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NOTÍCIAS
A primeira para a
fábrica de Amsterdão
da HCME

Tonny Engels e Robert de Jong na entrega do equipamento

Investir no ensino
técnico para o futuro
Os alunos do Hanze College, em Oosterhout, na Holanda,
trabalham com máquinas, ferramentas e equipamentos doados
pela Hitachi Construction Machinery (Europa) NV (HCME). A
doação é apenas uma das formas utilizadas pela HCME para
apoiar o ensino técnico naquela escola, enquanto membro ativo
da ‘Associação de Amigos do Hanze College’.
Entre os equipamentos fornecidos ao departamento técnico
da escola incluem-se uma coluna vertical de furação com várias
brocas novas, equipamento de soldadura, uma câmara de
secagem para elétrodos de soldadura e perfis em aço. Estes
equipamentos serão utilizados nas aulas de produção industrial,
instalação e energia.
Foram também doados dois motores diesel (com os respetivos
suportes fixos), para as disciplinas de mobilidade e transporte.
O transporte dos equipamentos e componentes, das instalações
da HCME em Oosterhout para o estabelecimento de ensino, foi
oferecido pela Martens Transport.
Tonny Engels (Departamento de Produção e Compras)
entregou o equipamento em nome da HCME a Robert de Jong,
responsável pelo departamento técnico da escola, que afirmou:
“Estamos muito satisfeitos com a doação destes equipamentos
e gostaríamos de agradecer ao Tonny, à HCME e à Martens
Transport, pelo apoio que dão ao desenvolvimento e valorização
do ensino técnico!”
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A primeira escavadora modificada na fábrica da Hitachi
Construction Machinery (Europa) NV (HCME) em Amsterdão foi
entregue a uma empresa francesa. A ZX300-6 com braço de
longo alcance tem uma altura de trabalho consideravelmente
maior do que o modelo standard e é a máquina ideal para
aplicações especiais, de demolição, construção e infraestruturas.
A produção de equipamentos especiais, modificados de
fábrica para aplicações específicas (demolição, silvicultura,
manuseamento de materiais, dragagens, entre outras) foi
transferida de Oosterhout, no sul da Holanda, para Amesterdão,
no âmbito de um processo de reestruturação iniciado em 2017.
O objetivo dessa mudança passava por melhorar a eficiência
do processo produtivo e responder à crescente procura destes
equipamentos na Europa.
Toru Nabeshima, diretor do Departamento de Aplicações
Especiais da HCME, explica: “Transferir o local de produção
destes equipamentos para Amsterdão permitiu-nos melhorar
a eficiência a vários níveis. A base das máquinas vinha de
Amsterdão para Oosterhout, onde eram modificadas de acordo
com a aplicação e os requisitos do cliente. Agora temos todo o
processo num só local, em Amesterdão. Além disso, as novas
instalações têm mais espaço disponível e uma zona exterior de
testes.”
Neste momento, a fábrica de Oosterhout está focada
apenas nas miniescavadoras e escavadoras compactas (até
às oito toneladas). E a produção destes modelos também
deverá aumentar significativamente, graças à reestruturação e
reorganização do processo industrial.

Hitachi antecipa o futuro com a ZX210X-6

Tsuyoshi Nakamura, Diretor-Geral do Centro de
Design Industrial (Produtos Tecnológicos) da HCM

A Hitachi introduziu no mercado europeu a sua primeira escavadora
com controlo automático, a ZX210X-6. Este tão aguardado modelo
terá um enorme impacto em trabalhos de construção e infraestruturas,
otimizando a eficiência (cerca de 30-50%), reforçando a segurança
e auxiliando os operadores com menos experiência.
Desenvolvida na fábrica de Tsuchiura, no Japão, a a escavadora
ZX210X-6 ICT integra as mais recentes inovações tecnológicas da
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM). A nova máquina
resulta da cooperação entre as equipas do Departamento de
Investigação e Desenvolvimento, do Centro de Design Industrial e
da Divisão de Sistemas de Controlo (responsável pelo software e
pelos sistemas de TIC) da HCM.

Automatização de funções

Tsuyoshi Nakamura, Diretor-Geral do Centro de Design Industrial
(Secção de Produtos Tecnológicos), participou no desenvolvimento
da máquina: “A HCM começou a trabalhar nesta escavadora em 2015
para acompanhar e antecipar as tendências do mercado, que quer
máquinas cada vez mais seguras e com melhores desempenhos.
“Além disso, prevemos que, no futuro e nos países mais
desenvolvidos, o número de operadores profissionais irá diminuir
significativamente devido ao envelhecimento da população. Isso
significa que haverá uma crescente necessidade de máquinas fáceis
de operar”.
O desenvolvimento da automatização de funções das máquinas
representa um passo em frente para a indústria da construção e
mineração. A Hitachi desenvolveu esta máquina em cooperação
com a Trimble, um dos líderes globais no setor dos dispositivos de
orientação de máquinas e telemetria.

Facilidade de controlo e precisão
Escavadora com braço de longo alcance em
Amsterdão antes da entrega ao cliente

“A frente de escavação da ZX210X-6 tem um controlo semiautomático
e a informação pode ser inserida via 3D ou 2D”, explica Nakamura.
“Os dados - ou plano da obra - são enviados para a escavadora
por Internet ou descarregados de uma pen. Essa informação
aparece no ecrã tátil de 10,1 polegadas da cabine, com um monitor

muito intuitivo e fácil de utilizar (tipo smartphone)”.
Este sistema permite trabalhar com a escavadora de forma
mais fácil e otimizada, evitando a escavação em excesso. O
posicionamento do balde é controlado e gerido para que os
trabalhos de limpeza, abertura de valas, entre outros, sejam feitos
mais rapidamente e com menos movimentos.

Segurança e eficiência

A precisão de trabalho da ZX210X-6 reduz o número de manobras
e trabalhos repetitivos numa obra. Por exemplo, as marcações
necessárias em obra no sistema 2D são reduzidas ao mínimo no
sistema 3D. Isso permite reduzir o número de pessoas necessárias
numa obra, aumentar a segurança e reduzir custos. O processo é
todo ele mais eficiente, exigindo menos tempo para concluir projetos,
o que contribui em última análise para reduzir significativamente
os custos operacionais e os níveis de emissões.
A precisão é o elemento principal e de maior destaque na Hitachi
ZX210X-6, quando comparamos com as outras escavadoras com
controlo automático no mercado europeu. “O rigor nos trabalhos
de nivelamento, por exemplo, mostra que a escavadora da Hitachi
tem maior qualidade e precisão do que as máquinas da concorrência”,
afirma Nakamura.
Outro aspeto que distingue a ZX210X-6 é o seu sistema de
controlo, que integra uma tecnologia desenvolvida exclusivamente
pela HCM com uma unidade eletromagnética. “Funciona em perfeita
harmonia com o sistema hidráulico da máquina, tendo já dado
provas de sucesso nos modelos standard.”
Já existem no mercado europeu muitas empresas a fazer perguntas
sobre estes equipamentos e acreditamos que a procura vai aumentar,
acredita Nakamura: “A título de exemplo, as máquinas que integram
sistemas TIC já são utilizadas em metade das obras nos países
nórdicos e em cerca de 20% das obras no Reino Unido e na Alemanha.
Mas essa taxa deverá aumentar para os 30% ou 40% nos próximos
cinco anos. Nas grandes obras públicas e infraestruturas, entre 50%
e 80% das máquinas utilizadas serão modelos com sistemas TIC.
É caso para afirmar que há um longo futuro pela frente.”
GROUND CONTROL
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Reduzir os custos
na Finlândia

Nova área de
demonstrações
na HCME
O campo de testes e demonstrações na sede da Hitachi
Construction Machinery (Europe) NV (HCME) em Amsterdão,
Holanda, foi alvo de uma intervenção de requalificação, de forma
a poder receber uma maior variedade de equipamentos, num
ambiente mais atrativo e tecnologicamente desenvolvido. A
nova área foi inaugurada a 27 de setembro 2018 para coincidir
com a apresentação no mercado Europeu da nova escavadora
ZX210X-6 ICT com tecnologia TIC para automatização
de funções.
A área foi alargada em 10 metros para cada lado para ficar
com mais 1.500m2 à frente do edifício e otimizar a experiência de
quem visita a sede da HCME. No conforto do auditório com vista
para o campo de demonstrações, os visitantes podem apreciar
as máquinas a trabalhar, ouvir o som do interior da cabine e ver
o mesmo que o operador está a ver, através da instalação de
microfones e câmaras especiais.
Os trabalhos de alargamento duraram seis meses e a obra
foi depois concluída em seis semanas. O projeto foi liderado
por Frank van Neste, do departamento de Desenvolvimento e
Engenharia da HCME, com o apoio do diretor do departamento,
Burkhard Janssen e do Gestor de Produto, Wilbert Blom.
“O campo de demonstrações foi feito em 2002 quando
construímos o edifício-sede e só permitia a exibição de quatro
ou cinco máquinas ao mesmo tempo” diz Frank. “Quisemos fazer
um espaço mais acolhedor e interativo para quem nos visita e ao
mesmo tempo mais moderno e tecnologicamente desenvolvido.
Porque as máquinas Hitachi também são mais evoluídas”.
E conclui de seguida: “A nova zona tinha que estar preparada
para a apresentação da ZX210X-6 e exibir todo o potencial das
soluções automatizadas Hitachi ICT.”
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A empresa finlandesa Hervannan Kaivin Oy tem uma frota de
escavadoras Hitachi para vários tipos de trabalhos. Sediada em
Tampere, esta empresa atua essencialmente na região de Pirkanmaa
e a sua atividade abrange trabalhos de construção, terraplanagem,
construção de estradas, infraestruturas e paisagismo.
Matti Grönfors, diretor-geral da Hervannan Kaivin Oy, trabalha
há 30 anos com a Rotator, representante da Hitachi na Finlândia.
A frota da empresa inclui atualmente seis modelos Hitachi: uma
escavadora de pneus ZX180W e cinco escavadoras de rastos
- ZX225USRLC, ZX350-3, ZX500 e duas novas ZX300LC-6 e
ZX350LC-6.
Grönfors ficou agradavelmente surpreendido com a poupança
de combustível obtida nas máquinas da nova série -6. “A nova
ZX300LC-6 consome apenas metade do combustível do seu
modelo antecessor, a ZX280LC-3. É uma grande diferença, com
um grande impacto na atividade de qualquer empresário”.
Grönfors também está muito satisfeito com o sistema de
monitorização Global e-Service da Hitachi. “A máquina envia um
alerta quando há uma anomalia - e este sistema funciona realmente”,
explica-nos. “Recebemos uma mensagem quando há uma peça
a precisar de ser substituída. A Rotator vem substituir a peça e
evitamos assim qualquer paragem imprevista da máquina”.

