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NOTÍCIAS ACESSO

Skyjack estreia nova plataforma

S

kyjack apresentou
uma nova tesoura
para terrenos difíceis
na exibição de máquinas da
American Rental Association
(ocorrida entre 17 e 20 de
fevereiro). A SJ9253 RT é a
maior plataforma tesoura da
Skyjack, com altura de trabalho
de 18 metros, e é o primeiro
modelo da marca no segmento

de terrenos acidentados com
tamanho completo. Esta nova
gama substitui os modelos

existentes da Skyjack de 88
e 92 polegadas, e consta dos
modelos SJ9233, SJ9243,

Ano
recorde
para
Manitou
O exercício passado foi
recorde para o Manitou
Group, com um crescimento
de 19% no faturamento (que
ficou em 1,88 bilhão) em
comparação com 2017. O
quarto trimestre de 2018
registou receitas de 523
milhões, 21% a mais que
o mesmo período do ano
anterior.
Michel Denis, presidente e
CEO, atribuiu o crescimento
ao progresso no norte da
Europa e na América do
Norte, assim como a um
aumento nas vendas de
sua linha de plataformas de
trabalho aéreo. “Em geral, o
grupo terá crescido ao redor
de 40% em apenas dois
anos”, afirmou.
Segundo a companhia,
parte importante do impulso
nas vendas se deve à
construção, “um setor no
qual nosso desempenho
com as locadoras tem sido
muito sólido em todos os
continentes. A dinâmica na
agricultura e nas indústrias
também foi excelente”,
indicou Denis.

SJ9253 e SJ9263 RT.
A Skyjack também tem
planos para uma plataforma
tesoura para terrenos difíceis
ainda maior, que tornaria
possível o trabalho a sexto
andar. A SJ9263 RT, com
altura de trabalho de 21
metros, encontra-se na
fase ﬁnal de projeto e tem
lançamento programado
para o ﬁm deste ano. As
plataformas tesoura de terreno
acidentado tamanho completo
recentemente redesenhadas
pela Skyjack começarão a se
dirigir aos pátios de locação
■
em 2019.
A SJ9253 RT é a maior
plataforma tesoura da Skyjack.

Boehler assume IPAF
Brad Boehler, presidente
da marca de plataformas
aéreas Skyjack, foi nomeado
presidente da IPAF (entidade
internacional que representa
as empresas de acesso
motorizado), depois de um
período de dois anos de Nick
Selley à frente da instituição. O
anúncio foi feito no dia 6 de
março, quando a IPAF teve sua
reunião geral anual em Dubai,
Emirados Árabes Unidos.
Outras nomeações incluíram
a Norty Turner, da United
Rentals, que foi eleito como
vice-presidente da IPAF, e
Karin Nars, da Dinolift, que foi
confirmada também como vicepresidenta.
Nick Selley, a AFI Uplift,
completou seu mandato de dois
anos como presidente e passou
a Boehler a responsabilidade.
Andy Studdert, da Cramo,
presidente da IPAF entre 2015
e 2017, mantém seu posto

no conselho da IPAF, e Tim
Whiteman continuará como
CEO e diretor geral da IPAF.
“Gostaria de agradecer o
nosso presidente que conclui
o mandato, Nick Selley, por
sua incansável dedicação
à Federação. Seu mandato
avançou as agendas que
asseguram que continuemos
sendo relevantes para a
indústria, ao garantir que
jovens que entram nesta

indústria tenham um futuro,
que continuemos a colaborar
com agências governamentais e
outras organizações do mundo
inteiro para que a segurança
seja total, além de pesquisar
maneiras de chegar a mais
operadores no futuro.
■

Brad Boehler, da Skyjack.
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JLG amplia série R
A JLG Industries, Inc lançou
duas novas plataformas tesoura
da Série R, os modelos 2632R
e 3246R.
Segundo a empresa, ambas
as máquinas cumprem com a
norma ANSI 92.90, e mantêm
as vantagens técnicas comuns
às demais plataformas da Série,
como um sistema simples e
confiável de proteção contra
batidas, acesso facilitado aos
componentes internos, raio
de giro zero, tecnologia de
inclinação variável e controles
intuitivos, entre outras coisas.
O modelo 263R permite
que os operadores a conduzam
através de uma porta
individual, e que trabalhem
no interior a uma altura de
cesto de 7,92 metros. Já o
modelo 3246R se distingue
da concorrência por ser a
elevatória mais leve de sua
categoria, contando com uma
altura de plataforma de 9,75
metros.
“Trabalhamos estreitamente
com nossos clientes para
ajudar a projetar máquinas
que satisfaçam e superem as
expectativas”, diz Rafael Núñez,
gerente de produto sênior de

Entrega técnica dos
equipamentos Genie
à SK Rental.

