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Linha X3E já é sucesso no Brasil!

Com design exclusivo e cabine mais espaçosa, modelo 210X3E é o primeiro da lista a ser comercializado em solo latino-americano
O ano pode estar acabando, mas as novidades da Link-Belt não
param. A empresa lançou recentemente a sua nova escavadeira, a
210X3E. A chegada do equipamento movimentou os bastidores
da empresa nos últimos meses com os preparativos de manuais,
treinamentos técnicos e organização do estoque de peças. Tudo isso
para trazer ao mercado uma máquina robusta, que soma diversas
melhorias em comparação com a linha X2.
O primeiro diferencial que se destacada é o sistema hidráulico
melhorado do equipamento, que permite que a sua operação seja
mais rápida do que nunca em diversas aplicações, além da redução
do consumo de combustível, graças à combinação de tecnologias
Sumitomo, acrescentando mais inteligência no controle de bombas
com o motor Isuzu. Com uma cabine maior, mais confortável e
o reforço geral na estrutura do equipamento, a durabilidade e
segurança da escavadeira estão ainda melhores, assegurando a
eficiência operacional. Equipamentos com alta confiabilidade e de
fácil manutenção contam com a conveniência de acesso aos pontos
de serviço ao nível do solo.

Sistema de monitoramento exclusivo RemoteCARE® Rodada de treinamentos da série X3E

E as novidades da linha X3E, da Link-Belt, continuam. As escavadeiras contam com um serviço de monitoramento completo e exclusivo, que
permite monitorar e controlar remotamente a localização da máquina, o
desempenho operacional, o status do trabalho, a telemetria completa e
os requisitos de manutenção periódica. Ele rastreia e registra os intervalos
de manutenção de rotina da máquina, proporcionando mais flexibilidade e controle ao programar procedimentos de manutenção. Ele também
possibilita que você seja mais proativo se surgirem condições de falhas
potenciais; sempre que um código de diagnóstico de falha (DTC) é detectado, aparece uma mensagem de advertência no monitor da máquina e é
enviado automaticamente um alerta para você. O RemoteCARE® também
ajuda na prevenção de furto fornecendo capacidades de vigilância e cerca
geográfica 24 horas por dia.

O lançamento de um produto no mercado sempre requer preparo. Por
isso, a Link-Belt realizou um treinamento da linha X3E, entre os dias 09 e 11
de outubro, no Hotel All Inn, em Sorocaba (SP). Destinado aos distribuidores e colaboradores da área comercial do Brasil, o treinamento apresentou
informações técnicas e conceitos importantes da nova escavadeira, com
foco nas melhorias e diferenças entre as séries X2 e X3E e como abordar
esses pontos junto aos clientes.

O Excavador

Editorial
Depois de muita expectativa e trabalho pesado, a 8° edição do O
Excavador traz como boa nova o lançamento da linha X3E no Brasil. O
sucesso do equipamento em solos brasileiros é o resultado de meses
de preparativos, que mobilizou diferentes áreas da Link-Belt, como as
equipes de Vendas, Marketing, Pós-Vendas, Logística, Importação, Financeiro, entre outras.
Mesmo com pouquíssimo tempo de lançamento, a escavadeira
X3E, que traz diversas atualizações em comparação com a linha X2, já
vem conquistando seu espaço e mostrando a que veio. Prova disso são
os resultados positivos com 12 escavadeiras entregues, marcando uma
nova etapa da Link-Belt na América Latina.
Na leitura do O Excavador, você poderá acompanhar mais detalhes
sobre o lançamento da série, que ganhará até mesmo uma página
exclusiva dentro do novo site da Link-Belt. Além disso, trazemos algumas informações sobre o lançamento oficial da linha X3E na M&T
Expo, prevista para acontecer em junho do ano que vem.
Como poderá ser observado nos textos desta edição, o ano pode
até estar acabando, mas as novidades da Link-Belt continuam a todo
vapor!
Sucesso e boa leitura a todos!
Marketing
LBX do Brasil
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Distribuidores da Link-Belt recebem treinamento
de peças

Entre os dias 23 e 27 de outubro, a Link-Belt abriu as portas da sua
fábrica, em Sorocaba (SP), para a realização de um treinamento destinado
às equipes de vendas de peças da rede de distribuidores. A ação foi encabeçada pelo Coordenador de Vendas de Peças, Cassiano Calvaciuk, que abordou diferentes tópicos, como: rotina do departamento, sua funcionalidade
correta e as principais diferenças entre as peças das linhas X2 e X3.