Em boas mãos
No início deste ano, a Hitachi Construction Machinery (Europa) NV
(HCME) anunciou uma mudança de liderança na filial do Reino Unido,
a Hitachi Construction Machinery UK Ltd (HCMUK), motivada pela
reforma de John Jones. Com mais de 25 anos de experiência nos
mercados dos equipamentos industriais e agrícolas, o seu sucessor,
David Roberts, assumiu o cargo de CEO no dia 1 de abril. A Ground
Control falou com David sobre a sua experiência até ao momento
no novo cargo e pediu-lhe uma análise à atual situação do mercado
britânico.
Quais foram as suas primeiras impressões da HCMUK?
Tive uma receção calorosa por parte de todas as pessoas. Todas
elas demonstram paixão pelo produto e pela marca e existe um
forte “espírito Kenkijin”. Todos são focados no cliente e partilham os
mesmos objetivos.
Quais foram as suas prioridades?
Existe uma grande procura no mercado dos equipamentos e a
HCMUK ocupa uma posição forte, pelo que a prioridade tem sido
manter o rumo da nossa atividade.
Pessoalmente, tento adquirir mais conhecimento nesta área, para
poder apoiar a equipa e acrescentar valor. Venho da área comercial
e do marketing e sempre considerei que, para acreditar numa marca,
é necessário conhecer bem os produtos e, mais importante, os
clientes. Na Hitachi, há setores que são novos para mim, como a
mineração e extração de inertes, pelo que estou a aprender e a
conhecer as dinâmicas de cada setor.
A HCMUK é uma empresa bem implantada, com uma equipa
forte e uma gama de produtos de qualidade reconhecida, com bons
serviços. O meu trabalho consistirá, sobretudo, em tentar otimizar
o negócio, trabalhando de forma cada vez mais inteligente. Mais
do que introduzir grandes mudanças, tenho que tentar melhorar
processos.
Qual foi a coisa de que mais gostou até agora na sua nova
função?
Gostei muito do processo de aprendizagem, que me levou por vezes
a sair da minha zona de conforto. Pude contar com um grande apoio
durante a minha adaptação. Também gostei de conhecer novos
colegas e clientes e de descobrir a forte ligação que têm à Hitachi.
Quais são para si as principais tendências no atual mercado da
construção?
Em primeiro lugar apontaria as TIC, que são uma tendência
importante e em rápido crescimento, por exemplo, ao nível do
controlo automatizado de funções das máquinas. A Hitachi já está,
como seria de esperar, a liderar o caminho com essa tecnologia.
Entre os principais benefícios incluem-se a eficiência e a precisão,
que por sua vez permitem uma gestão de custos mais agilizada.
Em segundo lugar, destacaria a gestão de frotas, com o Global
e-Service. A Hitachi está na vanguarda desta tecnologia e há cada
vez mais clientes a utilizar estas soluções para otimizar o trabalho

David Roberts, CEO, HCMUK

e a eficiência operacional das suas máquinas. Creio que a Hitachi
está à frente do pelotão na satisfação das exigências dos clientes
neste mercado.
Não há dúvida de que temos o equipamento com mais fiabilidade,
mas não podemos deixar de valorizar a importância da manutenção
e da qualidade dos Serviços Após-venda - e a Hitachi é muito
proativa nessa área. O número de clientes a subscrever contratos
de manutenção e a aderir às soluções ConSite da Hitachi é cada
vez maior. Juntamente com a nossa capacidade para intervir
rapidamente junto do cliente perante qualquer problema, estas
soluções reduzem os custos e os tempos de paragem das máquinas
e esses critérios são cada vez mais importantes para os clientes.
Que feedback tem tido da parte dos atuais clientes da Hitachi?
Existe claramente um forte gosto pelo produto e uma forte paixão
pela marca. Há muitos clientes fidelizados Hitachi e alguns deles
já compram e utilizam máquinas da nossa marca há mais de 30
anos. Quando pergunto qual a razão, todos apontam para a incrível
fiabilidade dos equipamentos e para a qualidade dos serviços.
Dizem que os seus operadores estão satisfeitos com as máquinas
e que prestamos um bom serviço porque apreciam a relação
de proximidade que o nosso pessoal mantém com eles. Temos,
portanto, um excelente produto e as pessoas certas - uma boa
fórmula para o sucesso.
Que mensagem gostaria de transmitir aos clientes da Hitachi
no Reino Unido e na Irlanda?
Valorizamos o vosso negócio. Estão em boas mãos porque podem
contar com uma equipa que já trabalha convosco há muito tempo
e que conhece muito bem o produto e o mercado. O trabalho
não é apenas assumido por mim, mas por toda uma equipa e
todos continuaremos a envidar esforços para satisfazer as vossas
exigências. Podem continuar a acreditar na Hitachi.

GROUND CONTROL
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Fiabilidade e
suporte de topo

Máxima
disponibilidade

Robustez e vida útil
Situada perto das Montanhas dos Apalaches e do Parque
Nacional George Washington, na Virgínia, EUA, a Rich Patch
Quarry não é uma pedreira de calcário normal. Antes um sítio
pitoresco, em plena área florestal. Propriedade da Boxley
Materials Company, esta pedreira extrai material utilizado na
produção de betão, betuminosos e na construção de estradas.
Contam para isso com a ajuda de uma escavadora Hitachi
ZX350LC-6.
A ZX350LC-6 é a principal máquina da exploração e é utilizada
durante nove meses por ano para partir enormes blocos de
pedra que são depois encaminhados para a britadeira. No
inverno, é utilizada para limpar acessos e remover escombros. A
máquina está equipada com um sistema de engate rápido, que
permite trocar facilmente o martelo pelo balde e vice-versa.
A Boxley Materials tem equipamentos Hitachi desde 1996 e
continua a reforçar a sua frota. Steve Robertson, responsável
pela pedreira, afirma: “Compramos máquinas Hitachi pela
excelente relação custo/eficiência. A ZX350LC-6 tem bons
desempenhos, com consumos de combustível reduzidos, é fácil
de operar e tem uma assistência após-venda excelente.”
Até a fauna selvagem local parece ser fã da mais recente
escavadora Hitachi a operar na pedreira. “Estamos na região
dos ursos e já chegámos a encontrar uma pegada de urso
na Hitachi!”, revela Steve. “A máquina parece ter atraído a
curiosidade do animal, que resolveu espreitá-la de mais perto.”
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Desde que a Hitachi lançou a escavadora EX8000-6 em 2007,
foram entregues 35 unidades deste modelo em várias partes
do mundo - do Ártico Canadiano, onde impera o frio glaciar, à
Austrália Ocidental, conhecida por ser uma das regiões mais áridas
e quentes do planeta. Equipada com um balde com mais de 40m3,
esta máquina de 800 toneladas representa todo o conhecimento
e filosofia da Hitachi Global Mining no setor da mineração e é
reconhecida pela sua enorme capacidade de trabalho.
A primeira EX8000-6 foi vendida em setembro de 2013 para
a mina de Meandu em Queensland, Austrália, propriedade da
Stanwell. E todas as expetativas foram superadas. “Graças ao
excelente programa de assistência e manutenção, a EX8000-6
assegura, de forma consistente, uma disponibilidade superior
a 93%”, afirma Ross Klibbe, do Serviço de Apoio ao Cliente da
Hitachi na mina.
As modificações e adaptações feitas no local, de acordo com as
condições operacionais da mina, foram cuidadosamente testadas
e aplicadas pela equipa de Klibbe. Graças aos esforços desta
equipa, a EX8000-6 de Meandu trabalha mais de 21 horas por
dia, com um regime de carga do motor de 75%, em média. E tem
corrido tudo muito bem.”
Col Bartram, técnico da Hitachi na mina de Meandu, afirma:
“A máquina já é muito robusta e eficiente por natureza; nós
apenas ajustamos algumas peças para responder melhor nestas
condições de trabalho”. A escavadora foi sujeita a uma revisão
profunda quando atingiu as 32.000 horas em junho e depois disso
continuou a trabalhar com os mesmos níveis de produtividade e
disponibilidade de antes.

Uma das maiores empresas de mineração do Egito recebeu duas
escavadoras para minas e pedreiras EX1200-6. Fornecidas no
passado mês de dezembro pela Orascom Trading, representante
da Hitachi na região, as escavadoras estão a trabalhar na extração de
fosfato na mina de Etfu-El Mahameed.
Fundada em 1960 e sediada em Aswan, a El Nasr Mining
Company produz cerca de oito milhões de toneladas de fosfato
por ano. A empresa optou por estas duas escavadoras Hitachi
pela sua fiabilidade e pela qualidade do Serviço Após-venda da
Orascom Trading.
O engenheiro Hamed, Diretor de Equipamentos de Mineração
da mina, esclarece: “As especificações da máquina correspondiam
às nossas exigências. Isso e o Serviço Após-venda prestado pela
Orascom levam-nos a acreditar que optámos pela marca certa.”
Mohamed Ibrahim, Chefe de Manutenção, acrescenta:
“Exportamos grandes volumes de produtos para todo o mundo;
queremos assumir os nossos compromissos, respeitar prazos e
satisfazer sempre as expetativas dos clientes. Por isso é importante
garantir que as máquinas não param e que tenham o máximo de
tempo de trabalho, com a produtividade desejada.”