Sinoboom
no México

A 3246R conta com altura de plataforma de 9,75 metros.

plataformas tesoura, verticais e
de baixa altura da JLG. “Estes
dois novos equipamentos da
Série R completam o núcleo
da linha acessível de tesouras
acionadas hidraulicamente,
que foram otimizadas para
oferecer custos mais baixos
na substituição de peças ao
longo da vida útil da unidade.
As tesouras novas são um
complemento para nossa
linha de qualidade superior
de máquinas de propulsão
elétrica que têm uma excelente

reputação entre os clientes de
locação e os usuários finais”.
Vale destacar, também, que
a marca lançou um novo
aplicativo de controle móvel
para sua linha de tesouras
da Série R. Esta tecnologia,
pioneira na indústria, permite
aos usuários conduzir,
manobrar e carregar os
elevadores da série a partir de
um dispositivo móvel iOS,
enquanto estiverem recolhidas.
Provavelmente, a nova série R
■
agradará o mercado.

Em 28 de fevereiro,
na cidade mexicana de
Monterrey, em associação
a seu distribuidor local
AMMEC, a Sinoboom fez sua
primeira apresentação oficial
naquele país.
Participaram do evento
cerca de dez empresas
mexicanas, todas dedicadas
à locação ou venda de
plataformas de trabalho
aéreo. Além disso, o evento
teve a presença do gerente
regional da Sinoboom na
América Latina, Johnson
Gu, e do gerente de serviço
Mosen Wang, que puderam
compartilhar com os
presentes dando assessoria
especializada e realizando
demonstrações dos
equipamentos.
Emerson Baca, diretor
geral da Ammec, abriu
o evento falando sobre
os 10 anos de história
da Sinoboom, e sobre os
prêmios e reconhecimentos
por ela recebidos, além da
qualidade e nível tecnológico
de seus produtos.

SK Rental segue firme na parceria com Genie

A SK Rental, empresa chilena com atividades no Chile, Peru, Brasil, Colômbia e Bolívia se tornou um
importante aliado da Genie. A locadora negociou, entre novembro de 2018 e março de 2019, mais de 130
máquinas da marca. “Empresas como a SK Rental, que investe na compra de pacotes de produtos como estes,
reforçam que estamos no caminho correto para continuarmos construindo uma reputação forte da marca e
para oferecer aos clientes os melhores e mais confiáveis produtos da categoria de elevação de pessoas”,
afirma Gustavo Faria, diretor geral da Genie para a América Latina.
No pacote adquirido pela SK Rental, contam-se plataformas de tesoura 1930 e 3246, e lanças articuladas
Z45DC, Z62, Z80 e ZX135. “Escolhemos estes modelos por uma relação custo benefício muito competitiva, e
porque estamos em processo de expansão nesta categoria, como também por diversificação de provedores
dentro da nossa oferta, e nessa estratégia a Genie é uma marca muito relevante no mercado”, afirmou
Rodrigo Barrientos, da SK Rental.
Segundo o executivo, os clientes valorizam as máquinas, por se tratar de uma das principais marcas em
nível mundial e com muito bom reconhecimento e posicionamento. Além disso, em um mercado onde abundam
equipamentos de mais idade, aprecia-se especialmente a possibilidade de operar com máquinas novas.
Por fim, Barrientos destaca o serviço de pós-venda da Genie, que na sua opinião é muito ágil.
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Toda plataforma JLG® que sai de nossa
fábrica traz minhas iniciais, por isso eu
exijo o uso dos melhores materiais, design
resistente, alto padrão de produção e
testes completos.
– John L. Grove, fundador, JLG Industries

Em 1969, John L. Grove reuniu um pequeno grupo
de pessoas em torno de uma grande ideia — como
encontrar uma maneira mais eficaz para a realização
de serviços em altura. A partir dessa visão, ele inventou
o primeiro elevador de lança, fundou nossa empresa e
se tornou pioneiro na indústria de acesso. Continuamos
inovando, desenvolvendo soluções avançadas de
equipamentos para clientes em todo o mundo.
Os primeiros 50 anos estabeleceram nossas bases.
Os próximos 50 anos consolidam o nosso legado.
Veja como em jlg.com/jlg50
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Acesso total
O mercado de acesso é
uma área em crescimento
na América Latina. Quais
são as novidades da
indústria para a Bauma?
Reportagem de CLA.

U

ma iimpressionante variedade de
novos produtos relacionados à
indústria de acesso é o que espera
a Bauma nesta edição.
E qual é a dúvida? Os equipamentos
elétricos estarão na mira de todos e
haverá uma miríade de produtos novos e
interessantes pertencentes à categoria de
híbridos e elétricos.
Embora as máquinas grandes necessitem
de motores a diesel durante algum tempo,
os equipamentos de acesso menores foram
um dos primeiros setores a aproveitar estas
possibilidades.

Naturalmente, nem tudo são híbridos e
elétricos. Existe a interminável demanda
por capacidades maiores e maior alcance,
assim como a necessidade de máquinas
mais compactas e menores. Tudo isto se
complementa com a expansão do mundo
conectado e a análise de dados dos novos
sistemas telemáticos.
O único fabricante importante de acesso

A Genie S-45XC.

que não estará presente na Bauma é a
Haulotte. Em vez disso, a companhia está
focando em um evento para clientes.

