da NET spol. s r.o.,
representante da Hitachi na vizinha República Checa. A empresa
resulta de uma sociedade entre Pavol Domorak, CEO da MANNET
e de Kvetoslav Tretina, sócio e CEO da NET.
Fundada em 1991, a NET tornou-se o representante da Hitachi
na República Checa em 2015. Com sede em Hustenovice, na
parte oriental do país, a NET possui dois escritórios e sete oficinas
que cobrem todo o país. Os clientes são sobretudo das áreas
da construção e obras públicas, tratamento de resíduos e indústria
extrativa.
«A sede da NET fica a cerca de 50 km da fronteira com a
Eslováquia e por isso está numa posição estratégica muito boa
para poder acompanhar os negócios nos dois países», explicou
Kvetoslav Tretina. «Queremos agora colaborar com a equipa da
MANNET e criar um serviço de qualidade na Eslováquia.»
A MANNET já tem uma rede de vendas e assistência consolidada
na Eslováquia, o que é uma grande vantagem para os clientes
Hitachi da região. Agora, os colaboradores das duas empresas
poderão participar em sessões de formação técnica e comercial
conjuntas, para garantir o mesmo nível de qualidade nos dois
mercados.

Clientes Hitachi em Portugal no encontro organizado pela Moviter
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Uma máquina
grande para uma
obra… grande
A empresa de construção e obras públicas dinamarquesa Holbøll
A/S tem uma frota com mais de 30 equipamentos Hitachi e decidiu
agora investir numa escavadora de grande porte ZX490LCH-6, a
maior máquina da história da empresa. A Holbøll avançou para a
compra depois de ganhar o concurso para a construção de um
grande projeto da Nordic Sugar.
A Nordic Sugar necessitava de um tanque de água com 300 m
de comprimento, 65 m de largura e 12 m de profundidade para
a estação de lavagem de beterrabas da fábrica de açúcar de
Nakskov. No decorrer da obra, a ZX490LCH-6 irá movimentar
cerca de 240.000 m3 de terra.
«A força da máquina e a velocidade do sistema hidráulico vão ser
fundamentais neste projeto», sublinhou Carl-Ole Holbøll, diretor
da empresa. «Contamos com a capacidade da ZX490LCH-6, para
movimentar entre 3.800 e 4.200 m3 de terra em apenas 12 horas.»
Com instalações na cidade de Næstved, a Holbøll emprega mais
de 100 pessoas e tem a sua própria oficina, onde faz a manutenção
dos equipamentos. Esta área foi reforçada através de uma
parceria celebrada entre a Holbøll e a H.P. Entreprenørmaskiner
(HPE), representante da Hitachi na Dinamarca.
«Temos uma excelente relação profissional com a HPE há
muitos anos e a interação entre a nossa oficina e a equipa deles
é perfeita», diz Carl-Ole. «A HPE entende bem os aspetos que
são importantes para a nossa empresa e para o nosso negócio
e está sempre disponível para colaborar e para partilhar os seus
conhecimentos técnicos. Isso dá-nos uma grande liberdade
e autonomia.»

Para mais informações, visite www.netcz.cz

Da esquerda para a direita: Bronislav Indra, Gestor de Produto Hitachi
(NET); os sócios da MANNET, Kvetoslav Tretina e Pavol Domorak; Peter
Poliak, Gestor de Produto (MANNET); Marek Kubovič, responsável pelo
serviço de assistência (MANNET) e Milan Hablak, responsável pelo
serviço de peças (MANNET).

Conjunto completo
A empresa belga Hector van Moer & Zonen tem uma frota com
mais de 20 máquinas Hitachi, essencial para as atividades da
empresa. Sediada em Melsele, na Flandres oriental, a empresa
familiar é especializada em trabalhos de demolição e reciclagem,
construção e infraestruturas.
Hector van Moer fundou a empresa em 1980 para se dedicar
a trabalhos e empreitadas agrícolas. Ao longo de três décadas
e meia, a empresa cresceu e diversificou a sua atividade para as
áreas da manutenção de espaços verdes, construção e demolição.
A partir de 2008 passou a oferecer um serviço completo aos
clientes, funcionando como consultor e fornecedor centralizado
para todas as necessidades dos projetos. Entre os maiores clientes
estão empresas como a Ghelamco, a Cordeel e a Vandenbussche
NV. Atualmente, a empresa belga é administrada por Stijn van
Moer, neto do fundador.
A empresa adquiriu a primeira máquina Hitachi em 1996,
contando atualmente com 21 unidades. A frota inclui cinco pás
carregadores (desde a ZW75 à ZW310-6) e 16 escavadoras
(desde a ZX85-3 à ZX350-6), incluindo um equipamento especial
de processamento de materiais ZX250. As máquinas são
substituídas às 13.000 horas e o número médio de horas da frota
é de 4.500 horas.
«Continuamos a investir em equipamento Hitachi devido à
assistência da Luyckx, representante da marca na Bélgica e pela
excelente relação qualidade/preço das máquinas», explicou Stijn.
«Recorremos diariamente ao Global e-Service para a manutenção
e gestão da frota e valorizamos bastante a assistência técnica
disponibilizada pelos técnicos da Luyckx, no terreno e nas nossas
oficinas.»
«Os nossos operadores gostam de trabalhar com máquinas
Hitachi, especialmente graças à estabilidade, conforto e controlo.
Globalmente, a Hitachi é a melhor marca do mercado – têm um
conjunto completo de soluções de qualidade.»
A máquina que aparece nesta imagem foi modificada pelo distribuidor e só está disponível para
o mercado belga.

GROUND CONTROL

11

NOTÍCIAS
O equipamento
perfeito para
a sua pá
carregadora
Hitachi

Garantia de qualidade
com Usados Premium
Hitachi
A

marca “Usados Premium Hitachi” é uma iniciativa da Hitachi
Construction Machinery (Europe) NV (HCME) para garantir a
confiança necessária aos clientes que compram equipamentos Hitachi
usados. O autocolante “Usado Premium” garante o desempenho
de uma máquina de grande qualidade, abrangida por uma garantia
Hitachi e com um preço muito inferior ao de um modelo novo.
O programa Usados Premium abrange uma vasta gama de
máquinas Hitachi e inclui todas as escavadoras ZX (minis, médias,
grandes e pneus) e pás carregadores ZW (até 125cv). As máquinas
têm menos de cinco anos e não mais de 7.500 horas (ou 3.500 horas,
no caso das miniescavadoras até às sete toneladas).
A estrutura inferior ou os pneus têm pelo menos mais 50% de vida
útil e os principais componentes, como cilindros, tubagens, bombas,
motor e válvulas, estão em perfeitas condições de funcionamento.
Toda a manutenção recente foi feita por um agente Hitachi autorizado.
A garantia é de 12 meses ou 1.500 horas e abrange a transmissão e
o sistema hidráulico.

Processo de inspeção

Para que um equipamento possa ser considerado um Usado
Premium, tem de ser submetido a um rigoroso processo de inspeção
e reparação. Esta tarefa é realizada por representantes da Hitachi,
com peças de origem e lubrificantes da Hitachi, em conformidade
com as especificações da marca.
Estas inspeções atestam a elevada qualidade dos equipamentos
usados Hitachi em todo o território europeu, conforme explica Martijn
Kruithof, Diretor do Serviço de Apoio ao Cliente da HCME: «Desta
forma, os clientes que viajam ou trabalham em diferentes países da
Europa conhecem as condições para os Usados Premium e sabem
que podem contar com a assistência do representante da marca no
país.»
No distribuidor da Hitachi da Holanda, o Coordenador de Serviços
Após-venda, Henk Diderik, supervisiona o processo com o apoio de
uma equipa de sete técnicos, responsáveis por toda a assistência e
manutenção.
«Em primeiro lugar, fazemos uma inspeção visual da máquina
e preenchemos um breve relatório», explicou. «Verificamos a
existência de danos e fugas, inspecionamos a cabine, o motor, os
tubos hidráulicos, os cilindros e a lâmina. É analisado o estado do
chassis, dos rastos e dos roletes. No caso de pás carregadoras e de
escavadoras de pneus, também verificamos o estado dos pneus.»
No caso das escavadoras (a partir da ZX130), Henk e os seus
colegas podem transferir os dados operacionais da máquina através
do software Maintenance Pro. Esses dados indicam o total de horas,
incluindo as horas de operação e de deslocação, a utilização dos
modos de trabalho e as temperaturas do sistema hidráulico e do
motor. «Isso permite-nos ter uma excelente noção do estado da
máquina», acrescentou Henk.
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Eficiência renovada

Depois disso, os técnicos fazem um relatório detalhado que é
analisado por Henk: «Através da avaliação do relatório decidimos
se devemos aceitar, ou não, a máquina no programa dos Usados
Premium. Isso depende muito das intervenções necessárias e dos
custos envolvidos.»
O processo de inspeção e intervenção demora aproximadamente
uma semana. O preenchimento do relatório e a tomada de decisão
demoram um dia. Avançando com o processo, encomendam-se
e montam-se as peças necessárias. Depois disso, a máquina fica
pronta para ser pintada, ensaiada e inspecionada antes de ser
vendida.
Para garantir a qualidade da imagem final, as máquinas Usadas
Premium são pintadas com as mesmas cores dos modelos novos.
«Normalmente, os equipamentos são pintados com o cor-de-laranja
Hitachi», explicou Henk, «mas no último outono, trabalhamos numa
miniescavadora ZX38U-5 que se destinava a um projeto especial.
Nesse caso, a máquina foi pintada de bege e castanho safari.» (ver
páginas 16 a 19).