Hitachi na Indaba
As maiores empresas do setor da mineração em África
marcaram encontro em fevereiro, na Cidade do Cabo, por
ocasião da feira anual Mining Indaba. A Hitachi teve uma
presença significativa no evento, que contou com a participação
de muitas empresas internacionais, investidores, instituições
governamentais de vários países e prestadores de serviços
de engenharia e investigação no campo da mineração, entre
outros participantes.
O evento contou com várias empresas do grupo Hitachi,
incluindo a Hitachi, Ltd e a Bradken. A Hitachi Construction
Machinery Co., Ltd. foi representada por várias empresas
associadas, incluindo a HCME, a HMEC e a HCSA. O stand
foi partilhado com a Wenco, devido à grande procura dos
sistemas de gestão de frotas.
A MOVITER e o DEM Group, representantes da Hitachi no
mercado africano, também marcaram presença e tiveram
vários contactos e consultas durante a exposição.
Wayne Partridge, Diretor Técnico e Comercial da HCME
para os equipamentos de Mineração, afirma: “Para a Hitachi
é importante estar na Mining Indaba e sermos representados
pelas empresas que acompanham o mercado africano. A
integração da Wenco é fundamental e promove o contacto dos
clientes com os representantes da Hitachi.”

Representantes da Wenco e da Hitachi na Mining Indaba

GROUND CONTROL
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Máquina especial
para porto
dinamarquês

Reduzir as
emissões em Milão
Uma escavadora de pneus Hitachi ZX170W-6 demonstrou
toda a sua versatilidade numa obra realizada nas imediações do
estádio Giuseppe Meazza, conhecido no mundo do futebol por
estádio de San Siro, em Milão. A obra foi entregue à empresa
Tagliabue Spa, que contratou a RM Scavi, com sede em
Zinasco (PV), para instalar uma rede de condutas pré-isoladas
de um sistema de aquecimento urbano. Uma obra perfeita para
a Hitachi ZX170W-6 da RM Scavi.
As condutas tinham 710mm de diâmetro e foram colocadas
ao longo de 1.000m. A fase final do projeto consistia na ligação
de duas redes pré-existentes e localizadas em lados opostos
do estádio.
As canalizações foram depois ligadas à fonte, com a linha
principal a ser ligada diretamente a uma unidade de valorização
energética. O sistema de aquecimento vai reduzir as emissões
de dióxido de carbono em 250.000 toneladas por ano e traz
vantagens económicas significativas para os residentes.
A estabilidade, a velocidade de trabalho e a força da Hitachi
ZX170W-6 são características particularmente vantajosas para
este projeto. O modo de potência auxiliar “power boost” oferece
uma maior capacidade em relação às versões anteriores,
otimizando o desempenho da escavadora de pneus nos
trabalhos de movimentação de terras.
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As obras de expansão do porto de Frederikshavn, na Dinamarca,
contam com a ajuda de uma Hitachi ZX890LCR-6. A escavadora
de grandes dimensões pertence à VG Entreprenør, uma empresa
especializada em obras marítimas. Fundada em 2001, esta empresa
tem 45 colaboradores e faz parte do Grupo Aarsleff.
Em Frederikshavn, a VG Entreprenør é responsável por toda a parte
de movimentação de pedras e areias do projeto portuário. As novas
áreas do porto, atrás dos novos quebra-mares, serão preenchidas
com 950.000m3 de areia. A primeira fase do trabalho envolve a
remoção das pedras do antigo molhe de 1.500m e a separação e
reciclagem dos materiais.
A ZX890LCR-6 é uma das oito escavadoras Hitachi da frota da VG
Entreprenør. Muitas delas foram modificadas pelo representante da
Hitachi na Dinamarca, para trabalhar com pedras pesadas em áreas
costeiras. Este modelo em particular tem um braço e uma lança de
maior comprimento e um contrapeso adicional. Com um alcance de
22m, a escavadora Hitachi é utilizada para levantar pedras em águas
profundas no porto, cuja área está a ser ampliada em 160.000m2.
Jørgen T. Andersen, operador da ZX890LCR-6, refere: “Este
trabalho exige um sistema hidráulico com uma grande precisão e
muita força. A máquina é fácil de operar, pois oferece a estabilidade
necessária para manusear todo o tipo de cargas com um equilíbrio
perfeito. Antes de ser entregue, foi-lhe aplicado um revestimento
especial para a proteger da água salgada. No interior da cabine tenho
muito espaço. A escavadora é muito confortável e fico surpreendido
com o baixo nível de ruído.”

Aumentar a eficiência
Sedeada em Sandomierz, no sudeste da Polónia, a Kopalnie
Dolomitu SA tem três escavadoras Hitachi ZX350LC-6 que são
fundamentais para a sua atividade. A empresa extrai calcário
e dolomita de quatro pedreiras da região e é um dos maiores
fornecedores de inertes e agregados a nível nacional. Os materiais
têm várias utilizações, em obras rodoviárias, construção civil e
infraestruturas.
A empresa adquiriu a sua primeira escavadora Hitachi em
julho de 2016 à Kiesel Poland, representante da Hitachi no
país. Desde então, já encomendou mais duas ZX350LC-6, num
investimento que visa modernizar a frota e otimizar a eficiência
das pedreiras, com mais produtividade e maior qualidade dos
agregados produzidos.
O último modelo adquirido foi entregue em maio de 2018 e
está equipado com um sistema de lubrificação central, chassis
reforçado e uma grade de proteção da cabine para maior
segurança do operador. A empresa subscreveu ainda um contrato
de manutenção total e conta com o apoio da equipa da Kiesel
Poland em Piekary Śląskie.

Nasta apresenta
stand interativo
A Vei og Anlegg, em Oslo, Noruega, é uma importante feira de
equipamentos de construção e obras públicas que acontece de três
em três anos. A edição deste ano, em maio, atraiu mais de 22.200
visitantes ao longo de cinco dias e contou com uma impressionante
mostra de equipamentos Hitachi. A Nasta AS, representante da
Hitachi na Noruega, teve no seu stand sete escavadoras de rastos,
três escavadoras de pneus, seis miniescavadoras e oito pás
carregadoras. Tudo máquinas da nova geração Hitachi.
Além destas, foram ainda apresentadas algumas máquinas
especiais, incluindo uma ZX160-6 elétrica, uma ZX300-6 adaptada
para operadores com problemas de mobilidade e uma ZX350-6
com chassis largo.
O stand da Nasta, com uma área com 2.600m2, tinha um
lema especial durante a feira, que dizia “Nasta - onde todos são
bem-vindos”. E era mesmo assim. A empresa tem 70 colaboradores
e todos colaboraram no evento, recebendo diretamente os clientes e
curiosos que passavam no stand. Dessa forma, todos participaram,
contribuindo para um ambiente alegre e bem-disposto.
Jannike Hansen, diretora de marketing, comentou o sucesso
do evento: “As pessoas foram atraídas para o nosso stand pelas
máquinas especiais que tínhamos em exposição, pelos muitos jogos
e concursos que fazíamos e pela nova loja virtual. O mercado da
construção na Noruega está muito dinâmico e recetivo a coisas
novas, com uma grande incidência nos equipamentos elétricos.
E a Nasta é uma das principais empresas do mercado.”
GROUND CONTROL
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Fábrica de Amsterdão

Fábricas futuristas

Os recentes investimentos na requalificação das unidades industriais
de Amsterdão e Oosterhout, na Holanda, vieram otimizar a eficiência e
a qualidade de fabrico dos equipamentos e reforçar o compromisso da
HCME com as questões ligadas à segurança no local de trabalho. As
alterações introduzidas nas duas fábricas trazem várias vantagens para
os trabalhadores, assim como para a rede de representantes e para os
clientes Hitachi na Europa.

C

Os colaboradores desenvolvem as
suas próprias ideias na área Kaizen
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om início da atividade em 2003, a fábrica de Amsterdão é uma
das principais unidades industriais da Hitachi Construction
Machinery (HCM) em todo o mundo. Para manter esta posição, tem
sido alvo de grandes investimentos de requalificação nos últimos
anos. Há alterações que têm como objetivo melhorar a segurança no
trabalho e outras que visam melhorar a eficiência das operações e
otimizar processos, para garantir a qualidade das máquinas Hitachi.
A área de 50.000m2, dividida entre o Pólo A (montagem) e o Pólo
B (componentes), é responsável pela fabricação de escavadoras de
rastos (ZX130 a ZX490), escavadoras de pneus, pás carregadoras
(ZW150 a ZW310) e escavadoras modificadas para aplicações
especiais. Os equipamentos são produzidos por encomenda, de
acordo com modelos de rentabilização e otimização de recursos.
“No caso das escavadoras, o conjunto de escavação (braço, lança
e balde), a estrutura inferior e alguns opcionais são concluídos
nestas instalações”, explica Jacob Slooff, Diretor de Produção.
“Podemos fazer tudo o que necessitamos, com maior flexibilidade
e redução de stocks. A configuração do sistema hidráulico,
estrutura inferior e cabine, além da instalação de luzes extra,

espelhos e banco, passaram a ser feitas na linha de montagem para
aumentar a eficiência.”
A estrutura superior é fornecida pela HCM e vem do Japão.
Configuramos a máquina com cada conjunto de opcionais requerido
e depois colocamos o banco. “O banco pesa cerca de 30kg e a
sua instalação é uma tarefa fisicamente exigente”, explica Jacob.
“Criámos uma área dedicada e uma ferramenta ergonómica
para facilitar todo o processo e garantir uma maior qualidade do
trabalho final.”
“Fizemos um grande investimento em estruturas e ferramentas
especiais, como escadas, plataformas, cadeiras, entre outras, para
que os nossos funcionários possam trabalhar com maior comodidade
e segurança”, afirma Rein Pijnenburg, Diretor-Geral da fábrica de
Amesterdão. “O investimento incluiu também mesas elevatórias na
área de desembalagem de componentes.”
Há outro exemplo do investimento na fábrica em tudo o que
tem a ver com a ergonomia dos equipamentos e o bem-estar dos
colaboradores, com a introdução de outra ferramenta especial,
mas numa fase posterior da produção. Após a fixação da estrutura

superior ao chassis, é necessário apertar os parafusos da coroa de
rotação. “Anteriormente, essa tarefa era feita manualmente, mas
agora é utilizado uma parafusadora especial, que exige menos
esforço físico e que permite ajustar o binário de aperto, garantindo
uma maior qualidade do trabalho”, explica Jacob.