GRANDES LANÇAMENTOS
A JLG, empresa que este ano completa
50 anos de existência, enfatizará durante
a Bauma sua iniciativa Soluções Urbanas,
a qual, como o nome indica, pretende

A JLG está
investindo
em soluções
‘verdes’.
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proporcionar as melhores soluções para
a construção urbana, algo especialmente
importante hoje na Europa devido ao
estabelecimento das Zonas de Baixas
Emissões (LEZ, na sigla em inglês).
A JLG exibirá pela primeira vez no evento
uma linha completa de lanças elétricas.
Ela vem equipada com bateria de lítio e
tração nas duas rodas de série, oferecendo
velocidades de elevação e capacidades de
plataforma similares às de seus homólogos
convencionais a diesel. As lanças e-boom
estarão disponíveis para venda na Europa
no final deste ano, e a partir daí começarão
gradualmente a ser vendidas em outras
regiões.
A JLG também debutará com a
introdução de um aplicativo de simulação
de equipamentos em realidade aumentada,
que permitirá aos usuários levar aspectos
digitais dos equipamentos JLG para o
mundo real sem a necessidade de transporte
do equipamento físico ao local.
A Genie lançará um segundo elevador de
lança híbrido em sua linha de combustível/
elétrico (FE), que oferecerá os mesmos
benefícios do modelo Z-60/37 FE original
de 20,16 m de altura de trabalho. Esta
nova máquina híbrida 2 em 1 combinará
as capacidades todo terreno
de 4WD das unidades
tradicionais a diesel, os

benefícios da ausência de emissõess
de um equipamento 100% elétrico,
mais a capacidade de recarregar a
bateria enquanto se trabalha.
A empresa também lançará o
elevador de lança S-45 XC, quee
oferece uma altura de trabalho dee
15,72 m e um alcance horizontal de 11
m. Como acontece com todos os modelos
Genie XC, ele combina uma capacidade
dade de
elevação de 300 kg sem restrições e uma
capacidade restrita de 454 kg.
Deve-se mencionar também o lançamento
amento
da nova plataforma tesoura Genie GS-4655,
-4655,
que estará disponível globalmente a partir
do terceiro trimestre de 2019. Ela tem
m
uma altura máxima de trabalho de
16,02 em interiores, altura máxima
de trabalho em exteriores de
10,7m, além de alcance horizontal
líder na categoria de 1,22m com a
extensão totalmente aberta, assim
como inclinação superável de 25% e um
ângulo de transporte de 14°.
Entre outras novidades, a Genie lançará
oficialmente seu sistema de alarme de
contato para plataformas de tesoura e
mastros verticais, o Genie Lift Guard. Além
disso, o acessório da barra de proteção
contra quedas Genie proporciona aos
operadores mais espaço para se moverem
em estruturas adjacentes fora da plataforma,
agora foi aprovado com sucesso na prova
dinâmica de ancoragem de proteção contra
quedas, em linha com a norma ISO 16368.
A canadense Skyjack apresentará na
Bauma a SJ9253 RT, sua nova plataforma
tipo tesoura para todo terreno, a maior
da marca, com uma altura de trabalho de
17,98 m. Este é o primeiro modelo de uma
nova linha composta pelas tesouras SJ9233,
SJ9243, SJ9253 e SJ9263 RT.
Além disso, a Skyjack está trabalhando no
projeto de um elevador tipo tesoura ainda
maior, que permitirá trabalhar a uma altura

Skyjack SJ9253.

de seis andares e que ampliará o leque de
aplicações destas máquinas. A SJ9263 RT,
com uma altura de trabalho de 21,03 m,
está em sua última etapa de projeto e seu
lançamento está previsto para o quarto
trimestre de 2019.
No estande da companhia na Bauma,
os visitantes poderão ver também outras
plataformas, como as articuladas a diesel SJ
46 / 51 / 63 / 85 AJ, a tesoura para todo
terreno elétrica SJ 6832 RTE e as tesouras
elétricas SJIII 3215/19 e SJIII 4626/32.
Também poderão obter informações sobre
a solução telemática Elevate.
A Manitou dedicará parte de seu estande
a equipamentos de baixas emissões, com
energias alternativas, dos quais terá três
unidades. Ainda não está confirmado
quais serão as máquinas, mas levando em
conta a informação publicitária parece que
uma delas provavelmente será um boom
articulado.
Haverá um novo manipulador telescópico
para trabalho pesado, o MHT 12330. A
nova máquina tem uma altura de elevação
de 11,76 m, capacidade de carga de 33
toneladas nas forquilhas e 35 toneladas
no seu gancho. É alimentado por um
Deutz Stage V, motor de 245 HP.
>
O MT 420 ultracompacto tem uma
ponta de lança redesenhada.
Abril de 2019 Construção Latino-Americana 41
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Snorkel TM16E.

A redução da invisibilidade do espectro de
capacidade é uma caraterística importante
de suas atualizações mais recentes de
manipuladores telescópicos. O MT 420
ultracompacto agora tem uma visibilidade
melhorada das forquilhas graças a uma
ponta de lança redesenhada que se curva
como uma meia-lua, em vez de ser
cilíndrica. A altura máxima de elevação
é de 4,3m, enquanto a capacidade é de 2
toneladas. Mede 1,49m de largura x 1,9m
de altura.