A ZX38U-5 foi uma das primeiras máquinas Usadas Premium
a passar pelas mãos do distribuidor holandês. À medida que as
empresas se vão apercebendo das vantagens dos equipamentos
usados com garantia de qualidade Hitachi, a expetativa é a de que o
mercado destes equipamentos comece a crescer.
«As máquinas Usadas Premium vão ajudar-nos a abrir novos
mercados», explicou, «em particular nas empresas de aluguer de
equipamentos. Numa fase inicial, esperamos produzir cerca de 50
máquinas Usadas Premium por ano.»
A HCME também está muito otimista. «Criámos o programa
Usados Premium Hitachi para aumentar a confiança na qualidade
e no desempenho destes equipamentos na Europa», referiu Martijn.
«É também uma forma de reafirmar o posicionamento da Hitachi no
setor dos equipamentos de construção e movimentação de terras.»
Para consultar a oferta de equipamentos Usados Premium Hitachi
e comparar as horas, as especificações e os preços dos modelos,
vá a: www.used.hitachicm.eu

Para mais
informações,
contacte a
Moviter

Baldes para uso geral
Baldes de rocha
Baldes de descarga elevada
Engate rápido

Henry Povlsen (left) and Gustav H Christensen
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Aplicação - movimentação
Customer
de terras

O principal
é a fiabilidade
Um empreiteiro suíço com uma vasta frota de
máquinas Hitachi ganhou um importante contrato de
movimentação de terras no distrito de Lugano. A Ground
Control visitou a obra para ver a nova ZX300LCN-6 da
Contrabi SA em ação e testemunhar a parceria com o
distribuidor da Hitachi, a Probst Maveg.

H

á um novo projeto urbanístico em desenvolvimento numa
área exclusiva de 12.500 m2 no município de Massagno,
localizado no cantão de Ticino, Suíça. A Contrabi SA está a preparar
as fundações para a construção de três blocos de apartamentos
com uma área de 7.000 m2, estando um terço da área reservado
para espaços verdes.
A Contrabi tem tido um crescimento continuado desde a sua
fundação, em 1977. Sediada em Biasca e com uma equipa de 28
colaboradores, a empresa especializou-se ao longo destas quatro
décadas em trabalhos de movimentação de terras, obras hidráulicas
(dragagens e leitos de rios), demolição, reciclagem, produção de
agregados e transportes.
A terraplenagem para o projeto de Massagno começou em
agosto de 2017, com a movimentação de 45.000 m3 de terra e a
demolição de edifícios antigos. Com a utilização de britadores e
crivos móveis, os materiais demolidos são depois transformados
em agregados de diferentes volumetrias.
Parte do material reciclado é utilizado na obra, nas redes de
drenagem. Os materiais que não podem ser aproveitados no local
são transportados para as centrais de reciclagem da Contrabi ou
utilizados em projetos de reabilitação e ordenamento.
O caderno de encargos prevê que a obra termine em março de
2018 e que a escavação seja concluída por etapas, antes do início
dos trabalhos de construção, o que obriga a uma boa capacidade
14
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de organização e logística da Contrabi.
«Estamos numa zona excelente», referiu Gianfranco Croce,
Presidente da Contrabi, «e numa área valiosa em termos comerciais.
O projeto que nos foi adjudicado é de uma importância vital para
a nossa empresa. Estamos a utilizar várias máquinas para a
demolição dos edifícios antigos, para a movimentação de terras,
para a reciclagem e para o transporte dos materiais.»
«Como estamos numa região relativamente pequena, existem
poucas oportunidades e o mercado é muito competitivo. Isso
significa que os nossos fornecedores têm um papel fundamental.
Têm que ser eficientes, rigorosos e assegurar o respeito pelo meio
ambiente. No fundo, é isso que os nossos clientes exigem da
Contrabi. E que nós exigimos dos nossos fornecedores.»
Um dos principais fornecedores da empresa é a Probst Maveg,
representante da Hitachi na Suíça desde 1999. Com uma frota de
16 escavadoras Zaxis e duas pás carregadoras ZW, a Contrabi já
adquiriu mais de 60 equipamentos Hitachi ao longo dos tempos. A
primeira aquisição data de 1986.
Além da qualidade dos equipamentos, o Serviço Após-venda é
fundamental para a Contrabi. A frota Hitachi está abrangida por um
contrato de manutenção total assegurado pela Probst Maveg e as
últimas máquinas vêm com extensões de garantia. A delegação
de Osogna da Probst Maveg fica muito perto, o que juntamente
com as cinco carrinhas de assistência móvel disponíveis, garante

uma assistência rápida e eficiente para as máquinas da Contrabi
a trabalhar na região de Ticino. A empresa tem mais de uma dúzia
de projetos permanentemente em curso e nos períodos com mais
trabalho, a Probst Maveg também pode alugar máquinas de 15 a
20 toneladas.

Suporte excecional

«O aspeto mais importante da nossa relação com o representante
da Hitachi é a assistência», explicou Gianfranco. «Se tivermos um
problema com uma máquina, toda a operação pode ficar suspensa.
Mas a equipa da Probst Maveg está sempre disponível e faz tudo
para nos ajuda.»
«O nosso principal contacto é David Frapolli, como quem
trabalhamos há 28 anos. É um ótimo vendedor e temos um
excelente relacionamento. A gestão da Probst Maveg também me
pareceu sempre muito disponível e honesta.»
A Contrabi está a utilizar cerca de dez camiões e quatro máquinas
Hitachi neste projeto: três escavadoras (ZX250LCN-3, ZX350LCN-5
e a nova ZX300LCN-6) e uma pá carregadora ZW250.
«A Hitachi ZX300LCN-6 é excelente», diz o operador Frederico
Motta, acrescentando «porque tem uma boa capacidade de
resposta, muita força e uma precisão impressionante. Juntamoslhe a robustez e temos uma máquina espetacular. Na minha opinião,
existe uma grande diferença em relação ao modelo anterior.»

«A cabine é tão espaçosa e confortável que mais parece o sofá
de minha casa! Mas o melhor ainda é a capacidade de controlo;
responde muito bem aos comandos e faz exatamente aquilo que
queremos.»
Na Contrabi, a compra de novos equipamentos é decidida em
último lugar por Gianfranco e em 2017 a empresa adquiriu mais
três escavadoras: ZX135US-6, ZX225USBLC-6 e ZX350LCN-6.
«A Hitachi é uma marca com um capital de confiança enorme e
estamos muito satisfeitos com as máquinas da nova geração -6»,
acrescentou.
«São boas máquinas e nunca tivemos problemas. Têm excelentes
motores e hidráulicos e por isso têm mais produtividade e menos
consumo de combustível. No entanto, este não é o critério de
compra mais importante: o principal é a fiabilidade!»

Para assistir a um filme sobre
a ZX300LCN-6, vá a
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Para receber uma versão digital da Ground
Control, registe-se online em
www.hitachicm.eu/iground-control

GROUND CONTROL

15

Usados Premium
Customer

Uma segunda vida
A Hitachi doou uma miniescavadora ZX38U-5 a um projeto único e
inspirador em França que dá aos elefantes dos circos e jardins zoológicos
um sítio para se aposentarem. E paralelamente há uma máquina usada
Hitachi que ganha uma nova vida.  