Motor ISUZU é tema de treinamento da Link-Belt

O treinamento, ministrado pelo Gerente de Suporte ao Cliente da Link-Belt, Jorge Castro, teve apresentação teórica e demonstração prática dos
componentes dos motores que são utilizados nos equipamentos da marca.
O evento foi realizado entre os dias 06 e 10 de novembro e reuniu técnicos
de campo da rede de distribuidores da empresa.

Link-Belt realiza treinamento de pós-vendas da
linha X3E

Nossos distribuidores do Brasil:
J. Azevedo (ES e Sul da BA) - (27) 3298-8800 / (73) 3291-8311
LBX do Brasil (Capital e Interior de SP) - (15) 3325-6402
RL Máquinas (GO, DF, TO) - (62) 3204-2499 / 99850-2233
SP Máquinas (MT, AC, RO, Sul do PA) - (65) 3694-7200 / 992995023 / 99305-5356 / 99304-7170 / (93) 3528-3180
• SRR Equipamentos (RJ) - (21) 2472-6605 / 2472-6640
• Trakmaq (Vale do Paraíba/SP) - (12) 3942-3300
•
•
•
•

Nossos distribuidores da América Latina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentina: Trackmar Saci
Bolívia: Dicsa Bolivia S.A
Chile: Lucasmaq
Colômbia: Partequipos Maquinaria S.A.
Costa Rica: JCB Distribuidora S.A.
Equador: Maquimax S.A.
Guatemala: Distribuidora La Conquista S.A.
Honduras: Importadora Ferretera S.A. de C.V.
Paraguai: Irimaq S.A
Porto Rico: R&B Power Inc.
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O lançamento da nova linha de escavadeiras X3E no Brasil está a todo
vapor. Por isso, a Link-Belt realizou um treinamento de pós-vendas para
abordar os aspectos teóricos e práticos das novas máquinas. Realizado entre os dias 02 e 06 de outubro, em Sorocaba (SP), o treinamento foi ministrado pelo Gerente de Suporte ao Cliente da Link-Belt, Jorge Castro, e reuniu
técnicos de campo e da rede de distribuidores..
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Escavadeira 350X2 é a oficial da mineradora Nova Esperança

O sócio proprietário da mineradora Nova Esperança, Joadil Marques de
Campos, foi um dos primeiros clientes da Link-Belt no Brasil. O cliente adquiriu
uma escavadeira 350X2 em 2012 e afirma que, ainda hoje, ela é o equipamento oficial da mineradora, que está localizada em Poconé, no Mato Grosso. “A
máquina é boa e não dá problemas”, resumiu Campos ao falar sobre a escavadeira.
Utilizada na extração de ouro, a máquina vem mostrando a sua força e
desempenhando bem o trabalho. Não é para menos: a 350X2 é uma escavadeira robusta, que possui peso operacional total de 35,9 mil kg. Além disso, o
modelo apresenta diferenciais como consumo de combustível de acordo com
a modalidade de aplicação, que pode variar entre leve, média e pesada, evitando desperdícios.

De olho na M&T Expo 2018

Mesmo com alguns meses pela frente, a Link-Belt já se prepara
para a maior e mais importante feira do setor de equipamentos da
América Latina: a M&T Expo. Marcada para acontecer entre os dias
5 e 8 de junho, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center,
a feira é considerada como o termômetro para o mercado de equipamentos de construção e mineração no país.
Só para se ter uma ideia de sua grandiosidade: na edição mais
recente, que aconteceu em 2015, a M&T Expo representou mais
de 20% do volume total de vendas de equipamentos naquele ano.
Para 2018, as expectativas é de que o evento supere a edição passada, que alcançou uma expressiva frequência de público qualificado ao atrair mais de 45 mil visitantes.
É por esses motivos que a Link-Belt escolheu a M&T Expo 2018
para ser vitrine do lançamento oficial da linha X3E. A empresa será
uma das expositoras do evento, que atrai os principais players do
setor a nível mundial.