A linha MT Easy de 11m-18m também
foi atualizada, uma vez que todos os
modelos agora incluem um motor Stage
5 para todos os mercados que assim o
requisitarem.
Pela primeira vez exibindo na Bauma
de Munique, as soluções de acesso com
alimentação elétrica serão o foco principal
da Sinoboom. A fabricante chinesa trará
seis equipamentos elétricos que consistirão
em cinco elevadores de tesoura e uma lança
articulada.
Estreando no mercado europeu, o
GTZZ19EJ de 17,7 m de altura de trabalho
conta com uma capacidade de carga de
230 kg e um alcance horizontal de 9,3 m.
O acionamento elétrico oferece eficiência
energética e, ao mesmo tempo, respeita
o meio ambiente. A fabricante informou
que os destaques de seus equipamentos
são um raio de giro reduzido, facilidade de
operação e uma construção robusta.
A empresa aproveitará a oportunidade
para atualizar os visitantes a respeito
dos seus planos de expansão global. As
parcerias, diz, estão em desenvolvimento na
Europa Ocidental, e novas oportunidades
estão sendo exploradas no leste europeu,
América Latina e Oriente Médio.
A Snorkel mostrará 30 modelos, incluindo
os novos manipuladores telescópicos
para terrenos difíceis SR1442 e SR1775,
apresentados na World of Concrete no
início deste ano nos EUA. Assim como
o SR9244, o manipulador telescópico

SR1442 RT pode elevar até 4.200 kg e
alcançar alturas de até 13,5 m. O SR1745
maior, conhecido como Snorkel SR1054 na
América do Norte, oferece uma capacidade
de levantamento de 4.535 kg, uma altura
máxima de 16,4 m e um alcance dianteiro
de 12,6 m.
Junto com os manipuladores telescópicos,
a Snorkel lançará quatro modelos para
produção global, incluindo os elevadores
de mastro telescópicos TM12E e
TM16E, o elevador de lança telescópica
de tamanho médio 460SJ e tesoura elétrica
Hinowa LL33.

A IPAF LANÇARÁ CAMPANHA
DE SEGURANÇA 2019
A Federação Internacional de Acesso Motorizado (IPAF) lançará oficialmente sua
campanha mundial de segurança 2019 durante a Bauma. Esta campanha foi criada para
abordar o crescente número de acidentes registrados durante o uso de PEMP/PTAs
em estradas ou locais adjacentes, um problema que foi detectado graças ao projeto de
notificação de acidentes da IPAF.
A campanha, baseada em incidentes reais, pretende enfatizar como a planificação e o
fato de haver um plano de gestão de tráfego podem ajudar a reduzir o risco de acidentes
em zonas de trabalho onde há trânsito de pedestres e veículos.
Em seu estande C4 711, a IPAF também mostrará a versão renovada de seu
curso PEMP/PTA para encarregados e supervisores, o qual está agora disponível em
versão eletrônica, além de deixar à disposição diversos guias técnicos e de segurança
atualizados.
Para obter mais informações sobre as campanhas globais de segurança de PEMP/
PTAs da IPAF, visite a página www.ipaf.org/safe e, se quiser obter mais dados sobre a
participação da IPAF na feira Bauma 2019 ou outros eventos que acontecerão em breve,
consulte a página www.ipaf.org/events.
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Sinoboom GTZZ16EJ.

leve S3215L. Anteriormente introduzidos
e lançados nos EUA, será na Bauma o
pontapé inicial de sua comercialização e
produção global.

PLATAFORMAS ARANHA
A principal mensagem da Hinowa na
Bauma também será baseada no impacto
ambiental. A Hinowa implementou painéis
solares e sistemas eficientes de tratamento
de águas residuais em suas fábricas, e
utiliza pinturas à base de água e óleos

biodegradáveis durante todo o ciclo de
produção.
Na programação de seu estande “verde”
na Bauma está uma nova linha de modelos
elétricos e bi-energéticos. No centro das
atenções estará o minidumper sobre
esteiras HS70 e sua nova versão elétrica
‘E’, enquanto na parte voltada para acesso
estarão as plataformas spider, com braços
laterais, bi-energy LL33 e LL26, ambas
com baterias de lítio e motores a diesel.
A Hinowa oferece tecnologia de íons de
lítio há mais de oito anos, porém o LL26
e o LL33 representam a primeira vez que
suas plataformas spider oferecem energia de
lítio e diesel. Os dois modelos contam com
baterias de lítio de 100Ah e 150 Ah, além
de um motor a diesel Kubota D902, Etapa
V de 16,1 kW, com um par máximo de 56
Nm a 2.400 rpm.
As emissões de ruído são muito baixas,
mesmo quando se usa o motor a diesel,
com um nível de potência percebida pelo
operador em 90dB, um nível médio de
102 dB e um nível garantido de 104dB. Já
o motor elétrico de 3.5kW emite de 70 a
77dB no nível de potência percebida pelo