R

odeada de paisagens intactas, colinas e bosques, rios e riachos,
a pitoresca aldeia de Rétabout, na região de Nouvelle-Aquitaine,
no sudoeste de França, não é conhecida pela sua população de
elefantes. No entanto, essa realidade pode estar prestes a mudar
com a chegada dos primeiros residentes do Elephant Haven.
A ideia de criar um santuário para elefantes na Europa surgiu em
2012, por haver um número crescente de países europeus a proibir
a utilização de animais nos circos. Alertados para o problema, os
antigos tratadores de zoo belgas Tony Verhulst e Sofie Goetghebeur
idealizaram um espaço onde os elefantes «pudessem viver e passar
o resto dos seus dias em conforto.»
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Primeiro na Europa

Embora já existam santuários de elefantes na África, Ásia e EUA,
esta será a primeira instalação na Europa. A procura por lugares
no Elephant Haven já existe e deverá aumentar nos próximos anos.
«Existem mais de 100 elefantes em circos na Europa», explicou
Tony, «e devolvê-los ao país de origem nem sempre é possível.»
A localização em Rétabout, numa área com 29 hectares e a
cerca de 35 km de Limoges, foi cuidadosamente selecionada por
Tony e Sofie por ter tudo o que os elefantes necessitam: espaço,
tranquilidade, feno, água (os elefantes bebem 100 litros por dia) e
árvores.

Joep van den Maagdenberg, Gestor de Produto da HCME,
partilha conselhos de manutenção com os fundadores do
Elephant Haven, Tony Verhulst e Sofie Goetghebeur

«A maior parte das árvores (salgueiros, bétulas e castanheiros)
são comestíveis», referiu Sofie, «e existem muitos agricultores nesta
área que produzem palha. Também temos uma horta e árvores de
fruto, para garantir a dieta diária dos elefantes, em que 10% são
frutas e vegetais.»
No outono passado, o casal obteve autorização para dar início à
primeira fase de construção do empreendimento. Nessa altura foi
necessário converter um antigo celeiro aberto com 760 m2 (utilizado
no passado para dar aulas de equitação) num abrigo fechado com
capacidade para três elefantes.
Esta estrutura tem janelas e portas e um sistema de climatização,

com ventilação e aquecimento. Haverá também lugar à construção
de um recinto de quatro hectares ao ar livre, para manter os elefantes
seguros e as pessoas afastadas.

Versatilidade Premium

Esta será uma das primeiras tarefas da miniescavadora Hitachi
ZX38U-5 oferecida pela Hitachi Construction Machinery (Europe) NV
(HCME). Entregue em setembro e equipada com vários baldes de
diferentes tamanhos, a máquina entrou em ação um mês mais tarde,
nas fundações do celeiro.
Famosa pela sua versatilidade, a ZX38U-5 será utilizada para
GROUND CONTROL
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filtro de ar do motor. Substituímos a janela frontal inferior, que estava
partida, uma correia e um espelho. Também limpámos o banco da
cabine.»
Para combinar com os outros equipamentos do Elephant Haven, a
ZX38U-5 foi pintada em tons de camuflado. Depois disso regressou
à oficina, para uma inspeção final antes da entrega.
Roel Gommers, responsável pela maior parte das intervenções na
ZX38U-5, mostrou-se satisfeito pelo seu trabalho: «As reparações
são sempre diferentes e o meu trabalho é variado. Gosto de
transformar uma máquina usada em algo que possa ser útil outra
vez. É uma segunda oportunidade que estamos a dar.»

Planos para o futuro

Graças ao Elephant Haven, a miniescavadora Hitachi vai ter uma
nova vida útil muito ocupada. Após a conclusão da primeira fase
do empreendimento, Sofie e Tony pretendem avançar para a fase
seguinte, que consiste na preparação do Elephant Haven para
receber visitantes.
«Isso inclui a construção de um passadiço e de um miradouro
para permitir a observação dos elefantes à distância», explicou
Sofie. «Os elefantes serão sempre a nossa prioridade», acrescentou.
«Vamos organizar visitas guiadas com grupos reduzidos e colaborar
com escolas e hospitais locais. Queremos aproximar as pessoas
da natureza e permitir que conheçam melhor os elefantes e a forma
como vivem.»
A terceira fase do empreendimento consistirá na construção
de um abrigo mais amplo, que permita acolher mais elefantes. O
casal tenciona adquirir o terreno de um agricultor vizinho que quer
reformar-se em 2022. Isso permitirá acrescentar 25 hectares à área
do Elephant Haven. «Nessa altura teremos um vale de elefantes em
Limousin», conclui Sofie.

«Escolhemos a Hitachi pela
qualidade reconhecida nos
seus equipamentos»
Tony Verhulst, fundador
do Elephant Haven

desempenhar várias tarefas no Elephant Haven. Será necessário
construir cercas, abrir fossos, criar poços de lama, movimentar
materiais, etc. A máquina será ainda usada na movimentação de
troncos e toros, e na manutenção de riachos e charcos. E ajudar
depois na manutenção do espaço.
«Como organização não lucrativa, dependemos de doações e
patrocínios, e agradecemos muito a generosidade de organizações
como a HCME», diz Sofie. «A escavadora vai ser muito útil, tanto no
curto como longo prazo. Será um auxiliar precioso para o projeto e
que irá permanecer connosco até o final dos seus dias, tal como os
elefantes!»
«Escolhemos a Hitachi pela qualidade reconhecida nos seus
equipamentos», acrescentou Tony. No momento da entrega,
Tony e Sofie receberam formação técnica e operacional sobre o
equipamento.
Gestor de produto da HCME, Joep van den Maagdenberg
acrescentou: «As miniescavadoras Hitachi são extremamente fáceis
de utilizar e a manutenção é muito simples. Por isso, a ZX38U-5 é
a máquina ideal para o Elephant Haven. As tampas do motor são
muito fáceis de abrir e os principais componentes estão agrupados
para facilitar a manutenção; o radiador do motor e o radiador de
óleo, por exemplo, estão colocados lado-a-lado.»

Para uma sociedade melhor

Trata-se de um plano ambicioso e meticulosamente organizado
por duas pessoas inspiradoras e determinadas. A chegada da
miniescavadora Hitachi aproximou o projeto da realização dos seus
sonhos e simboliza o apoio que tiveram de empresas, organizações
e voluntários de todo o mundo.
«Somos uma organização pequena, mas temos muitos apoios»,
referiu Sofie. «Ao longo do percurso encontrámos muitas pessoas
generosas e que acreditaram em nós. É em nome dessas pessoas
que iremos alcançar o nosso objetivo», concluiu.
A participação no projeto também foi muito gratificante para
a equipa da HCME. Ghislaine Jonker, Diretora de Marketing, diz:
«A Hitachi decidiu colaborar com a Elephant Haven porque o
contributo para uma sociedade melhor faz parte da nossa política
de responsabilidade social. Todos os que participaram, da equipa
de vendas, ao após-venda, passando pelo distribuidor, ficaram
extremamente orgulhosos por participar em algo tão único.»

A ZX38U-5 foi pintada de novo, no âmbito do processo Usados Premium

Usados Premium

A revisão e a manutenção da ZX38U-5 foram asseguradas pelo
distribuidor da Hitachi em Oosterhout, Holanda, antes da entrega
e no âmbito do programa Usados Premium (ver páginas 12 e 13).
A miniescavadora tinha três anos e cerca de 2.000 horas quando
foi selecionada para o programa. A máquina estava em boas
condições e por isso houve pouca intervenção dos técnicos da
HCM Nederland.
A explicação foi dada por Henk Diderik, Coordenador de Serviços
Após-venda: «Após uma inspeção geral, fizemos a manutenção da
máquina, com a substituição dos filtros do hidráulico, da cabine e o
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Fotografia de Peer de Wit (www.aksento.nl)

O técnico Roel Gommers foi responsável
pela manutenção da ZX38U-5

Ghislaine Jonker, Diretora de Marketing da HCME,
com Tony e Sofie, na entrega da máquina

Para assistir a um filme sobre o
Elephant Haven e a ZX38U-5, vá a
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Para receber uma versão digital da Ground
Control, registe-se online em
www.hitachicm.eu/iground-control
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Aplicação – minas e pedreiras