Melhor ambiente

Há outras mudanças introduzidas na fábrica que permitiram melhorar
o ambiente de trabalho. Para melhorar a qualidade do ar, por
exemplo, foram colocados tubos de extração dos gases de escape.
No Pólo B, a HCME investiu em dois sistemas robóticos de
soldadura, mais avançados e com maior precisão, além de um
sistema de aspiração e extração de fumos produzidos durante
o processo de soldadura. Também são utilizados sistemas de
aspiração para remover grande parte das poeiras geradas durante o
processo de lixagem. E há uma divisão que impede a penetração de
poeiras no sistema hidráulico das máquinas.
Embora algumas mudanças tenham sido introduzidas por
imposição da regulamentação do setor, outras foram desenvolvidas
GROUND CONTROL
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Fábrica de Oosterhout

pelos próprios funcionários da fábrica. “Encorajamos ativamente os
colaboradores para que se envolvam e contribuam com sugestões
que nos permitam melhorar processos”, revela Rein, “e a área Kaizen
na fábrica serve para isso mesmo; é um espaço de desenvolvimento
de novas ideias.”
A área Kaizen dispõe de várias ferramentas especiais e
tecnologias, tais como um braço de medição 3D, câmaras,
equipamentos de soldadura, entre outros, para os colaboradores
poderem desenvolver soluções com qualidade. “Podemos fazer de
tudo aqui”, afirma Jacob.
Uma das melhorias introduzidas por um pequeno grupo de
colaboradores foi a substituição dos blocos de madeira utilizados
para separar as superfícies pintadas, por um suporte que os próprios
desenharam e soldaram. “Com este suporte, conseguimos evitar
as marcas na pintura. É uma solução muito simples, mas eficaz”,
remata Rein. “Também utilizamos capas para proteger as máquinas
durante a montagem. Isso permite poupar tempo no final, porque
evitamos ter que fazer pequenas reparações ou retoques,
melhorando mais uma vez a eficiência do nosso trabalho.”

Ideias brilhantes

Manter os padrões de qualidade no processo de produção foi outra
área que mereceu a atenção da equipa da fábrica. Um exemplo disso
é a nova estrutura de iluminação, com luzes reguláveis e potentes,
para um controlo de qualidade e verificação rigorosa das máquinas.
“O novo sistema de iluminação é utilizado, não só no processo
de fabrico, mas também na pintura e no controlo de qualidade”,
14
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confirma Rein. “A verificação final, com lâmpadas especiais, não
pode revelar uma única falha.”
Ao nível da iluminação, há outro investimento que permite reduzir
os custos da fábrica. No Pólo B, foi instalado um sistema de luzes
LED que funciona com sensores para garantir uma maior eficiência
energética.
Antes de saírem da fábrica de Amesterdão, as máquinas são
sujeitas a um rigoroso controlo de qualidade. É realizado um teste
funcional, que inclui um conjunto rigoroso de testes ao sistema
hidráulico (fugas de óleo, configuração da pressão e do caudal, entre
outros). Depois de o óleo hidráulico aquecer, é feita uma inspeção
com uma luz UV que permite detetar todas as eventuais fugas.
A inspeção final inclui um conjunto de verificações passo-a-passo
e a confirmação das especificações, para garantir que a máquina sai
da fábrica de acordo com os padrões de qualidade da Hitachi e de
acordo com as especificações solicitadas pelo cliente.

Responder à procura

A fábrica de Oosterhout da HCME, com 8.000m2 de área, foi alvo
de uma intervenção profunda durante a primeira metade do ano e
foi oficialmente inaugurada em junho. O investimento foi feito para
modernizar a fábrica e otimizar processos, de forma a responder ao
aumento da procura nos segmentos das mini-escavadoras e das
escavadoras compactas Hitachi.
“Os últimos anos registam um crescimento gradual e sustentado
do mercado de mini-escavadoras e escavadoras compactas na
Europa” diz Marco Verhoef, Diretor Geral da fábrica de Oosterhout.

“A produção anual passou para o dobro dos valores de 2014 e
queremos crescer mais. Para isso precisávamos de repensar tudo
o que tem a ver com a fábrica - equipamentos, áreas e processos.”
A unidade industrial de Ooterhout fabrica os modelos da ZX10
à ZX85. Na maior parte dos casos, a base da máquina vem do
Japão e nós fazemos o braço e a lança em Oosterhout. “Também
aplicamos a lâmina nas escavadoras e a cabine na ZX19. A partir
do próximo ano vamos produzir todas as cabines até à ZX55.”
A ZX10 e a ZX85 vêm completas do Japão. O modelo maior pode
ser modificado em Oosterhout, com opcionais como espelhos extra,
contrapesos, rastos, entre outros, de acordo com os requisitos de
determinado mercado ou cliente.

Movidos pela vontade de fazer melhor

As novas instalações estão muito bem equipadas, com ferramentas,
tecnologias e estufas de pintura modernas e eficientes. Destaque
para a nova linha de montagem com um sistema semiautomático
de última geração. O sistema de deslocação das máquinas na
linha tem plataformas móveis que transportam a base da máquina
em produção de uma secção para a secção seguinte, à medida
que as tarefas vão sendo completadas. Parte de uma estrutura
industrial pesada, este sistema está feito de forma a não deixar gases
de escape no interior da nave, preservando a qualidade do ar e o
ambiente de trabalho.
Ao nível da organização do trabalho, a fábrica de Oosterhout passou
a adotar o sistema takt time. Neste modelo, o ritmo da produção é
definido, com tempos por tarefa, para responder às necessidades

do mercado. Dessa abordagem resulta uma melhor gestão do
tempo e do trabalho, que vai permitir aumentar a produção anual
para 7.500 máquinas. O stock de peças e componentes também
foi reduzido seguindo um modelo de organização japonês
denominado kanban, que ajusta o ritmo e as necessidades nas
linhas de produção, com maior fluidez.
As máquinas que saem de Oosterhout são distribuídas para os
respetivos mercados e representantes da Hitachi através do Centro
de Distribuição para a Europa. “O Centro de Distribuição envia um
conjunto de máquinas para os clientes e recebe depois um conjunto
de máquinas da fábrica. O Centro de Distribuição funciona como
uma espécie de tampão entre a fábrica e os clientes” diz Marco.
Durante os trabalhos de requalificação, a fábrica de Oosterhout
esteve sempre a trabalhar. No dia da inauguração, Marco Verhoef
agradeceu a todos os colaboradores, pelo seu empenho, paciência
e capacidade de adaptação. “Graças ao trabalho de toda a equipa,
hoje temos uma fábrica totalmente nova e modernizada, que
nos deixa muito orgulhosos. Estamos prontos para o futuro, com
capacidade para fornecer mais máquinas, com prazos de entrega
mais reduzidos”.
Para ver um vídeo das novas fábrica
de Amsterdão e Oosterhout, vá a
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Para receber uma versão digital da Ground Control,
com novos vídeos, registe-se online em
www.hitachicm.eu/iground-control
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Usados Premium
Customer

excelente reputação no setor da demolição e reciclagem, sendo
conhecida pela grande variedade de acessórios especiais que
equipam as suas máquinas.
“Fomos os primeiros a trabalhar na Europa com um pulverizador,
com uma máquina que mandámos vir dos EUA”, recorda Thierry
com orgulho. “Esse facto era bem conhecido entre as empresas
do nosso setor e o meu avô ajudou a demolir o Muro de Berlim
com esse acessório. Demolimos quatro quilómetros dessa icónica
estrutura em cinco meses e agora temos a única seção do muro
em exibição fora da Alemanha!”
A Stolwerk comprou a ZX350LC-5 Usada Premium para alimentar
a britadeira móvel da empresa, utilizada na reciclagem dos materiais
demolidos, em obra. Mas desde a entrega, em finais de 2017, a
versátil escavadora já foi requisitada para vários outros projetos,
de acordo com as necessidades e o fluxo de trabalho da empresa.
Depois de ter optado pela ZX350LC-5, por ser o modelo mais
ajustado à capacidade da britadeira, a Stolwerk já está a ponderar
adquirir uma outra máquina com 3.000 horas, através do programa
Usados Premium Hitachi. “Quando me propuseram uma máquina
com qualidade e garantia Hitachi, tive que considerar as mais-valias
que essa opção trazia para a nossa empresa”, afirma Thierry.

Confiança total
com equipamentos
Usados Premium

Uma empresa de demolições e reciclagem comprou a primeira escavadora
Usada Premium da Hitachi na Holanda. A Ground Control deslocou-se à
cidade de Breda, na região de North Brabant, para acompanhar a ZX350LC-5
na sua primeira missão.