operador, 86 a 92dB no nível médio e de 88
a 95 dB no nível garantido. O carregador
de bateria fica a bordo da plataforma.
A Teupen apresentará o novo LEO35Tplus.
O modelo conta com um alcance horizontal
de até 17 m e uma capacidade de plataforma
de 400 kg / 300 kg. O fabricante assinala que
oferece vantagens até então não disponíveis
na sua classe.
Com
medidas
mínimas
de
aproximadamente 7,5m x 1,58m x 1,98m
e um peso seco de 5.400 kg, a plataforma
pode ser controlada com precisão por meio
de controle remoto. O sistema de controle
se expande com um dispositivo de arranque
/ parada no motor de combustão e uma tela
de duas linhas, com indicador do tanque
de combustível, capacidade da plataforma
e informação de carga ao vivo, incluindo
o limite de carga em porcentagem. As
informações importantes são mostradas
diretamente ao operador.
As esteiras de borracha asseguram uma
ótima tração mesmo em superfícies macias.
Para conduzir em declives ou para otimizar
os espaços do piso, o chassi pode ser
ajustado hidraulicamente na altura e >

QUALIDADE VEM DA FAMÍLIA
O manipulador telescópico todo-o-terreno compacto SR5719 oferece desempenho poderoso com um design compacto.
Potentemente equipado com tração permanente 4x4 e transmissão de velocidade variável, este manipulador telescópico
é capaz de levantar 2600 kg em qualquer local de trabalho. Um circuito hidráulico auxiliar no braço pode ser controlado a
partir da cabine fechada para fornecer potência e precisão até uma altura de trabalho de 5,79 m.
PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO AHERN CHILE LLAMANDO AL +56 2 3222 0122
AHERN ARGENTINA +54 9 116 183-9556

www.ahernargentina.com.ar
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Palazzani XTJ52C.

operador um alcance superior com uma
carga de cesta mais pesada. A velocidade de
condução mais rápida e os estabilizadores
aumentam a eficiência do trabalho.
Também será exibida a máquina montada
no chassi do fabricante. A altura de trabalho
do Dino 230VT é de 23 m e está montada
em um veículo de 3,5 toneladas, que
requer para sua condução uma carteira de
motorista categoria B.

NOVO CAMINHÃO

na largura. Com um grande ângulo de
inclinação de aproximadamente 21° e uma
configuração do estabilizador hidráulico,
pode-se trabalhar em declives de até 30%
ou em escadas. Há quatro opções diferentes
de tamanhos de plataforma.
A Palazzani está trabalhando em duas
novas máquinas para a Bauma. A primeira
é uma nova plataforma aranha de altura de
trabalho média / alta. Ela terá uma lança
telescópica e uma lança auxiliar telescópica
e fará parte da ampla linha existente do
fabricante, de 17 a 52m. Estará disponível
em versões com esteiras ou rodas.
O novo modelo incorpora várias
características novas de alta tecnologia,
projetadas para que o controle seja
inteligente e simples. Isto inclui a telemática
e a solução avançada de problemas, e a
manutenção preventiva. O kit Palconnect
se baseia na tecnologia da “nuvem” e está
disponível como uma opção para que os
proprietários de frotas para locação tenham
GPS, possam rastrear rotas de condução e
parâmetros do local de trabalho, bem como
receber informes e alertas de inspeção a
partir de um smartphone, tablet ou PC.
A lança telescópica é feita de aço de
alta resistência Strenx e tem uma forma
inovadora de leveza e resistência estrutural.
As dimensões serão compactas e abaixo de

2 m. Descubra qual é a segunda máquina
nova no estande da Palazzani.

SOLUÇÕES ESPECIAIS
Em se tratando de especificações reduzidas,
a Dinolift apresentará o último modelo da
série Dino RXT. O 4x4 de pequeno peso
20RXT, com estabilizadores, leva a série a
um novo patamar. Ele foi projetado para
situações em que há restrições de peso ou
onde se exige uma grande capacidade fora
da estrada e com problemas de nivelamento.
O motor Kubota, combinado com um
peso baixo total e um centro de gravidade
também baixo da máquina, permite
movimentá-lo facilmente mesmo se as
condições do terreno são difíceis. O RXT
tem uma nova lança que proporciona ao

Com a P 370 KS E, a Palfinger lançou
no ano passado a primeira plataforma de
acesso montada em um caminhão e operada
eletricamente. Este produto silencioso e
livre de emissões estará no estande da
empresa na Bauma. Além disso, haverá
dois novos modelos na classe leve NX da
fabricante, o P 220 BK e o P 280 CK.
Eles foram projetados para ter uma
operação intuitiva e podem ser operados
por qualquer pessoa que tenha uma
permissão para conduzir padrão, e conta
com uma gama de sistemas de assistência
ao operador que permitem o cálculo flexível
de alcance (LMB), cagas pesadas de 300 kg
na cesta e fácil controle do estabilizador na
base do veículo.
A classe Smart da fabricante agora tem
quatro modelos em sua linha, sendo
o novo “top” o P 250 AJTK, que será
lançado na Bauma, o modelo com altura de
trabalho de 25 m da série. Suas dimensões
compactas foram projetadas para lugares
que são geralmente difíceis de acessar por
plataformas montadas em caminhões. Tem
uma extensão de quase 14 m.
Quem for à Alemanha atrás de
equipamentos de elevação de pessoas terá
uma programação cheia de novidades. ■

Palfinger P370 KS E.
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CONHEÇA O NOVO
REI DA CAPACIDADE.