Linhas trolley
garantem melhores
desempenhos

O desenvolvimento dos dumpers rígidos EH é um bom exemplo da tecnologia
e da excelência da engenharia de construção da Hitachi. O último modelo,
o EH3500AC-3, seguiu as pisadas do seu precedente na exigente mina
de cobre de Kansanshi, na Zâmbia, conhecida pelo eficiente sistema de
linhas trolley.
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O

setor da mineração e produção de cobre é fundamental
na economia da Zâmbia. De acordo com a informação do
Conselho Internacional de Mineração e Metais, a maior parte do
investimento estrangeiro e receitas de exportação do país vêm do
setor da mineração. Além disso, esta indústria é responsável por
um quarto da receita total do governo, contribui para um décimo do
PIB e é a maior empregadora do país.
Até aos anos 90, a produção total de cobre por ano na Zâmbia
era de apenas 300.000 toneladas. Entretanto o governo privatizou
o setor e a produção aumentou para o dobro em 10 anos. Em 2015
a produção atingiu 711.000 toneladas e espera-se que continue a
crescer. Esta evolução fica a dever-se ao investimento em novos
equipamentos e tecnologias, e ao aumento dos preços do cobre
nos mercados mundiais.
Há quatro minas na Zâmbia que são responsáveis por 86%
da produção de cobre do país: Lumwana, Kansanshi, Mopani e
Konkola. Lumwana é propriedade da maior empresa de exploração
de ouro do mundo, a Barrick. As outras três têm uma participação
maioritária de capital estrangeiro e uma posição minoritária da
ZCCM, propriedade do governo da Zâmbia e maior acionista na

indústria da mineração do país.
As minas de cobre da Zâmbia estão concentradas em Copperbelt,
a região mais desenvolvida do país. Mas na última década surgiu
uma “nova Copperbelt”, numa zona rural e relativamente pouco
desenvolvida, na província Noroeste do país. E isso deve-se
sobretudo ao trabalho das empresas First Quantum Minerals (FQM)
e Barrick nas minas de Kansanshi e Lumwana, responsáveis por
cerca de metade da produção do país.

Aumentar a produção

Kansanshi é a maior mina de cobre de África e uma das maiores do
mundo. Localizada 10 quilómetros a norte da cidade de Solwezi,
capital da província do Noroeste, a mina tem 1.700 trabalhadores
e é propriedade da Kansanshi Mining PLC (KMP), que também faz
a exploração. O capital da empresa é partilhado pela FQM, uma
empresa de mineração canadiana e pela ZCCM, que tem 26%.
A exploração da mina começou em 2005 e desde aí a produção
não parou de crescer. Começou com uma capacidade de 110.000
mil toneladas de cobre por ano e neste momento vai em 240.000
toneladas de cobre e 120.000 mil gramas de ouro por ano.
GROUND CONTROL
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A mina a céu aberto tem duas frentes, a Principal e a do lado
Nordeste e trabalha com métodos de mineração convencionais. A
FQM utiliza escavadoras de grande porte e uma frota de dumpers
rígidos, que conta com 38 dumpers Hitachi EH3500ACII e dois
novos EH3500AC-3, entregues em dezembro de 2016. Desde 2010,
data do primeiro dumper Hitachi da mina, os 40 equipamentos
já fizeram mais de 1,1 milhões de horas.
A manutenção e assistência técnica dos dumpers Hitachi
são feitas pela Hitachi Construction Machinery Zambia Co.,
Ltd. (HCMZ). A empresa iniciou a atividade em 2010 e tem 166
colaboradores, espalhados por quatro instalações: em Kansanshi
(38 colaboradores), Lumwana (30 colaboradores), Lusaka, capital
da Zâmbia (89 colaboradores) e Kitwe, em Copperbelt.
Em Lusaaka fica também o Centro de Peças Remanufaturadas
da Hitachi (caixa de texto mais em baixo), com uma área de
20.000 m2 e localizado na periferia da cidade, na zona do aeroporto
internacional. As minas de Kansanshi (70% de assistência e 30%
de peças) e de Lumwana (30% de assistência e 70% de peças) são
responsáveis por 80% do volume de negócio da HCMZ. Os outros
20% são relativos ao negócio das peças remanufaturadas, para o
mercado local, África do Sul, Congo e Moçambique

Um novo conceito de transporte

O EH3500AC-3 leva a transmissão diesel-elétrica para um novo
nível de eficiência, com grandes desempenhos e uma qualidade
de fabrico ajustada aos ambientes mais duros e difíceis. O último
dumper rígido Hitachi tem uma estrutura maior e uma caixa de
carga mais robusta, para uma capacidade de carga útil de 175
toneladas (mais 20 toneladas que o modelo anterior).
O inovador sistema servo acionado do EH3500AC-3 garante
operações suaves e rápidas, esteja o dumper a arrancar, a subir
ou a manobrar. O sistema de velocidade de passo reduz os saltos

e os ressaltos em pisos irregulares ou quando o dumper está a
parar. O sistema de controlo de tração evita as derrapagens
automaticamente, gerindo o binário do motor de translação quando
uma ou mais rodas começam a perder tração, ao curvar em terrenos
escorregadios.
“O EH3500AC-3 tem características que nos permitem repensar
todo o sistema de transporte na mina e é a máquina ideal para
Kansanshi”, diz Scott Johnston, Diretor de Operações da HCMZ.
“O dumper tem uma capacidade de carga e uma velocidade na
linha de trolley ajustadas às necessidades da mina. O sistema de
controlo de tração permite ter um melhor controlo do equipamento,
com mais estabilidade em terrenos escorregadios. De uma forma
geral, o EH3500AC-3 superou as expetativas da FQM. Há total
confiança no produto.”

Mais produtividade com menos custos

O EH3500AC-3 possui uma fonte de energia elétrica alternativa
para alimentar um motor de tração, que ao entrar em ação desliga
o motor de combustão diesel. O motor de tração é alimentado de
forma contínua por energia elétrica captada a partir de um par de
fios condutores aéreos, através de pantógrafos (duas varas, ou
trolleys), que ligam o dumper às linhas de alimentação elétrica.
Todas as peças e componentes do sistema trolley do EH3500AC-3
são fabricadas e montadas na Hitachi, inclusive o pantógrafo, o
comando de ativação do sistema, o motor de tração elétrico e
o comando para levantar o pantógrafo. Estes materiais têm a
fiabilidade, eficiência e vida útil de um equipamento com garantia
de qualidade Hitachi.
E muito fácil mudar do sistema trolley para o diesel, ou viceversa. Basta um simples toque num botão. A ligação às linhas
aéreas de alimentação também é automática. Todo o processo
decorre de uma forma muito ágil e natural, sem manobras que

Remanufaturados para reduzir custos
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A HCMZ começou a recuperar peças e componentes para as minas
de Lumwana e de Kansanshi em Junho de 2012. Depois de um
período de experimentação, o Centro de Peças Remanufaturadas
passou do projeto à prática, com uma equipa e instalações
próprias, inauguradas em 2014.
Para fazer face à procura de peças e componentes
remanufaturados para a mina de Kansanshi, as instalações foram
ampliadas em Julho de 2016. A oficina e o armazém de peças
passaram a área coberta para mais do dobro (1.552m2 para
3.923m2), para aumentar a capacidade de produção.
A HCMZ tem um stock permanente de peças remanufaturadas
e depois recupera os principais componentes das máquinas que
são intervencionadas. Estes materiais seguem diretamente para o
Centro de Peças Remanufaturadas, onde são registados com um
número de série específico.
Depois de serem lavados, os componentes são desmontados e
decide-se se podem ser recuperados para voltar a usar. Quando
o componente é reutilizado, o cliente é reembolsado. O leque
de componentes remanufaturados inclui: cilindros, bombas e
motores hidráulicos, mecanismos de rotação e de translação,
juntas, transmissões, diferenciais, motores elétricos, alternadores
e pantógrafos.
O Centro de Peças Remanufaturadas tem todos os meios
necessários e uma equipa de 49 técnicos. O trabalho está
organizado por três seções - hidráulica, elétrica e mecânica – e

inclui estações de soldadura e maquinação, sala de ensaios
digital (com separação de bombas e motores), sala de ensaios
de componentes elétricos, box de montagem e desmontagem de
cilindros, estufa de pintura e controlo de qualidade.
A HCMZ fornece as peças e componentes remanufaturados a
clientes do setor da mineração em toda a África Austral. Existem
nessa região cerca de 40 escavadoras para minas e pedreiras
EX e 170 dumpers rígidos EH. E o mercado tem crescido
exponencialmente, de 115 peças em 2014, para 355 em 2016. E
espera-se que atinja as 420 unidades em 2017.
“O principal objetivo do Centro de Peças Remanufaturadas
é aumentar a vida útil dos componentes e reduzir os custos
operacionais dos equipamentos de mineração Hitachi” diz Toshiyuki
Asaga, Diretor Geral do Centro de Peças Remanufaturadas da
HCMZ. “Em vez de comprar peças novas, os nossos clientes
podem optar pelas peças recuperadas e poupar até 60%
do valor.
“Este negócio representa uma mais-valia e um fator de
diferenciação para a Hitachi no setor dos equipamentos de
mineração, não só na Zâmbia (onde os clientes estão muito
satisfeitos por poderem comprar peças feitas no país) mas em toda
a África Austral. Este é o único local onde se faz a recuperação
dos pantógrafos dos dumpers EH. Até temos clientes a pedir
a recuperação de peças e componentes de outros fabricantes!”