O

programa Usados Premium da Hitachi abrange escavadoras
com menos de 5.000 horas ou cinco anos e miniescavadoras
com menos de 3.500 horas. Também se aplica às pás carregadoras
da série ZW com mais de 125 cv. Todas estas máquinas beneficiam
de uma garantia da Hitachi (motor, componentes principais e sistema
hidráulico) de seis meses ou 1.500 horas.
Esse capital de confiança e as vantagens associadas aos próprios
custos da máquina, levaram a AC Stolwerk Sloopwerken BV a
comprar a ZX350LC-5. Fundada em 1953, a empresa tem uma
relação comercial com a Hitachi Construction Machinery (Europe) NV
(HCME), há mais de quatro décadas.
Além da ‘nova’ Usada Premium ZX350LC-5, tem mais três
escavadoras Hitachi (uma ZX470LCH-3 e duas ZX210W-3) e contou
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sempre com a qualidade do Serviço Após-venda do representante
da marca na Holanda. A máquina que adquiriu através do programa
Usados Premium não é exceção, já que passou por um rigoroso
processo de recondicionamento, seguido de uma inspeção minuciosa.
Essa intervenção foi realizada pelo representante autorizado
da HCME, com peças de origem e lubrificantes oficialmente
aprovados, de acordo com as especificações da Hitachi. A análise
do óleo foi feita e os registos da manutenção estavam disponíveis
no Global e-Service.

Um programa vantajoso

Thierry Stolwerk, atual gerente da empresa, representa a terceira
geração da família à frente do negócio. A empresa tem uma

Uma opção económica e eficiente

“Quando inspecionei a máquina
pela primeira vez, percebi que tinha
uma manutenção excelente – estava
como nova!”    
Thierry Stolwerk,
sócio-gestor, AC Stolwerk Sloopwerken BV

“O preço de uma máquina usada era obviamente vantajoso e
representava uma poupança de 36% em relação a um modelo
novo. A desvalorização do equipamento também é menor e o
contrato de manutenção dá-nos a tranquilidade necessária, porque
conhecemos os custos fixos.
“Quando inspecionei a máquina pela primeira vez, percebi que
tinha uma manutenção excelente – estava como nova! Também
fiquei impressionado com o fato de a HCME ter conseguido entregar
a máquina em apenas uma semana, já com o engate rápido, uma
característica fundamental para a variedade de acessórios que
utilizamos em trabalhos de demolição.
“Não hesitaria em comprar outra máquina Usada Premium
da Hitachi e tenciono fazê-lo se houver no futuro oportunidade
de substituir uma das nossas escavadoras de pneus. Além da
qualidade da assistência da HCME, o consumo de combustível das
nossas máquinas é outro critério prioritário e a ZX350LC-5 cumpre os
objetivos com distinção.”

Uma máquina impecável

Cees Diepstraten, operador com larga experiência e que trabalha
na Stolwerk há 25 anos, refere: “Mesmo sabendo que se trata de
uma máquina usada, a ZX350LC-5 foi entregue pela HCME num
estado impecável.
“Nesta obra, utilizo a máquina para separar os escombros por
tipo de material, carregando em seguida as pilhas de entulho,
madeira e metais nos nossos camiões. A máquina tem uma grande
estabilidade quando trabalhamos com materiais pesados e a cabine
é espaçosa, confortável e tem uma excelente visibilidade.”

Para assistir a um filme sobre a ZX350LC-5, vá a
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Para receber uma versão digital da Ground
Control, com novos vídeos, registe-se online em
www.hitachicm.eu/iground-control
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Cliente

Uma relação
de confiança

Uma pedreira búlgara multiplica a produtividade
média com a introdução de duas escavadoras
Hitachi Zaxis-6 e duas pás carregadoras ZW-6. A
Persenk Invest Ltd decidiu comprar as ZX350LC-6
e as ZW310-6 depois de ganhar um importante
contrato nacional.
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Cliente

P

lovdiv é uma cidade antiga na Bulgária (a segunda maior do país,
depois de Sofia, a capital) situada nas margens do rio Maritsa e
sede da Persenk Invest. A empresa foi criada em 2009 por pai e filho,
Georgi e Ivan Georgiev, para explorar a pedreira de Kurtovo Konare.
A pedreira situa-se no topo de uma das sete colinas que circundam
a cidade de Plovdiv. A pedreira foi fundada em 1959. Durante o regime
comunista, os materiais extraídos eram processados e destinados às
ferrovias nacionais para servir de balastro. Mais tarde, após a queda
do regime comunista na Bulgária em 1990, a pedreira ficou inativa
durante 18 anos.
Quando a Persenk Invest assumiu a exploração da pedreira, optou
por trabalhar com máquinas alugadas, por ser a opção mais rentável
no período que sucedeu à crise financeira de 2008. Esta opção
acabou por se revelar muito útil, porque permitiu testar três marcas
diferentes antes de Georgi e Ivan decidirem comprar as suas primeiras
máquinas, em 2011 – uma pá carregadora e uma escavadora.

“A nossa nova Hitachi
apresenta um excelente
consumo de combustível
e permite-nos reduzir
significativamente os
nossos custos operacionais”   
Ivan (à esquerda) e Georgi Georgiev,
sócios-gerentes da Persenk
Invest Ltd
“Durante esse período, concluímos que a Hitachi era a melhor
máquina”, refere Georgi. “Decidimos trabalhar apenas com uma
marca e desenvolvemos uma relação comercial com o distribuidor,
baseada na amizade e na confiança. Procurávamos um conjunto
completo, com equipamentos e serviços de qualidade. E a Hitachi e
a Z&M excederam as nossas expectativas e cumpriram a ‘promessa’
- “soluções de confiança”.
“Somos bons parceiros. Não temos uma simples relação normal de
cliente/fornecedor. Desenvolvemos uma relação excelente desde o
primeiro contacto e há uma grande confiança entre nós. Começámos
o nosso negócio no pior momento possível, mas a Z&M trabalhou
connosco e ofereceu-nos condições preferenciais nas máquinas que
comprámos. Foi um gesto que nunca esqueceremos!”
A Persenk Invest ainda tem a sua primeira máquina Hitachi, uma pá
carregadora ZW220, que chegou uma semana antes da sua primeira
escavadora Zaxis, uma ZX280LC-3. A atual frota da empresa inclui:
uma pá carregadora ZW310 e as duas pás ZW310-6 (entregues em
setembro e dezembro de 2017), uma escavadora ZX210LC-3 e as
duas novas ZX350LC-6.
A primeira ZX350LC-6, que foi também a primeira unidade Zaxis-6
vendida na Bulgária, foi entregue na pedreira de Kurtovo Konare
em abril de 2017 e conta atualmente com 2.500 horas. A segunda
unidade chegou um ano depois, para completar a substituição das
duas ZX350LC-3 anteriores.
A rocha da camada superficial é destruída com fogo sempre que
há necessidade, embora não tenhamos efetuado detonações nos
últimos dois meses (abril e maio) para respeitar o período de eclosão
das aves locais. A mais recente ZX350LC-6 é utilizada na frente da
pedreira, para remover a pedra. A segunda ZX350LC-6 é utilizada
para carregar 3.500 toneladas de pedra de mármore por dia na
britadeira de primários.
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“A ZW310-6 é muito rápida a
movimentar-se dentro da pedreira
e tem ainda mais produtividade
que o modelo anterior”   

“É uma máquina perfeita: com uma
grande estabilidade, robustez e muito
bem equipada para as exigências
próprias de uma pedreira”   

Stoycho Guglev,
Operador na Persenk Invest Ltd

Dimitar Georgiev,
Operador na Persenk Invest Ltd

“A ZX350LC-6 é uma máquina rápida e com muita força, mas é
muito intuitiva e fácil de operar”, afirma Dimitar Georgiev, o primeiro
operador a trabalhar com uma Zaxis-6 na Bulgária e ao serviço da
Persenk Invest há quatro anos.

Grande estabilidade e fluidez

“Tem movimentos mais fluídos que o modelo anterior e por isso
não fico tão cansado no final do turno. A cabine também é muito
confortável e silenciosa - essa é mesmo uma das principais vantagens
desta excelente máquina. É uma escavadora perfeita: tem uma
grande estabilidade, robustez e está muito bem equipada para as
exigências próprias de uma pedreira.”
As pás carregadoras assumem a restante fase do processo de
produção da pedreira: a primeira ZW310-6 junta, todos os dias em
dois montes, 3.500 toneladas de material que sai do britador de
primários e que depois é transportado para o britador secundário e
para o crivo.
A segunda ZW310-6 junta material em vários montes e carrega os
camiões com o produto acabado, para o seu posterior transporte
para fora. “A ZW310-6 é muito rápida a movimentar-se dentro da
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pedreira e tem ainda mais produtividade que o modelo anterior”,
afirma o operador da máquina Stoycho Guglev, que também trabalha
na empresa há quatro anos.
“A alavanca de comando manuseia-se sem esforço, além de ser
muito fluida e permitir um fácil controlo da máquina. O carregamento
também é muito fluido graças à força de tração, associada ao
sistema LSD (diferencial de deslizamento limitado). Pessoalmente, a
característica que mais me impressiona é o conforto da cabine, muito
espaçosa e silenciosa.”
A central elétrica estatal é o cliente mais importante da Persenk
Invest e está situada a 160km da pedreira. A empresa tem outros
clientes num raio de 30km da pedreira. Entre 45 e 70 camiões saem
duas vezes por dia da pedreira, totalmente carregados, transportando
diariamente uma média de 3.000 toneladas de material para a
central elétrica. Quando a Ground Control visitou a pedreira, em
abril de 2018, a empresa estava prestes a inaugurar um novo
sistema de transporte por carril, dentro da pedreira.
O novo troço deriva da principal linha adjacente e termina na
base da pedreira. Os camiões darão lugar a um comboio que fará
duas viagens por dia, com uma carga de 2.200 a 2.500 toneladas,
em função das solicitações dos clientes. O novo sistema permitirá
transportar os materiais de forma mais rápida, mais eficiente e a
maiores distâncias.
A Persenk Invest tem uma licença válida por 35 anos (renovável
por um período 15 anos) para explorar esta pedreira de 100 hectares,
dos quais apenas 25 hectares estão a ser explorados atualmente.
Desde que a licença foi concedida, a produção total da pedreira
passou de 50.000 toneladas em 2012 para 700.000 toneladas em
2017, o que representa um aumento de 1300% em cinco anos!
Desenvolveu e formou também uma equipa de 32 colaboradores, que
trabalham em dois turnos, das 6h às 14h e das 14h às 23h.
A compra dos novos modelos Hitachi foi formalizada depois de