300kg
450kg
Dupla capacidade
de movimento

TESTE
DE CARGA

Calibração simples,
sem carga

Até 3 pessoas
no cesto

SAIBA MAIS EM GENIELIFT.COM/XC |

MARKETING-BRAZIL@TEREX.COM

© 2019 Terex Corporation, Terex, Genie, XC, e Xtra Capacity são marcas registradas da Terex Corporation e suas subsidiarias.

Untitled-9 1

26/03/2019 15:36:56

EMPRESA

Dedo no gatilho
Em um mercado que pouco a pouco está
ressurgindo, a JLG diz estar pronta para atender
qualquer necessidade. Reportagem de Cristián Peters.

A

s vendas da JLG aumentaram
31,6%, ﬁcando em US$ 826,5
milhões, no primeiro trimestre do
ano ﬁscal 2019. Segundo Mike Brown, vicepresidente para América Latina, o aumento
foi liderado por maiores vendas na América
do Norte, “o crescimento na América Latina
é mais lento e não impacta tanto na cifra
total, está em torno de 10%, mas sobre os
bastante deprimidos números dos últimos
três anos”, explica.
Não obstante, a tendência é positiva. “Os
mercados que mais movimentam nossa
bússola são Brasil e México, continuam
sendo os maiores, e embora ambos estejam
ainda deprimidos, estamos vendo uma sólida
recuperação no Brasil, e isso é alentador
depois de quatro anos de crise econômica”.
Na opinião de Brown, a região tocou
o fundo do poço, mas ele adverte
que “cada país é diferente, tem sua
própria dinâmica política e econômica. No
caso do México, o novo presidente tomou
posse há relativamente pouco tempo, e
como é de um partido com ideologia
diferente, ainda está por saber como ele e
seu governo vão se comportar e como vão
impactar a conﬁança dos investidores e a
economia. Então para o México ainda é cedo
para dizer o que exatamente vai acontecer.
Tudo está em stand by até que o presidente
seja mais claro em suas decisões econômicas,
e como os investidores responderão à
sua clareza, tanto mexicanos como os
estrangeiros”.
Outro mercado importante é a Argentina,

também afundada em crise. Mas o executivo
conﬁa na solidez de seu associado no país,
a Sullair, que tem muita experiência.
“Temos que esperar pelas próximas eleições
presidenciais (que acontecerão no mês
de outubro deste ano), mas o certo é que
quando o mercado se recuperar estaremos
muito bem posicionados”, assegura ele.

ADOTANDO TECNOLOGÍAS
No que se refere à adoção de tecnologias,
Brown é claro. Se o assunto é segurança,
dado que é um aspecto que não depende
de desenvolvimentos econômicos, as
novidades se oferecerão na América Latina
na mesma velocidade que no resto do
mundo. “Tem que estar disponível em
todos os mercados ao momento em que
for lançado
do no primeiro mercado”,
deﬁne.
Assim, ele
le exempliﬁca com o
lançamento do sistema de detecção
melhorada (EDS), uma evolução
do sistema de toque suave da
JLG. O EDSS usa uma inovadora
tecnologia ultrassônica para
detectar quando
ando há um objeto
próximo, primeiro
rimeiro diminuindo
a velocidadee do equipamento e
então detendo-o
do-o antes que ocorra
o contato físico.
sico. “A segurança é a
nossa maior prioridade”, reaﬁrma
o executivo.
Agora, see os avanços
tecnológicoss se referem
a outros aspectos

como máquinas híbridas ou elétricas, sem
dúvida os mercados latino-americanos vão
atrás daqueles desenvolvidos. “Mas
Mas
dependerá de cada mercado em
particular e sua demanda. É
difícil deﬁnir um prazo de
adoção, os mercados e
suas demandas é que
determinarão, mas a
JLG estará sempre
pronta para atender
os
requisitos”,
aﬁrma. De fato, no
ano passado a JLG
entregou uma lança
híbrida à Mills, que foi

O crescimento da América Latina
na
é mais fraco, em torno de 10%.
MIKE BROWN, vice-presidente para América Latina.
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A JLG estará sempre pronta para
atender as demandas dos diversos mercados.
MIKE BROWN, vice-presidente para América Latina.