Nosso primeiro cliente

Demonstração da série X3E em
Taubaté, SP

O distribuidor Trakmaq, de São José dos Campos (SP), promoveu uma
demonstração da escavadeira 210X3E em Taubaté (SP), entre os dias 24 e 27
de outubro. A máquina foi retirada no escritório da Link-Belt e seguiu para a
pedreira D. W. de S. Transportes e Locação de Maquinas. No período, os operadores da empresa puderam comprovar a robustez do novo equipamento
da Link-Belt em campo, onde a 210X3E realizou serviços de terraplanagem
e carregamento.
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Quando um cliente compra mais de uma escavadeira Link-Belt é tão
gratificante quanto conquistar um novo cliente. Imagine o que isso significa quando o cliente em questão foi o primeiro a adquirir uma Link-Belt no
Brasil?
Estamos falando do senhor Jorge de Medeiros, da J. de Medeiros. Em
2012, ele foi nosso primeiro cliente no Brasil ao investir em um modelo
130X2. “Eu vi o equipamento e na hora já reconheci a qualidade. Por isso, decidi investir na marca”, recorda Medeiros. Trabalhando com terraplanagem,
limpeza de terrenos, escavação, entre outros serviços, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, ele reforça que a decisão foi certeira. Hoje, ele ainda
trabalha com a 130X2 e investiu em uma Link-Belt 80 Spin Ace e mais duas
210X2. O suporte pós-venda às escavadeiras do nosso primeiro cliente é realizado pelo distribuidor Trakmaq, responsável pelo atendimento na região do
Vale do Paraíba e no litoral norte.
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Link-Belt ganha novo distribuidor no Chile

Primeira EXPO Máquina Paraguay
Em agosto, o distribuidor
IRIMAQ participou do primeiro
evento de equipamentos pesados
do Paraguai, a EXPO Máquina Paraguay 2017. O Gerente Regional,
Cassio Cosentino, participou do
evento.

SP Máquinas na Expotuor

Partequipos reforça parceria com exposição
de máquinas e visita à Lexington

Em agosto, o distribuidor
colombiano Partequipos realizou um evento em sua filial,
localizada em Medelin, para
expor os principais produtos
comercializados pela empresa.
Em destaque, estavam os equipamentos da Link-Belt, sendo
duas escavadeiras 210X2 e uma
75 SpinAce. Cerca de 80 clientes
estiveram presentes, bem como
os executivos da Link-Belt, Ernesto Reyes e Jorge Palacio.
Os bons frutos são resultados de uma parceria que já dura
nove anos e se fortalece a cada

dia. Recentemente, entre os
dias 16 e 18 de outubro, Pedro
Cano, dono da distribuidora,
visitou as instalações da LBX
em Lexington, Kentucky, ao
lado de sua esposa e sócios
familiares da empresa. A visita teve como objetivo a realização de uma reunião para
revisar os planos de negócios
para 2018. “O evento foi muito bom e ajudou em estreitar
o relacionamento de ambas as
empresas”, contou Cano.
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Em setembro, o distribuidor SP
Máquinas marcou presença em uma
importante feira agropecuária em
Tucumã, no Pará, a Expotuor 2017. O
evento reuniu clientes das cidades de
Tacumã, São Feliz do Xingú e Taboca,
que puderam conhecer mais detalhes
sobre a nova série de escavadeiras da
Link-Belt, com a exposição de duas
unidades da 210X3E.

Novo fornecedor
A Zoomfoccus ficará responsável
por parte da comunicação da empresa no Brasil e América Latina, com
foco em inteligência de mercado e
ações publicitárias. Por hora, a agência irá mapear os canais de distribuição da Link-Belt e elaborar um plano
de mídia para divulgação da marca,
que entrará em ação em 2018.

Link-Belt na Mídia
Confira por onde anda nossa marca!
Outubro

» Construccion Lationoamericana (CLA)
» Construccion Pan Americana (CPA)
» M&T Ed. 217
» EAE Máquinas Ed. 92 Out/Nov
» Construir America Central y Caribe
» EMB Construccíon (circulação Chile)

Novembro

» Construccion Lationoamericana (CLA)
» Construccion Pan Americana (CPA) –
edição Nov/Dez
» EAE Máquinas Ed. 92 Out/Nov

LINK-BELT

Os clientes da Link-Belt no Chile podem contar agora com o suporte de
um novo distribuidor, a Lucasmaq. Com quatro filiais localizadas nas cidades
de Copiapó, Antofagasta, Concepción e Santiago, a empresa é especialista
na importação e comercialização de materiais de desgaste e rodantes de
equipamentos para terraplanagem.
A inauguração da unidade mais recente da distribuidora, em Concepción, aconteceu em setembro e reuniu 150 clientes, que puderam ver de perto
alguns dos equipamentos da marca, como as escavadeiras 210X2, 290X2 e
240X2. Na ocasião, duas máquinas do modelo 210x2 foram vendidas.
Com a chegada da Lucasmaq, a Link-Belt soma dez distribuidores localizados no exterior, em países como Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador,
Paraguai, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras e Porto Rico. Já para atender ao mercado brasileiro, a Link-Belt conta com outros cinco distribuidores
locais e com suporte do escritório regional.

LBX DO BRASIL LTDA

(15) 3325.6402

LBXCO.COM/BRAZIL

LINKBELTBR

LINKBELTBR

LINKBELTBR
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