terem ganho um contrato de três anos, celebrado em setembro de
2017, com a central elétrica nacional. Antes dessa data, a empresa
fornecia esse cliente indiretamente.
“Os materiais da nossa pedreira fornecidos à central elétrica são
misturados com carvão dentro de um forno de alta temperatura”,
explica Ivan. “Isso permite reduzir as emissões nocivas para o
ambiente.
“Temos de fornecer 2,5 milhões de toneladas durante o período
de vigência do nosso contrato e neste momento estamos a fornecer
3.000 toneladas por dia. As nossas máquinas Hitachi e a nossa
equipa permitem-nos aumentar a produtividade se for necessário,
mas estamos muito satisfeitos com a nossa capacidade atual. E
estamos a cumprir as exigências dos nossos clientes.
“Embora a central elétrica seja, atualmente, o nosso maior cliente,
nunca deixaremos de servir os outros clientes. Não os iremos
abandonar, na medida em que trabalhamos juntos desde o início
e fazem parte de um mercado que representa o nosso principal
negócio.”

Confiança na Hitachi

Com o novo contrato, Georgi e Ivan ganharam confiança para investir
nas máquinas necessárias. Além da qualidade do equipamento,
é importante poder contar com parceiros capazes de intervir
rapidamente e de resolver os problemas que possam surgir.
“Valorizamos muito o conjunto “equipamentos & serviços” e vimos
na Hitachi e na Z&M os parceiros ideais para a nossa atividade”,
explica Georgi. “Essa relação é importante para nós e sabemos que
podemos continuar a contar com eles e com a qualidade do Serviço
Após-venda quando as máquinas saírem da garantia.”
“O tempo de resposta entre a primeira chamada e a chegada ao
local é sempre inferior a 1h30, um tempo muito difícil de cumprir
pelas outras empresas de equipamentos! Depois de um investimento

desta dimensão, não queremos experimentar outra marca. E também
não há qualquer vantagem em fazê-lo, porque nenhuma outra marca
consegue superar a Hitachi.”
Ivan também confirma a importância do consumo de combustível
para a Persenk Invest: “A nossa nova Hitachi apresenta um excelente
consumo de combustível e permite-nos reduzir significativamente os
nossos custos operacionais.
“Os dois equipamentos estão muito bem ajustados às nossas
necessidades e dão-nos várias soluções, permitindo uma grande
flexibilidade nas nossas operações. Podemos, assim, adaptar a
produção às flutuações da procura, sem termos que alterar o número
de pessoal. No início, já achávamos que eram excelentes máquinas,
mas agora, só queremos trabalhar com a Hitachi.”
Para ver um vídeo dos modelos Hitachi
ZW310-6 e ZX350LC-6 na Bulgária, vá a
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Para receber uma versão digital da Ground Control,
com novos vídeos, registe-se online em
www.hitachicm.eu/iground-control
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Escavadoras para aplicações especiais

Poupar tempo
e dinheiro

Uma empresa de terraplanagens e transportes com sede
em Spijk comprou a primeira escavadora Zaxis-6 com
braço de longo alcance da Holanda. A Hitachi ZX300LC-6
da Küper Transport está a trabalhar numa fábrica de
tijolos da região de Pannerden, onde a capacidade,
eficiência e redução de custos da escavadora especial
Hitachi são grandes mais-valias.

E

ntregue em outubro de 2017, esta máquina adaptada permite
criar a mistura de materiais de acordo com as especificações
exigidas pela Wienerberger AG (a maior produtora de tijolos a nível
mundial) numa das suas fábricas na Holanda. A primeira fase do
processo consiste em formar um monte com 200 x 28 x 0,5 m com
vários tipos de argila, pedra vulcânica e areia, fornecidos pela frota
de camiões da Küper Transport.
O braço de longo alcance (com lança de 15m) é utilizado
para escavar e nivelar a área de escavação, formando camadas
uniformes. Quando todas as camadas estiverem preparadas, a
ZX300LC-6 inicia a fase seguinte, que consiste em misturar os
vários tipos de material, de acordo com as especificações exigidas
pela Wienerberger para os seus tijolos.
Deslocando-se ao longo dos 28m da área de escavação, Davey
Heimen, o operador da máquina retira, meticulosamente, 5-10cm
de cada camada. Vai raspando de cima para baixo até à base,
antes de puxar a mistura para a frente da máquina. O balde é
então esvaziado à direita da escavadora, de modo a que o material
despejado possa ser compactado pelos rastos à medida que o
processo é repetido.
24

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Excelente relação preço/qualidade

Fundada em 1938 pelo avô de Remaldo Küper, atual gerente da
empresa, a Küper Transport trabalha na fábrica de Wienerberger
há mais de 40 anos. A empresa comprou a escavadora ZX300LC-6
com braço de longo alcance e um balde de 1,45m3, com uma
extensão de garantia de 7.000 horas e um contrato manutenção
total assegurado pelo representante da Hitachi Construction
Machinery (Europa) NV (HCME) na Holanda.
A Küper Transport mantém com a HCME uma relação comercial
de longa data, visto que já compra máquinas Hitachi há 32 anos.
“A Hitachi tem escavadoras excelentes, com uma relação preço/
qualidade muito boa”, refere Remaldo. “Na minha opinião, qualquer
equipamento fabricado no Japão é de boa qualidade e melhor
ainda quando depois pode contar com um Serviço Após-venda de
qualidade também, como é o caso da HCME aqui na Holanda.”
Os principais critérios definidos pela Küper Transport, quando
decidiu investir numa escavadora com braço de longo alcance,
foram a marca, o preço e a qualidade. “Tínhamos na altura
três máquinas na mira”, acrescenta Remaldo, “mas ficámos
imediatamente rendidos à solução proposta pela Hitachi e à

capacidade de elevação do modelo com lança de 15m.”
“Anteriormente, usávamos uma máquina convencional para esse
projeto, mas alguns dos materiais exigiam o dobro do trabalho de
escavação, o que representava mais tempo, mais combustível e,
portanto, mais dinheiro. A título de comparação, agora conseguimos
poupar 15l por hora e completar o nosso ciclo normal de trabalho
30% mais depressa.
“A ZX300LC-6 é a máquina perfeita para este trabalho. É leve e
compacta, com uma excelente distribuição do peso e estabilidade
e por isso é fácil de transportar e não se enterra no solo. A Hitachi
oferece também uma vantagem técnica em relação às outras
marcas. Com o sistema hidráulico TRIAS II, apenas uma das três
bombas é utilizada para o mecanismo giratório. Isso permite evitar
perdas de capacidade quando a máquina está a levantar cargas e
a girar.”

Estabilidade e conforto

O operador da máquina, Davey Heimen, também está rendido
às qualidades da nova máquina: “Tem uma grande suavidade,
precisão, estabilidade e é muito fácil de operar. A capacidade da

escavadora nota-se sobretudo nas manobras de calcamento e na
separação das camadas com o braço esticado no máximo alcance.
“A máquina também é mais rápida a concluir essa tarefa, porque
permite-me posicioná-la mais longe do ponto onde os caminhões
descarregam os materiais, comparando com uma máquina
convencional. Além disso, posso ficar no mesmo lugar, porque
todas as operações podem ser feitas com um único movimento.”
“A cabine é muito confortável e tem um banco aquecido,
controlo de temperatura interior e uma excelente visibilidade, uma
característica muito importante para o trabalho que executo e que
exige alguma precisão. Com esta Hitachi com braço de longo
alcance, consigo ainda poupar uma hora por dia nas operações de
raspagem e mistura de materiais.”
Para ver um vídeo da escavadora Hitachi
ZX300LC-6 com braço de longo alcance, vá a
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Para receber uma versão digital da Ground
Control, com novos vídeos, registe-se online em
www.hitachicm.eu/iground-control
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Serviço Após-venda

Marcar uma
GRANDE diferença
Uma empresa finlandesa confia na consistência e na qualidade dos Serviços
Após-venda da Hitachi. A Ground Control visitou a Tuomas Kaiponen
para avaliar em que medida a assistência técnica, o serviço de peças, a
monitorização dos equipamentos, os contratos de manutenção e as
extensões de garantia asseguradas pela Rotator, representante da Hitachi
na Finlândia, contribuem para o sucesso do seu negócio.

A

Maanrakennus Lassi Kaiponen Oy foi fundada em Janeiro de
1985 por Lassi Kaiponen, pai do atual gerente da empresa,
Tuomas Kaiponen. Com sede em Vihti, na região sul da Finlândia,
a empresa começou a sua atividade no setor florestal. Com uma
estrutura típica familiar, Tuomas começou a trabalhar na empresa
assim que iniciou a sua vida profissional, há mais de 18 anos.
A Maanrakennus Lassi Kaiponen tem oito colaboradores e
dedica-se a trabalhos de obras públicas, construção de estradas
e terraplanagens, em Helsínquia e num raio de 50km da capital.
Esses projetos dividem-se com igual proporção entre o setor
público e privado e a empresa também trabalha em regime de
subcontratação para outras empresas de maior dimensão.
“Trabalhamos sempre com o mesmo rigor e a mesma organização,
dia após dia, semana após semana”, refere Tuomas. “Confio na
equipa para executar as suas tarefas da melhor forma possível,
para garantir a qualidade do trabalho final. É essa a nossa forma
de estar nesta atividade.
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“O facto de trabalharmos com os organismos de tutela da
administração local desde o ano 2000 é um bom exemplo da
nossa abordagem. Temos um contrato renovável de três anos que
foi recentemente reconduzido e que podemos encarar como um
reconhecimento pelo nosso compromisso e qualidade de trabalho.”
Ajudar a manter os contratos da empresa é uma das funções
de Tuomas. “Para garantir o nosso sucesso, é importante ter uma
frota de escavadoras Hitachi em boas condições e relativamente
novas e poder contar com o apoio do representante da marca”,
acrescenta. “Precisamos de máquinas robustas que nos permitam
trabalhar durante todo o ano, mesmo nos piores dias de inverno,
com temperaturas que podem chegar aos -30°C, como aconteceu
no ano passado durante duas semanas.”