O Brasil já está
aplicando a tecnologia
híbrida da JLG.

então posta à prova no Brasil.
Outra tecnologia muito em voga é
a telemática, uma ferramenta muito
fundamental para o controle de frotas e
equipamentos na qual a JLG está trabalhando
ativamente. “Temos um piloto a ponto de
estrear na Argentina com nossa parceira
Sullair. Estamos trabalhando na licença
para ter a tecnologia no Brasil, e no México
já temos a licença e a tecnologia, e estamos
esperando para ver com que parceiro fazer
o primeiro piloto. Estes são os três
mercados onde já estamos trabalhando
no momento. Mas temos que ter muito
bons parceiros, com grandes frotas, e que
estejam interessados. A questão é a licença
e a tecnologia: que parceiros teremos para
dar apoio à conexão via satélite para o uso
da telemática?”

O sistema de detecção melhorada é uma
evolução do sistema de toque suave da JLG.

MERCADO
“O mercado é muito promissor, embora a
penetração de nossos produtos nos mercados
desenvolvidos seja altíssima, seja ela medida
per capita, por PIB, por tamanho geográﬁco
ou por densidade da população... na região
latino-americana qualquer que seja o método
de medição que se aplique, a penetração de
um produto continua sendo muito baixa.
Há tudo por fazer. Estamos em um bom
momento para o produto. As economias
determinarão a velocidade com que veremos
o crescimento, mas a JLG está com o dedo
no gatilho”, ﬁnaliza o vice-presidente para
■
América Latina.
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TORNE SUAS OPERAÇÕES

MELHORES. MAIS RÁPIDAS.
MAIS SEGURAS.
JUNTE-SE A OUTROS
PROFISSIONAIS DA INDÚSTRIA

NA ICUEE 2019!

A maior Feira Comercial de Construção & Utilidade Pública
da America do Norte
Mais de 1.000 fabricantes e prestadores de serviços de alta qualidade
Mais de 113.000 m² de novos produtos
Mais de 18.000 proﬁssionais dos setores de construção
e utilidade publicas

Proﬁssionais dos setores de Construção e Utilidade
Pública do mundo inteiro usam a ICUEE para se informar
auxiliar no processo de tomada de decisões de compra
que posicionem suas empresas e equipes em direção ao sucesso.

1º a 3 de outubro de 2019, Louisville, KY | Saiba mais em www.icuee.com
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ACESSO

Perigo elétrico
A locadora brasileira Rental
Master está importando
um novo sistema para
evitar acidentes com a
rede elétrica. Reportagem
de Fausto Oliveira.

C

ertas verdades são difíceis de ouvir,
mas há que se dizê-las: uma das
principais causas de morte de
operadores durante a realização de serviços
em altura são as descargas elétricas por
contato com redes de alta tensão.
Este risco afeta especialmente os
operadores de plataformas elevatórias, sejam
elas as típicas tesouras e lanças telescópicas
usadas na construção, sejam as cestas aéreas
geralmente montadas sobre caminhão,
muito usadas em poda de árvores e outras
manutenções em áreas urbanas.
A ﬁm de reduzir este risco, uma locadora
brasileira altamente especializada no setor
de segurança laboral em alturas, a Rental
Master, está introduzindo no país e em
toda a América do Sul um dispositivo de
detecção e controle de distância do operador
em relação às redes de alta tensão.
O dispositivo é fabricado na França pela
empresa Made. Consiste em um conjunto
de sensores que se devem acoplar ao redor
do cesto de operação de uma plataforma.
Seus sinais são enviados a um computador
também integrado à plataforma. O
funcionamento é simples: o computador é
programado para avisar o operador quando
ele chegar a menos do que X metros de uma
linha elétrica. O operador recebe um sinal
visual e sonoro bem forte e o movimento
se detém, mas não perde o controle de sua
plataforma. De maneira que, se decidir
seguir, vai fazê-lo consciente do risco.

MUDANÇA PROFUNDA
A maioria dos operadores certiﬁcados
pela IPAF sabem que às vezes precisam se
aproximar de uma linha de alta tensão para

Em demonstração, os sensores localizados
nas extremidades do cesto detectaram a
eletricidade e avisaram o operador.

O alarme de aproximação à linha elétrica fica
perto do operador.

realizar um serviço, e o fazem com toda
precaução. Mas há que se minimizar o risco
e para isso o sistema é vital.
Um ponto fundamental do sistema é que
protege as pessoas do choque elétrico mesmo
que não haja toque físico com a linha.
Christian Zaki, diretor da Rental Master,
explica que “as linhas de alta tensão emitem
o que se chama de arco voltaico, uma tensão
elétrica ao redor do cabo. Só a aproximação
já pode eletrocutar um operador. O sistema
Made o evita totalmente”.
O executivo dá mais exemplos dos
benefícios trazidos pela aplicação do
sistema em outras áreas. Um deles é o uso
em bombas de concreto, que costumam
ter lanças de grande altura que, por se

aproximar de uma linha elétrica, podem
conduzir eletricidade ao operador no solo.
Outro caso possível é o dos bombeiros, que
às vezes por estarem rodeados de fumaça,
sem visibilidade, acabam por tocar uma
rede de alta tensão e morrer durante um
resgate.
O conjunto de benefícios agregados pelo
sistema Made a todas estas operações trará
aos empresários e proﬁssionais que atuam
em tais setores muita tranquilidade. Basta
pensar na menor quantidade de acidentes de
trabalho e suas imprevisíveis consequências,
além de menores preços de seguro para
locação de plataformas aéreas.
A Rental Master já iniciou o trabalho
comercial do sistema Made no Brasil. A
importação será feita diretamente da França,
e a locadora se encarregará da instalação
e treinamento para as frotas e equipes de
outras empresas. Um modelo similar se
adotará em outros países da América do
Sul, onde a Rental Master está buscando
empresas para a introdução e representação
■
da Made.
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IPAF

A IPAF reuniu empresas e
profissionais especialistas

Elevação 2019

para seu evento anual no
Brasil. Reportagem de
Fausto Oliveira.