GROUND CONTROL
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Monitor 6 KPI do sistema Wenco que permite
ao operador receber informação do sistema
de gestão da mina na cabine

coloquem maior carga nos eixos ou no chassis e sem perdas de
tempo. Resumindo… com excelente desempenho e eficiência
operacional.
O sistema de linhas trolley é utilizado nas seções onde estão
as maiores subidas – há quatro linhas em Kansanshi, com 700800 m cada. O motor diesel é utilizado nas zonas planas e nos
troços a descer. A velocidade do sistema trolley com o dumper
carregado e a subir é maior do que a do diesel e isso permite ter
ciclos de trabalho mais curtos e mais produtividade. Não menos
importante, o sistema trolley traz uma redução de custos da
ordem dos 90%.
“Acho que Kansanshi tem sido um teste muito bom para a
Hitachi e posso dizer que o EH3500AC-3 tem superado todos
os desafios com distinção” diz Clayton Reeves, Diretor da Mina
da FQM. “A diferença para o modelo anterior é muito grande. Há
uma evolução enorme. No conceito, na tecnologia, no design…
O EH3500AC-3 tem mais capacidade e melhores desempenhos.”
Num equipamento destes, a produtividade e os custos são
fundamentais. Com o sistema trolley, os dumpers Hitachi são
as máquinas mais económicas que há. Além disso, este sistema
aumenta a velocidade de trabalho e a produtividade. Por isso,
o EH3500AC-3 permite uma grande economia, de custos e de
tempo.
Com menos cargas e horas de trabalho, o motor diesel do
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EH3500AC-3 vai ter uma vida útil maior, com menos tempos de
paragem e menos custos operacionais e de manutenção. Há
também a questão ambiental porque há menos emissões de gases
e ruído.
“O novo dumper é melhor em termos ambientais e gostaríamos
muito de poder ter mais equipamentos destes na nossa mina”,
acrescenta Clayton. “Já estamos a construir mais uma linha trolley.
O consumo de combustível e a proteção ambiental são questões
muito importantes e que nós levamos muito a sério. Diria que é
mais uma vantagem para o EH3500AC-3.”
“Vamos ter dois sistemas a operar nesta mina: trolley e diesel. O
EH3500AC-3 representa o futuro. Alguns dos dumpers mais antigos
da nossa frota já estão a chegar ao seu fim de ciclo e nos próximos
anos vamos ter que os trocar. E vamos olhar para o mercado, mas é
uma vantagem saber que temos um equipamento da nova geração
na nossa frota e a trabalhar tão bem.”
Para ver o filme do dumper rígido
Hitachi EH3500AC-3 na Zâmbia, vá a:
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Para receber a versão digital da Ground Control,
registe-se online em
www.hitachicm.eu/iground-control

Soluções tecnológicas Hitachi
A HCMZ não é a única empresa do grupo da Hitachi Construction
Machinery com uma equipa permanente na mina de Kansanshi. O
Wenco é um sistema de gestão de frotas para equipamentos de
mineração em testes desde Janeiro de 2018 e que se pretende que
esteja operacional em quatro meses.
A FQM adquiriu o serviço Wenco para uma frota com 13
escavadoras de minas e pedreiras, cinco escavadoras de grandes
dimensões, 73 dumpers rígidos e 11 dumpers articulados. Esta
aplicação inclui um pacote de serviços com: Gestor de Operações
(sistema de condução do equipamento); Registo de Carga (ligado
à gestão da produção da mina); Reconhecimento (identificação
em tempo real da localização e movimentos da máquina);
Reabastecimento (mobilização automática do equipamento para
abastecimento de combustível); Pit Nav Mobile 51+ (navegação via
GPS) e Readyline Mobile 51+ e Readyline Office (sistema de gestão
e acompanhamento do estado da máquina)
“A avaliação que o Wenco faz é muito boa” diz Sanjay Prabhakaran,
Diretor de Produção da FQM. “Este sistema é excelente e tem a

vantagem de poder ser ajustado às necessidades da nossa mina.”
Outra vantagem do Wenco é que permite integrar os sistemas
de terceiros num só ecrã. Em Kansanshi isso inclui também
um sistema de gestão da frota e do estado das máquinas, a
monitorização dos pneus, sistemas de comunicação, a tecnologia
de visualização SkyAngle (no dumper EH3500AC-3) e um sistema
de 360º (nos modelos mais antigos).
Com a implementação destas soluções tecnológicas, a formação
dos operadores é um fator essencial. Entre outubro de 2017 e
março de 2018 houve um intenso plano de formação para os
operadores e técnicos, que incluiu mais de 400 formandos e
muitas horas de formação.
O facto de a Wenco ser uma associada da Hitachi é uma grande
vantagem” diz Sanjay. “Este é o primeiro sistema Wenco instalado
em equipamentos Hitachi a trabalhar em África. A disposição física
do dispositivo é importante para garantir a validade da informação
recolhida. A Hitachi é a única fabricante a integrar estas soluções
tecnológicas no projeto do dumper.”
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custos totais da máquina e percebemos que havia vantagens.»
Os pedidos de assistência da Savioni são geridos por Patrick
Rianda, técnico da Probst Maveg. «O conjunto completo que a
Hitachi tem para oferecer – produto e serviços – é determinante na
nossa opção», sublinhou Fabio.
«Acompanhamos as garantias, os tempos de resposta (peças
e assistência), consumos e outros fatores. E de facto, as nossas
máquinas Hitachi dão poucos problemas e têm custos (operacionais
e de manutenção) reduzidos.»

Oferta total e flexível
Uma empresa de construção suíça é conhecida por manter relações próximas
e fazer bons negócios, com clientes e fornecedores. Para Fabio Savioni, Diretor
da Savioni Attilio SA, a nova escavadora de pneus Hitachi é um bom exemplo da
capacidade da empresa para encontrar a melhor resposta para as necessidades
dos seus clientes.

O

Da esquerda para a direita: Attilio Savioni, David Frapolli e Fabio Savioni
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nome Savioni Attilio SA (Savioni) deve-se ao pai de Fabio,
fundador da empresa com mais dois parceiros em 1973.
Nos primeiros anos, a empresa esteve sediada em Castaneda,
um município no cantão de Graubünden, onde ainda possui uma
pequena unidade. Desde 2009, a sede foi transferida para San
Vittore, em Grisons, num enclave situado na parte inferior do vale
do rio Moesa.
Fabio iniciou a carreira como engenheiro, mas em 1996 começou
a trabalhar na empresa do pai. A empresa familiar emprega
atualmente 70 pessoas, distribuídas em partes iguais pelas áreas
da construção e obras públicas.
Fabio tem uma excelente relação com o distribuidor da Hitachi
na Suíça, a Probst Maveg e com o delegado comercial da empresa,
David Frapolli, fruto da amizade que partilham há mais de 20 anos.
«Somos pessoas simples, que falam a mesma língua e se entendem
perfeitamente», explicou Fabio.
A relação comercial começou em 2006, quando a Savioni adquiriu