Uma boa relação profissional

A Lassi comprou a sua primeira escavadora Hitachi em 1997. A
máquina tem mais de 20.000 horas e Tuomas ainda a mantém
GROUND CONTROL
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Serviço Após-venda
guardada no quintal de casa, o que traduz bem o valor sentimental
que tem para a família.
A Maanrakennus Lassi Kaiponen e a Rotator trabalham juntas
desde 2004. Juha Myötämäki é comercial na Rotator e tem sido
o principal ponto de contato entre as duas empresas nos últimos
seis anos. “Temos uma boa relação profissional”, diz Tuomas, “o
Juha é uma pessoa com sentido de compromisso, que está sempre
disponível e não apenas quando pretende vender um produto.”
As questões ligadas à assistência e manutenção dos
equipamentos são definidas em conjunto com o Diretor Técnico da
Rotator, Ari Köpsi, que trabalha na filial de Vantaa. O Ari é o chefe
de uma equipa móvel, com técnicos responsáveis pela assistência
e manutenção a toda a frota da Maanrakennus Lassi Kaiponen.
Tuomas tem um contrato de manutenção total com a Rotator, com
uma extensão de garantia HELP (Hitachi Extended Life Programme)
para as cinco escavadoras Hitachi da empresa:
• duas ZX225USRLC-5 (uma que começou por ser alugada e
acabou por ser adquirida em 2018, atualmente com 4.261
horas; outra comprada em junho de 2014, atualmente com
5.749 horas),
• uma ZX225USRLC-6 (comprada em maio de 2017, atualmente
com 1.431 horas),
• uma ZX250LC-5 (comprada em março de 2014, atualmente
com 6.725 horas), e
• uma ZX250LC-6 (comprada em julho de 2016, atualmente com
3.322 horas).
Quando pedimos para comentar os quatro tópicos do Serviço
Após-venda Support Chain da Hitachi, Tuomas respondeu:

“Não há dúvida de que
as peças da Hitachi são
as melhores e as mais
adequadas para as nossas
máquinas”
Tuomas Kaiponen, gerente da
Maanrakennus Lassi Kaiponen Oy

1. Assistência técnica

“As nossas máquinas são sujeitas a uma inspeção de rotina a cada
500 horas Os técnicos da Rotator são excelentes profissionais.
Ligam-me para agendar cada visita ou para me avisar da data de
uma visita programada e prestam um serviço rápido e eficiente.”
“São técnicos muito bem preparados, que conhecem muito bem
as máquinas e não há dúvida de que possuem uma boa formação.
Existem quatro técnicos ao nosso serviço e são todos muito bons.
Trabalhar com as pessoas certas é fundamental e confio plenamente
no apoio técnico dado às nossas máquinas.”

2. Peças

“Na minha opinião, é importante usar peças de origem da Hitachi,
para podermos trabalhar com segurança e sabermos que a
qualidade das nossas máquinas é devidamente preservada. Outra
vantagem reside no facto de conseguirmos uma maior valorização,
com melhores preços de revenda para as nossas escavadoras
usadas.
“Não há dúvida de que as peças da Hitachi são as melhores e as
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mais adequadas para as nossas máquinas. As peças são sempre
entregues a tempo e isso comprova a qualidade do serviço na
Finlândia. Só temos de nos deslocar às instalações da Rotator, em
Vantaa, em circunstâncias excecionais.”

3. Monitorização / Global e-Service

“Estamos integrados nos sistemas de monitorização da Hitachi
e recebemos os relatórios do ConSite por e-mail. Analisamos os
relatórios todos os meses. Os técnicos da Rotator também recebem
alertas e ligam-me imediatamente se for necessário.
“O sistema de alerta é para nós uma grande vantagem porque
é bom saber que alguém da Rotator está atento à saúde das
nossas máquinas. Outra vantagem do ConSite é podermos verificar
o número de horas diárias de cada máquina, o que é muito útil
quando comunicamos com os nossos clientes.”

4. Extensões de garantia / Contratos de manutenção

“As nossas escavadoras Zaxis têm uma extensão de garantia
de 5.000 horas e um contrato de manutenção total. A garantia e

o contrato cobrem todos os aspetos da manutenção, incluindo
consumíveis e lubrificantes.
“Pagamos um valor fixo diretamente proporcional ao número de
horas das máquinas e isso é muito bom para nós. Podemos fazer
o nosso trabalho, sem nos preocuparmos com qualquer coisa que
possa acontecer às máquinas.”

Um cliente satisfeito

Em termos gerais, Tuomas está muito satisfeito com a assistência
prestada pela Rotator: “Não há muito a melhorar, na minha opinião.
Todos os compromissos assumidos têm sido sempre cumpridos.
“Estamos muito satisfeitos com a Rotator e com a forma como
cuidam das nossas máquinas Hitachi. Além disso, lidamos sempre
com as mesmas pessoas e essa consistência torna tudo mais
fácil e pessoal. Podemos assumir o nosso trabalho com toda a
confiança, sabendo que há sempre alguém disponível para ajudar
se surgir um problema.”
A Maanrakennus Lassi Kaiponen já tinha comprado máquinas
de outro fabricante, mas depois de comprar a sua primeira Hitachi

à Rotator, percebeu as vantagens de ter uma máquina e um
serviço de qualidade superior.
“Somo clientes Hitachi pela fiabilidade e pela grande eficiência
operacional das máquinas, mas não há dúvida de que o Serviço
Após-venda faz toda a diferença. Quando comprámos a nossa
primeira Hitachi percebemos a diferença e acabámos por
substituir toda a nossa frota por modelos Zaxis. A qualidade do
serviço, com a redução ao mínimo dos tempos de paragem e o
valor de revenda das máquinas depois de usadas, são mais-valias
preciosas para a rentabilidade da nossa empresa.”

Para ver um vídeo sobre o Serviço Após-venda, vá a
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Para receber uma versão digital da Ground Control,
com novos vídeos, registe-se online em
www.hitachicm.eu/iground-control
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Especial Ground Control
O parque recebe mais de 400.000 visitantes por ano

Dos sonhos
à realidade

Aventuras, jogos e muita ação – é o que os
visitantes, miúdos e graúdos, podem encontrar
em Spieleland, o parque de diversões da
Ravensburger, perto do Lago Constance, no
sul da Alemanha. E com mais de 70 atrações,
o destaque de 2018 era o novo estaleiro da
BRIO. Na nova área do recinto, patrocinada pela
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV,
as famílias podem experimentar a sensação de
trabalhar numa obra, com dez miniescavadoras
Hitachi ZX17U-5. Esta atração enquadra-se bem
no conceito do parque temático, que quer ser o
mais interativo e divertido da Alemanha.
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A

imagem de marca Ravensburger, com o nome sobre um
triângulo azul, pode ser vista em livros, jogos e puzzles infantis
em todo o mundo. Fundada em 1883, a marca é sinónimo de
entretenimento e aprendizagem. Em 1998, a empresa capitalizou
toda a sua experiência e criou o Spieleland, um parque interativo
para famílias, com 18 hectares, na cidade de Meckenbeuren,
Baden-Württemberg, Alemanha.
Nas duas últimas décadas, o parque aumentou a sua área para
30 hectares e recebeu mais de sete milhões de visitantes, que
chegam de toda a Alemanha, Áustria e Suíça. Situada na zona
do Lago Constance, o parque também recebe a visita de muitos
veraneantes na altura das férias.
Com uma arquitetura cuidada, as zonas temáticas do parque têm
um ambiente próprio e muito bem caracterizado. O ‘Caleidoscópio
de Jogos e Diversão’, por exemplo, é rodeado por um belo lago;
a colorida zona das ‘Barracas dos Feiticeiros’ fica escondida num
bosque de carvalhos e a zona mais montanhosa é o cenário ideal
para a ’Terra das Descobertas’.
O parque Spieleland é conhecido pelos elevados padrões de
qualidade e segurança. Em 2005, a autoridade de segurança alemã
TÜV SÜD, atribui-lhe a classificação de “parque certificado” (à
data, havia apenas três parques com aquela certificação em todo
o mundo).

“Também são máquinas muito
robustas e com excelente fiabilidade”  
Carlo Horn, Diretor Geral,
Ravensburger Spieleland

Mais recentemente foi considerado o melhor parque familiar em
quatros anos consecutivos (inquérito realizado pela Universidade
Goethe de Frankfurt e pelo jornal Welt am Sonntag). Os tempos de
espera reduzidos, as amplas áreas de sombra e a diversidade de
zonas onde as pessoas se podem refrescar, garantem um ambiente
lúdico, descontraído e agradável, sobretudo para as crianças mais
pequenas.
O parque é pensado para toda a família, conforme explica o
Diretor Geral, Carlo Horn. “A família pode ter uma criança de três
anos e outra de 12 anos, e divertir-se juntas em Spieleland. Nos
outros parques, os mais crescidos vão para a montanha-russa
e os pequenotes têm que ir para outra zona, com diversões mais
adequadas, o que significa que a família fica dividida. Aqui fazem
tudo juntos. Não temos atrações espetaculares, para soltar a
adrenalina, mas temos muitas brincadeiras que as famílias podem
fazer juntas e aprender. Somos um parque familiar interativo.”
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Dos três aos oito anos, as crianças têm que estar acompanhadas
por um adulto. A partir dos oito anos, podem entrar sozinhas na
cabine. E durante três minutos podem experimentar a sensação de
trabalhar com uma miniescavadora Hitachi verdadeira, usando o
joystick para carregar e descarregar um monte de brita.
“As crianças adoram”, diz Carlo. “Esta oportunidade, de
experimentar uma escavadora Hitachi verdadeira, num ambiente de
obra, é única. Também é muito agradável ver os pais com as crianças
ao colo, a partilhar a experiência. Às vezes os pais são piores do que
as crianças e não querem largar os comandos!”