U

ma vez mais, a Federação
Internacional
do
Acesso
Motorizado (IPAF) realizou no
estado de São Paulo seu evento anual IPAF
ElevAÇÃO, que contou com a participação
de todos os mais importantes fabricantes de
plataformas de acesso aéreo, além de uma
grande quantidade de empresas locadoras
especializadas e proﬁssionais de treinamento
e segurança do trabalho.
O encontro foi novamente na cidade de
Itapecerica da Serra, próxima aos grandes
polos industriais onde os principais
provedores de equipamentos de acesso têm
suas sedes no país. JLG, Genie, Skyjack,
Haulotte, Manitou e Palﬁnger se uniram
a empresas das áreas de consumíveis e
componentes importantes para o setor,
como baterias, pneus e seguros, para apoiar
o evento.
“A segurança do operador é sempre um
fator primordial e uma prioridade da IPAF”,
disse o gerente da IPAF para a Iberoamérica,
Antonio Barbosa, em seu discurso de
abertura do IPAF ElevAÇÃO 2019. A
entidade máxima do setor de acesso nunca
deixa de enfatizar a necessidade de proteger
os operadores de plataforma em seu dia a dia
de trabalho.
Uma demonstração especial deste
compromisso no evento deste ano se deu
com a palestra de Paul Roddis, gerente de
treinamento da IPAF, que se referiu ao tema
“Um negócio seguro é um melhor negócio”.

A mesa de debates foi conduzida por Macarena García, editora da Movicarga, e Fausto Oliveira,
correspondente do KHL Group no Brasil.

Outro ponto que despertou interesse no
público de proﬁssionais do setor foi a mesa de
debates “Como a tecnologia pode melhorar a
segurança na utilização de plataformas”, com
as participações de Gustavo Faria, presidente
da Terex Latin America; Ricardo Bertoni,
diretor da JLG no Brasil; Sergio Kariya, CEO
da Mills; Christian Zaki, CEO da Rental
Master; e Luis Carlos Monteli, da Monteli
Seguros. A roda de debates foi conduzidad
pelos representantes do KHL Group e da
revista espanhola Movicarga.

NOVA NORMA
O encontro este ano teve especial relevância
para o debate da nova norma para trabalho
em altura.
No Brasil, ainda que a frota de plataformas
tenha crescido muito nos anos de crescimento
econômico, a norma se manteve amarrada
à realidade de outros equipamentos de
elevação, como guindastes de carga. Isto abriu
um campo de interpretações equivocadas,
principalmente entre ﬁscais da segurança no
trabalho. Houve casos em que a ﬁscalização

solicitava adaptações à norma que acabavam
gerando inseguranças para o operador.
Por isso, um grupo altamente especializado
em plataformas se reuniu no Brasil, sob
a coordenação da IPAF, para escrever
uma nova norma. O grupo ainda está
redigindo o texto, mas se sabe que será
especiﬁcamente dedicada às plataformas de
acesso aéreo motorizadas por combustão ou
elétricas, conduzidas pelo operador, usadas
em construção, mineração, manutenção
industrial e outros setores. Na base da nova
norma brasileira, estão os principais pontos
das normas ANSI (América do Norte) e CE
(Europa).
O resultado deste esforço deverá ser
publicado não tão logo, pois o grupo de
especialistas brasileiros está esperando a
atualização da ANSI, que deverá estar
ﬁnalizada este ano, para agregar pontos mais
atuais. Além disso, há que se considerar o
tempo de homologação da nova norma na
Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e as assinaturas de órgãos públicos
■
que tenham relação com o setor.
Como em todos os anos, o IPAF ElevAÇÃO
2019 recebeu uma significativa atenção de
profissionais e empresas.
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O EVENTO
EM LAS
VEGAS
QUE VOCÊ NÃO
PODE PERDER

A MAIOR FEIRA DE INDÚSTRIA DE
CONSTRUÇÃO DA AMÉRICA DO NORTE

CONEXPOCONAGG.COM
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“Nós escolhemos máquinas Hitachi por sua absoluta confiabilidade.
Elas nunca nos decepcionam. Nós temos orgulho de ter o nome
Hitachi associado à nossa empresa”.
Jacob Abell
Gerente de projetos
Piedmont Construction
Richmond, Va.
Atendido pela James River Equipment

HitachiConstruction.com
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