Precisão e conforto

a primeira máquina Hitachi. «Temos uma relação muito forte com a
Probst Maveg, especialmente com a delegação de Osogna, onde
são todos muito disponíveis. Mesmo quando ligamos já depois
das 7h ou ao fim-de-semana», confirmou Fabio. «A Probst Maveg
deve estar muito orgulhosa desta equipa. E nós, quando temos que
comprar uma máquina, sabemos sempre a onde ir!»
A atual frota da Savioni conta com 14 escavadoras Hitachi da
série Zaxis - sete miniescavadoras (duas ZX17U-2 e uma unidade
dos modelos ZX19U-5, ZX22U-2, ZX35U-2, ZX50U-2 e ZX52U-3),
três escavadoras de rastos (ZX85US-5, ZX240N-3 e ZX250LCN-3)
e quatro escavadoras de pneus (ZX140W-3, ZX145W-3, ZX145W-6
e ZX160W).
A última aquisição, a ZX145W-6, foi entregue pela Probst Maveg
em setembro de 2017, com um contrato de manutenção e uma
extensão de garantia de três anos ou 4.000 horas. «Optámos por
esta solução após-venda porque os nossos mecânicos não têm
tempo para tudo», referiu Fabio. «Além disso, comparámos os

«Além disso, os nossos operadores apreciam realmente estas
máquinas, pela força, pela precisão do sistema hidráulico e pelo
conforto da cabine. Estas características são muito importantes no
nosso dia-a-dia.»
«Trabalhamos com outras empresas que também têm máquinas
Hitachi e os operadores falam uns com os outros, trocam
informações e comparam as máquinas. E não há dúvida de que
as escavadoras Hitachi são uma referência de qualidade e de
produtividade.»
Na última máquina que comprou, a Savioni queria encontrar
uma escavadora de raio curto, semelhante à ZX145W-3. «Estamos
muito satisfeitos com o modelo da série 3. Falámos com o David e
fizemos o negócio em 10 minutos», explicou Fabio.
A flexibilidade da ZX145W-6 é perfeita para os trabalhos da
Savioni. «Temos de ser rápidos a responder aos clientes; às
vezes temos que avançar para o terreno em menos de 24 horas»,
acrescentou. «A ZX145W-6 é rápida, muito equilibrada, com uma
grande suavidade e precisão de movimentos, com uma excelente
visibilidade e habitabilidade para os operadores.
«Para podermos servir bem os clientes, temos que ter o apoio
da Hitachi e da Probst Maveg. A nossa flexibilidade e eficiência
começam na relação com os nossos fornecedores e na sua
capacidade para perceber as nossas necessidades e expetativas.»
GROUND CONTROL
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«Tentamos sempre ter
as duas máquinas no
mesmo projeto porque
há vantagens claras ao
nível da organização, da
qualidade e da velocidade
do trabalho.»    
Sven Susewind,
sócio-gestor da Susewind

O

s moradores de Freiburg, no estado de Baden-Württemberg,
Alemanha, sabem que vivem num sítio especial. A região tem
uma luz natural abundante (figurando na lista das cidades alemãs
mais soalheiras) e está situada nos limites da Floresta Negra.
Há várias cidades com estâncias termais e a região atrai turistas
e moradores que gostam de fazer ski e de usufruir da natureza
abundante, com paisagens deslumbrantes, durante longas
caminhadas.
A norte da cidade, no bairro de Bötzingen, fica uma das empresas
de arquitetura paisagística mais notáveis da região: a Susewind.
Fundada em 1996 por Sven Susewind, a empresa especializouse na conceção, construção e manutenção de espaços verdes e
manutenção de áreas florestais.

Qualidade e confiança

Par perfeito
Individualmente, a pá carregadora compacta
Hitachi ZW75-6 e a  miniescavadora ZX55U-5
podem melhorar a eficiência de qualquer obra.
Mas quando juntamos as duas máquinas, o
desempenho é duas vezes melhor. A Ground
Control esteve na Alemanha para ver como
uma empresa de arquitetura paisagística
está a aproveitar este potencial.
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Por ocasião da visita da Ground Control, a Susewind tinha em curso
a supervisão de uma série de projetos em Bötzingen e arredores.
Um dos trabalhos, adjacente a uma vinha com 4.000 hectares,
implicou a construção e a manutenção de um jardim em socalcos
com três níveis, nas traseiras de duas casas novas. Os trabalhos
começaram em outubro de 2017 e duraram dois meses.
Para aquela obra, a Susewind levou uma miniescavadora
Hitachi ZX55U-5 e uma pá carregadora compacta ZW75-6.
A primeira máquina foi entregue no verão de 2015 e a segunda
em março de 2017. Os dois equipamentos foram vendidos pela
Kiesel, distribuidor da Hitachi na Alemanha, que Sven conhece há
muitos anos.
«A assistência da Hitachi é excelente e há cerca de 40 anos que
conheço pessoalmente o vendedor da Kiesel», explicou Sven.
«Há dois critérios principais para adquirir novos equipamentos:
a qualidade da máquina e a qualidade do Serviço Após-venda.
Depois, confio inteiramente na Kiesel e na capacidade da empresa
para me fornecer equipamentos de qualidade, com bons preços e
ajustados às minhas necessidades.»

Limitações de espaço

Na obra de Bötzingen decorrem vários trabalhos em simultâneo.
No início do dia, os camiões entregam e depositam pedra britada
junto à encosta de acesso à principal área do jardim. A ZX55U-5
espalha o material na superfície e faz o respetivo nivelamento. Ao
mesmo tempo, a miniescavadora pode ser utilizada para vários
outros trabalhos, tais como a movimentação de terras e preparação
do terreno, remoção de pedras e ervas, preparação do sistema de
drenagem e do sistema de rega, entre outros.
Graças ao raio curto, a ZX55U-5 é ideal para locais exíguos. Na
obra, o espaço do jardim é muito limitado e conduz diretamente
GROUND CONTROL
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«Devido ao seu design compacto
robustez e desempenho, a ZX55U-5
é a máquina ideal para o trabalho
que estamos a fazer»

«Aprecio particularmente a agilidade
e a facilidade de controlo da ZW75-6,
fatores muito importantes nesta obra.»
Rainer Kühnle,
Operador na Susewind

a uma rua. Nestas condições, a facilidade de controlo e a
versatilidade são muito importantes. A janela frontal e a porta de
grandes dimensões otimizam a visibilidade, para maior eficiência
e segurança.
Erwin Ufheil é o operador da ZX55U-5 e tem uma opinião clara
sobre as vantagens da miniescavadora Hitachi. A trabalhar no setor
da construção há mais de 30 anos, Erwin é uma boa testemunha da
qualidade da máquina: «Quando fizemos os primeiros testes com a
ZX55U-5, fiquei impressionado.
Devido ao seu design compacto, robustez e desempenho, é a
máquina ideal para o tipo de trabalho que estamos a fazer.
«O facto de ser uma escavadora de raio curto é muito bom para
o operador e para a organização da obra. Depois, a possibilidade
de poder alternar facilmente entre os dois modos de trabalho –
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Erwin Ufheil,
operador na Susewind

potência e ECO – é muito útil. Pessoalmente, a principal vantagem
da Hitachi ZX55U-5 é o sistema hidráulico, extremamente suave e
rápido. Em termos de manutenção, a estrutura da máquina é muito
simples e o acesso aos componentes é fácil.»

controlo de marcha é uma das minhas funcionalidades preferidas.
Em comparação com outros modelos, é muito mais suave em
terrenos irregulares e a cabine é mais espaçosa e confortável.»

Responsável e versátil

A conjugação da ZW75-6 e da ZX55U-5 tem tido excelentes
resultados para Sven: «Tentamos sempre ter as duas máquinas no
mesmo projeto porque há vantagens claras ao nível da organização,
da qualidade e da velocidade do trabalho. Podemos, por exemplo,
movimentar qualquer material na obra com a escavadora e depois
utilizar a pá carregadora para o remover, juntamente com entulhos e
vegetação. Desta forma, os trabalhos decorrem de uma forma mais
organizada e eficiente.»
A ZW75-6 e a ZX55U-5 também complementam as outras duas
miniescavadoras Hitachi da Susewind: a ZX10U-2 e a ZX33U-3. A
ZX33U-3 foi a primeira máquina Hitachi adquirida pela empresa,
em 2009, e continua a trabalhar em pleno. A robustez destes
equipamentos tem permitido à Susewind ganhar e realizar diversos
trabalhos florestais nos meses de inverno.
«No inverno o maior desafio é o mau tempo», acrescentou Sven.
«Felizmente, isso não é problema para as máquinas da Hitachi,
preparadas para enfrentar os ambientes mais duros e difíceis.
Mesmo em condições adversas, confiamos sempre na ZW75-6 e
na ZX55U-5 para trabalhar sem parar.»
«Tenho equipamentos Hitachi há oito anos e nunca tive um
problema. É só cuidar bem da manutenção, meter combustível