“Queremos despertar o interesse
pelas escavadoras e quem sabe,
descobrir futuros operadores ou
técnicos de equipamentos”  
Toni Kiesel, Diretor, Kiesel
(com a filha Kathrin e a neta Leni)

Faz como os grandes

Uma das zonas mais populares do recinto é o novo ‘Mundo BRIO’.
Foi desenvolvido para celebrar o vigésimo aniversário do Spieleland
e é dedicado ao universo do fabricante sueco de brinquedos de
madeira. E na nova zona há um miniestaleiro onde os visitantes
podem sentar-se aos comandos de uma mini-escavadora Hitachi
ZX17U-5. Ao todo, o parque tem dez mini-escavadoras daquele
modelo.

Máquinas modificadas

As 10 mini-escavadoras Hitachi foram colocadas no parque em
Março. A preparação das máquinas ficou a cargo da Kiesel,
representante da Hitachi na Alemanha, com instalações na vizinha
cidade de Baienfurt. As escavadoras estão numa posição fixa, sobre
blocos de betão e não têm pedais. Mas o joystick é de origem.
Com um motor elétrico para eliminar as emissões de gases, as
mini-escavadoras têm um sistema eletrónico de segurança que
monitoriza e controla todos os movimentos.
A segurança e a robustez são importantes, adianta Carlo. “As
máquinas têm que trabalhar entre 8 a 10 horas por dia, sem parar. E
têm que estar certificadas pelos exigentes parâmetros da TÜV.”
As barreiras na frente da cabine e o cinto de segurança, que tem
que ser colocado antes de começar o ‘trabalho’, são alguns exemplos
das medidas de segurança impostas. A rotação foi limitada a
30º para a esquerda e para a direita.”Pintámos as escavadoras
de laranja e verde, porque quisemos combinar as cores da Hitachi
e da BRIO”, acrescenta Carlo.
A manutenção regular da frota Hitachi é feita pelos técnicos da

Spieleland, com apoio da Kiesel quando é necessário. “As miniescavadoras têm estado muito bem, desde o primeiro dia” diz Carlo,
que faz questão de experimentar pessoalmente todas as atrações
do parque na fase de estudo, com os respetivos protótipos.

Fiabilidade e robustez

“As mini-escavadoras ZX17U-5 vieram substituir outras máquinas
de uma marca concorrente e deu bem para perceber o
desenvolvimento tecnológico dos equipamentos Hitachi. Estas
máquinas são mais fáceis de operar, com comandos rápidos, uma
grande precisão e movimentos suaves. Também são máquinas
muito robustas e com excelente fiabilidade. A manutenção é
simples e fácil. Dá para perceber que são máquinas com uma
qualidade superior.”
A relação da Spieleland com a Kiesel é muito boa. “Tem corrido
tudo muito bem. Temos uma relação já com vários anos e confiamos
completamente neles”, diz. “Perceberam aquilo que queríamos,
vieram cá, retiraram as escavadoras antigas e prepararam o recinto
com as dez miniescavadoras Hitachi. Tudo impecável.”
Para a Kiesel, a parceria com o parque de Spieleland também
é muito positiva. O Diretor, Toni Kiesel, diz-nos: “Quisemos
participar nesta aventura para envolver os mais novos no mundo
das máquinas e da tecnologia. Queremos despertar o interesse
pelas escavadoras e quem sabe, descobrir futuros operadores ou
técnicos de equipamentos.”
Os visitantes de Spieleland têm tido uma reação muito positiva
ao novo miniestaleiro Hitachi. Merlin Brauchle, com seis anos,
experimentou a ZX17U-5 ao lado da mãe e disse: “É super
espetacular experimentar uma máquina verdadeira, como se estivesse
a construir qualquer coisa.” Já Marvin Gasser, com 13 anos, adiantou:

O trabalho com as mini-escavadoras Hitachi testa
a coordenação e a motricidade fina das crianças

“Gostei muito de estar a escavar com a miniescavadora Hitachi.
Na verdade é muito fácil. Para mim é a melhor atração do parque.”
Carlo concorda e diz que “a adesão das pessoas tem sido muito
boa”. E conclui: “Nós queremos trabalhar com marcas que partilhem
os princípios e filosofia da Ravensburger. É o caso da Hitachi. A
qualidade é a nossa prioridade.”

Para ver o filme das miniescavadoras
ZX17U-5 em Spieleland, vá a
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Para receber uma versão digital da Ground
Control, com novos vídeos, registe-se online em
www.hitachicm.eu/iground-control

O estaleiro BRIO, com as mini-escavadoras Hitachi, é uma das 70 atrações do parque de diversões Spieleland da Ravensburger
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Cliente

“Escolhemos este
modelo Hitachi
porque tem muita
força e um consumo
de combustível
reduzido”   
Arco de Visser,
sócio-gestor
Pladdet, distribuidor da Hitachi Construction Machinery Nederland.
As opções incluem um engate rápido hidráulico, lubrificação central
automática, GPS Trimble, luzes LED e barras de proteção na cabine
para maior segurança. Além de produzir quatro baldes para a
máquina, a Pladdet também instalou uma placa com furações na
parte inferior do braço, para permitir a manipulação de peças de
grandes dimensões, tais como condutas.
A Arco recebeu a ZX210LC-6 em março de 2017. É a 13.ª máquina
Hitachi da empresa, depois da primeira miniescavadora ZX50,
em 2009. Desde então, a Arco já comprou duas ZX10U-2, uma
ZX80USBLC, duas ZX18-3, duas ZX60USB-3, uma ZX65USB-3
e uma ZX85USB-5, uma ZX180LC-5, uma ZX19U-5 e agora a
ZX210LC-6 (por ordem).
A frota é utilizada em vários tipos de obras, incluindo demolições,
movimentação de terras, construção de estradas e também para
aluguer, num raio de 100 km da sede da empresa, em Oostkapelle.
A Pladdet faz a manutenção das máquinas Hitachi da Arco a cada
500 e 1.000 horas, recorrendo apenas a peças de origem.

Melhorar a eficiência

A

Uma excelente
parceria

A Arco de Visser é um cliente fidelizado Hitachi desde
a criação da empresa, há 15 anos. Com a chegada da
ZX210LC-6, o modelo mais recente da frota, a empresa
explica os motivos da sua preferência.
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província de Zeeland, no sudoeste da Holanda é um popular
turístico, conhecido por ter o maior número de horas de sol
do país das tulipas. Com várias ilhas e penínsulas, os 650 km de
costa têm várias praias agradáveis, limpas e seguras, frequentadas
por muitos turistas, na sua maior parte holandeses e alemães. Em
determinadas áreas, a população duplica durante a época estival.
Para melhor servir os visitantes, o parque de campismo de
Zonnedorp, na vila costeira de Renesse, foi alvo de um projeto de
requalificação e modernização durante o inverno. A obra foi entregue
à van Gelder que subcontratou as empresas Melse & Maljaars BV e
Arco de Visser BV. A infraestrutura de cinco hectares necessitava de
uma intervenção profunda, com a construção de novos acessos e
trilhos, serviços e saneamento.
O projeto do novo parque de campismo contempla a construção
de um pequeno canal que atravessa o parque e que separa a área
destinada aos pequenos apartamentos de férias e a área das tendas
e caravanas. E foi a nova Hitachi ZX210LC-6, com balde de 1,3 m3,
que abriu a vala para a construção do canal, em novembro do ano
passado. Propriedade da Arco de Visser, a ZX210LC-6 também foi
utilizada na reabilitação paisagística e na criação de encostas em todo
o perímetro do parque. O caderno de encargos diz que em março de
2018 tem que estar tudo pronto.
A ZX210LC-6 da Arco de Visser tem vários opcionais vendidos pela

“Comecei por investir na Hitachi devido aos preços e à assistência”,
referiu Arco. “E foi uma boa aposta. Ao longo dos anos notei
melhorias nas máquinas, sobretudo no consumo de combustível.
O motor e o sistema hidráulico são cada vez melhores. A minha
relação com o delegado comercial, Peter van Liere, também é um
aspeto importante desta equação.”
Peter, que trabalha há quase 30 anos na Pladdet, acrescentou:
“É mais uma amizade do que uma relação profissional. Quando
entregamos uma máquina, o convívio com os operadores é
espetacular.”
E com a entrega da ZX210LC-6 foi isso mesmo que aconteceu.
Todos os 20 colaboradores da Arco foram ver a nova máquina.
“Escolhemos este modelo Hitachi pela sua força e eficiência
operacional, baixo consumo de combustível, robustez, longa
vida útil e valorização”, explicou Arco. “Parece-nos uma máquina
fantástica.”
A chapa de matrícula personalizada da Hitachi na janela dianteira
da cabine diz bem da opinião do operador Ronnie Wattel: “Adoro
o meu trabalho e a Hitachi. Tem tudo o que é preciso: força,
velocidade, uma cabine confortável, além de um aspeto exterior
muito atraente. Graças ao teto panorâmico, às perspetivas da
câmara e aos espelhos, a visibilidade é excelente.”

Para assistir a um filme da ZX210LC-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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Vestuário e
miniaturas Hitachi

Compre online em
www.hcmewebshop.com