Noutro sítio, a ZW75-6 está a transportar materiais para a obra. A
pá carregadora compacta também é utlizada para carregar camiões
e limpar o terreno. Quando é necessário, também é utilizada nas
operações de limpeza e manutenção da urbanização, com balde ou
vassoura, uma preocupação que atesta a versatilidade da máquina
e o respeito da Susewind pela comunidade local.
A Susewind consegue conduzir a ZW75-6 entre a sede da
empresa e a obra – ambas localizadas em Bötzingen – utilizando
a via pública. Isso permite reduzir os custos de transporte. Com
um design compacto, excelente visibilidade a 360º e comandos
ergonómicos muito fáceis de utilizar, a ZW75-6 é uma pá carregadora
moderna e eficiente, com garantia de qualidade Hitachi.
Para o operador da empresa, Rainer Kühnle, o sucesso da pá
carregadora justifica-se por uma série de fatores importantes:
«Estamos a utilizar a ZW75-6 para descarregar camiões e
movimentar materiais na obra. Por isso, o porte da máquina é muito
importante. E neste caso, a ZW75-6 tem as dimensões ideais.
«Aprecio particularmente a agilidade e a facilidade de controlo
da ZW75-6, fatores muito importantes nesta obra. A máquina tem
uma excelente visibilidade a toda a volta. Também tem força e o

A combinação ideal

e trabalhar. Enquanto empresário, também me apraz registar a
satisfação dos operadores. A utilização de equipamento de uma
única marca facilita a manutenção e tem um grande impacto
visual nas obras. O aspeto e o design das máquinas Hitachi são
magníficos e a verdade é que ser cliente Hitachi traz uma imagem
de excelência à minha empresa.»
Para assistir a um filme sobre as
Hitachi ZW75-6 e ZX55U-5 na Alemanha, vá a
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Para receber uma versão digital da Ground
Control registe-se online em
www.hitachicm.eu/iground-control
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Terneuzen, numa área com 45 hectares e junto ao canal que liga Gent
a Terneuzen, no Porto do Mar do Norte, entre as cidades e portos de
Roterdão e Antuérpia. A sua localização central, o porto de águas
profundas e a doca de 500 metros asseguram excelentes ligações à
Bélgica, à Alemanha, norte de França e Reino Unido.
A maior parte dos resíduos incinerados é entregue por via marítima
e provém de várias fábricas na Holanda e na Bélgica, cada uma com
os seus próprios processos.
Os materiais são processados em lotes, de forma a manter os
resíduos de diferentes fábricas separados. «Cada navio transporta
3.000 toneladas e descarregamos 400 toneladas por hora, ou seja,
dois navios por dia», referiu Peter David, Chefe de Máquinas e
Planeamento. «Os materiais processados também são expedidos por
via marítima.»

Um ambiente difícil

Ideal para
reciclagem
urbana
As escavadoras e pás carregadoras Hitachi
são vitais para o processo de produção das
centrais da Heros Sluiskil BV, onde se faz o
transporte e manuseamento de resíduos que
são transformados em materiais utilizados no
setor da construção.
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As exigentes condições de trabalho da central requerem uma frota
de equipamentos muito robusta. «É um ambiente muito corrosivo»,
sublinhou Peter. «As cinzas residuais podem ficar agarradas às
máquinas e corroer as peças. Uma máquina a trabalhar nestas
condições durante quatro anos parece que tem o dobro do tempo!»
A Heros é cliente Hitachi há sete anos, desde a aquisição da
primeira pá carregadora ZW310 em 2011. A frota atual conta com
dez equipamentos Hitachi, incluindo uma escavadora ZX350LC-6 e
nove pás carregadoras (ver página 34). As máquinas são vendidas
pela Pladdet, representante da Hitachi na Holanda e com instalações
a apenas 20 km de distância da central da Heros.
As máquinas são vendidas com contratos de manutenção total
e extensões de garantia fornecidas pela Pladdet. «A fiabilidade
das máquinas e a proximidade da assistência são os aspetos mais
importantes para a nossa empresa. A manutenção tem custos e não
podemos ter uma máquina parada», explicou Peter. «Com a Hitachi
sabemos que não temos surpresas e custos inesperados.»
A Heros adquire a maior parte das suas máquinas através de
contratos de leasing operacional. No final do contrato, a empresa
compra as máquinas para depois revendê-las. «A ideia é ficar com
as máquinas durante quatro anos, ou 10.000 horas. No entanto, as
máquinas da Hitachi acabam por fazer cerca 3.000 horas por ano. A
escavadora ZX350-5 fez 12.000 horas em quatro anos.»

C

omo diz o conhecido adágio popular, «Quando uns não querem,
estão os outros desertos.» É o caso da Heros Sluiskil BV, uma
unidade industrial na Holanda dedicada à produção de matériasprimas a partir de resíduos industriais e urbanos incinerados. O
processo designado «mineração de resíduos urbanos» é cada vez
mais importante nas sociedades modernas, em virtude do aumento
da procura de matérias-primas, do aumento dos custos e da
necessidade de encontrar alternativas renováveis sustentáveis.
Propriedade da empresa alemã Remex Mineralstoff GmbH, a Heros
é uma das 60 instalações da empresa na Europa e Ásia. Durante
o processamento, são extraídos materiais ferrosos, como ferro
fundido, e metais não ferrosos, como alumínio e cobre, a partir de
cinzas e escórias incineradas. O restante material constitui a base
para a produção de agregados secundários, utilizados, por exemplo,
na construção de estradas, em trabalhos de terraplenagens ou na
produção de betão.
A Heros é uma das maiores unidades industriais deste género na
Holanda, com uma capacidade de produção de 650 mil toneladas/
ano. A empresa está muito bem localizada, no Heros Ecopark

Potente e eficiente

A ZX350-5 substituída pela nova ZX350LC-6. Equipada com um
balde de 2 m3, a escavadora é utilizada para abrir as pilhas de
material incinerado, que podem permanecer armazenadas no local
durante três a seis semanas. «A temperatura sobe no interior das
pilhas transformando o material em algo parecido com um betão de
baixa consistência», explicou Peter. «Necessitamos de uma máquina
robusta e com uma força de escavação capaz de romper o material.»
«De acordo com o nosso operador, a ZX350LC-6 é suave, potente
e tem um sistema hidráulico mais evoluído. A trabalhar no modo ECO,
a máquina tem a mesma força que a máquina da série -5 no modo
de potência.»
Uma das pás carregadoras ZW310 da empresa remove os materiais
da pilha e transporta-os para o alimentador do equipamento de
fragmentação e processamento. Uma máquina ZW250-6 de menor
porte trabalha noutra parte das instalações, no local onde os resíduos
metálicos são separados. Para isso, a pá carregadora está equipada
com pneus maciços e guarda-lamas de grandes dimensões.
Para descarregar os materiais dos navios, a empresa utiliza uma
ZW370-6. «É a maior máquina nestas instalações», confirmou Peter.
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«Não podemos ter equipamentos de maior porte porque o piso não
suporta mais peso.»

Tamanho perfeito

Por sua vez, a pá carregadora Hitachi mais pequena nas instalações é
uma ZW180-6, que também foi escolhida devido às suas dimensões.
A máquina está a trabalhar na central de reciclagem e valorização
de materiais não ferrosos, com uma área de 2.700 m2 e que foi
inaugurada em junho de 2017. Este centro separa o alumínio e
os pequenos fragmentos metálicos não ferrosos dos resíduos
industriais incinerados.
É mais um exemplo do investimento e da qualificação da Heros,
com vista à produção de materiais de maior qualidade. Esses
materiais podem ser utilizados em mais aplicações e vendidos a um
preço mais elevado.
A ZW180-6 trabalha 16 horas por dia, a carregar os materiais na
máquina onde é feita a lavagem, no início do processo. E no final do
processo, carrega os camiões com o material tratado.
«Escolhemos a ZW180-6 para trabalhar no interior da fábrica por
ser fácil de manobrar e por ter uma altura de descarga que permite
atingir a parte superior do alimentador», acrescentou Peter. «Também
é versátil na organização das pilhas, no carregamento das máquinas
e nas operações de limpeza e manutenção das instalações.»
A ZW180-6 está equipada com uma balde de 2,5 m3, ligeiramente
mais pequeno que o habitual devido ao peso do material. Tem uma
cabine pressurizada, sistema de parqueamento e luzes extra para
trabalhar com maior segurança e conforto.
«As luzes traseiras aumentam a visibilidade e a segurança», explicou
Peter van Liere, Delegado Comercial da Pladdet. «Os operadores têm
de usar proteções para os ouvidos e as luzes ajudam a perceber que
a pá está a manobrar.»
Para o operador Marco Dierkx, os baixos níveis de ruído na
cabine, a suavidade de movimentos e facilidade de controlo em
espaços exíguos são algumas das principais vantagens da ZW180‑6.
O ar condicionado também é importante, conforme sublinha:
«Dado que os materiais produzem muito calor, a cabine pode
aquecer bastante. Especialmente no verão, a temperatura pode
aumentar significativamente e o ar condicionado na cabine torna-se
indispensável.»

Um futuro sustentável
Máquinas Hitachi na Heros Sluiskil
ZW180-6 - entregue em abril de 2017
ZW250-6 - entregue em maio de 2017
ZW310-1 - entregue em 2011
3 x ZW310-5 – entregues entre abril de 2015
e julho de 2016
2 x ZW310-6 - entregues em novembro de
2016 e novembro de 2017

O número de colaboradores da Heros duplicou nos últimos dois
anos e hoje conta com cerca de 80 trabalhadores, sem contar com
os temporários. Isso e o recente investimento nas instalações,
atestam a dinâmica deste setor e a crescente procura de materiais
reciclados.
À medida que os regulamentos relativos à poluição ambiental
se tornam cada vez mais exigentes e aumenta a probabilidade de,
no futuro, haver legislação a exigir um maior aproveitamento de
materiais reciclados, esta tendência irá provavelmente manter-se.
Ao produzir matérias-primas recicladas, a Heros garante que os
resíduos de hoje serão um importante recurso para o futuro.

ZX350LC-6 - entregue em novembro de 2017
ZW370-6 - entregue em dezembro de 2017
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Para assistir a um filme sobre a ZW180-6, vá a
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Para receber uma versão digital da Ground
Control, registe-se online em
www.hitachicm.eu/iground-control
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A

TIB Recycla SA (TIB) foi criada em 2014 através de um consórcio
de três empresas: A Toggenburger, a Implenia e a Bizzozero.
A Toggenburger AG é especializada em transportes com camiões
grua, materiais de construção, engenharia ambiental, demolição
e movimentação de terras. A Implenia AG é a maior empresa de
serviços no setor da construção e obras públicas na Suíça, com
uma forte implantação no mercado europeu. A Fratelli Bizzozero
SA atua nas áreas dos transportes, construção, movimentação de
terras, demolição e reciclagem.
«As três empresas já tinham colaborado juntas noutros projetos»,
recordou Martin Feldmann, Diretor do Departamento de Tecnologias
do Ambiente da Toggenburger. «Depois disso, decidimos reforçar a
nossa colaboração com a construção de uma central de reciclagem
no sul do país.»
«A Toggenburger já fazia operações de limpeza e reciclagem de
solos contaminados no norte dos Alpes. No entanto, no cantão de
Ticino é muito difícil depositar resíduos não orgânicos nos aterros
e por isso havia espaço para uma central de reciclagem que
garantisse este serviço.»
Sediada no distrito de Lugano, a TIB abriu a nova central de
reciclagem no município de Mezzovico-Vira. O objetivo desta
moderna unidade é produzir agregados reciclados para obras
e outras aplicações em todo o território da Suíça e oferecer às
empresas de construção uma solução que lhes permita eliminar
os resíduos. A TIB também pode lavar, tratar e eliminar materiais
contaminados na nova central.

Oportunidade perfeita

«A Bizzozero tinha umas instalações onde já fazia a reciclagem
de materiais demolidos, nomeadamente britagem e classificação
com equipamentos móveis» explicou Martin. «Por isso, quando o
governo aprovou o projeto da TIB, em 2015, aquele era o local ideal
para construir a nova central.»
A obra ficou concluída em agosto de 2017 e em novembro a TIB
já fazia os últimos testes e ensaios nos equipamentos. Ao mesmo
tempo, a empresa investia na formação de uma equipa de cinco
colaboradores e já estava a receber material para reciclar.
Esses materiais são recolhidos em obras, trabalhos de demolição,
indústrias e aterros, por empreiteiros e donos de empresas que
procuram um sítio onde possam colocar os resíduos. «Queremos
produzir, em média, 700 toneladas de agregados reciclados por
dia», prosseguiu Martin, que desempenha funções consultivas na
TIB em representação da Toggenburger.

Líder na eficiência e
redução de custos
A TIB está a eliminar resíduos e a proteger o meio ambiente na Suíça. A nova
central de reciclagem da empresa está a crescer graças à pá carregadora
ZW310-6 e ao apoio do distribuidor da Hitachi, a Probst Maveg.
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Da esquerda para a direita: Martin Feldmann,
Roberto Bizzozero e David Frapolli
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«O principal desafio neste momento é apresentar a TIB ao
mercado, para que os potenciais clientes ponderem o recurso
aos serviços da central. Devemos sensibilizá-los para a questão
da reciclagem, para a possibilidade de reutilizar materiais em
outras obras e de criar valor a partir de resíduos, aumentando a
rentabilidade das suas empresas.
«A TIB dispõe de instalações únicas e não há agregados de
qualidade disponíveis e em quantidade suficiente na região, por
isso estamos confiantes. Queremos trabalhar com as maiores
empresas e empreiteiros.»
Um dos principais equipamentos da nova central de reciclagem
é uma pá carregadora Hitachi ZW310-6. O equipamento está a ser
utilizado na primeira fase do processo, para alimentar a recicladora
com materiais recém-chegados, através de uma rampa íngreme.
No final do processo de reciclagem, a pá carregadora é utilizada
para carregar os camiões com agregados acabados, para serem
encaminhados para os clientes, por estrada ou ferrovia.

Serviço de qualidade

A ZW310-6 foi vendida à TIB com um contrato de manutenção e
uma extensão de garantia de cinco anos ou 6.000 horas. É uma
das quatro máquinas encomendadas durante o terceiro trimestre
de 2017 por Roberto Bizzozero, diretor da TIB, à Probst Maveg,
representante da Hitachi na Suíça. Os outros equipamentos são três
escavadoras de rastos (ZX240-5, ZX135US-6 e ZX300-6) vendidas
para a Fratelli Bizzozero, a sua própria empresa.
«Testámos a Hitachi ZW310-6 várias vezes, em demonstrações
organizadas pelo fornecedor, antes de formalizar a compra», referiu
Roberto. «A Hitachi tem uma presença forte nesta região e para nós
o fator mais importante é a qualidade da assistência, tanto mais
que a Probst Maveg está a apenas 20 minutos de carro das nossas
instalações.
«A Probst Maveg tem uma atitude comercial, produtos e um
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Serviço Após-venda de qualidade reconhecida. Além disso temos
uma relação profissional, mas também de amizade, com David
Frapolli, Delegado Comercial que acompanha a nossa empresa.
A ZW310-6 trabalha cerca de 15 horas por dia, sempre com os
melhores desempenhos. Gostamos do cor-de-laranja Hitachi e
valorizamos bastante a qualidade associada à marca e o elevado
valor de revenda dos equipamentos.»
Depois de recorrer a outros fabricantes ao longo dos últimos 30
anos, Roberto fixou-se na Hitachi nos últimos 15 anos de atividade
da empresa! «A Hitachi é o fabricante da nossa preferência e as
escavadoras Zaxis são as melhores do mercado», referiu. «Optámos
pela pá carregadora ZW-6 pela relação qualidade/preço e porque
é uma máquina com custos operacionais reduzidos, com baixo
consumo de combustível.»
O operador Damiano Alberton também ficou impressionado com
a nova máquina da TIB: «O banco e o design ergonómico do painel
de instrumentos são excelentes. O posto de condução é perfeito
e o ruído na cabine é mínimo. Ao nível do conforto do operador, a
ZW310-6 é a melhor máquina que já experimentei.»
«A visibilidade é ideal, tanto para alimentar a recicladora como para
carregar os camiões. A força e o binário do motor são excelentes e o
consumo de combustível é igualmente impressionante. A precisão
da máquina é outra das principais características e permite-nos
limpar o piso da fábrica com o balde.»

Para assistir a um filme sobre a
Hitachi ZW310-6 na Suíça, vá a
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Para receber uma versão digital da Ground
Control, registe-se online em
www.hitachicm.eu/iground-control

Hitachi ZW310-6 da TIB com balde de origem e engate rápido
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Compre online em
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