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Publicação da LBX do Brasil para distribuidores, clientes e parceiros

LINK-BELT

RETOMA OS
PREPARATIVOS PARA
A M&T EXPO 2018
Empresa lançará os modelos 210X3E,
180X3E e 360X3E com exclusividade no
evento. Agora falta pouco! Entre os dias
26 e 29 de novembro, São Paulo recebe
a principal feira do segmento de equipamentos para mineração e construção na
América Latina: a M&T Expo 2018. E não
é à toa que a Link-Belt espera ansiosamente pelo evento. A empresa escolheu
a ocasião para lançar a nova série de escavadeiras X3E – que será representada
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FAÇA JÁ O SEU

CREDENCIAMENTO!

de, houve um reforço geral na estrutura
de todas as máquinas: o braço, que pos-

Ainda não realizou o seu
credenciamento?
Então não perca mais tempo!

sui chapa de desgaste, e a lança são de
estrutura HD (heavy duty), assim como

Se programe para visitar o
nosso estande, na área
externa da Feira.

o link da caçamba. Quando o assunto é
economia e alta produtividade, os modelos se destacam por combinarem as
tecnologias Sumitomo, agregando mais
inteligência na hidráulica e no gerencia-

CELEBRANDO AS 500 MÁQUINAS
VENDIDAS

mento das bombas, aos motores Isuzu.

Além do lançamento da série X3E, a Link-

Além disso, eles podem operar em três
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EDITORIAL
A última edição de 2018 do Excavador chega em clima de expectativa: às vésperas
da M&T Expo, a Link-Belt se prepara para
lançar oficialmente a nova série de escavadeiras da marca, que estará representada
no evento pelos modelos 210X3E, 180X3E
e 360X3E. Além disso, a empresa reservou
uma novidade extra aos clientes da Feira.
Quem visitar o estande da Link-Belt irá se

deparar com uma escavadeira 210X3E na
cor preta, que foi personalizada especialmente para o evento, para celebrar as 500
escavadeiras vendidas pela companhia no
Brasil. E por falar em evento, esta edição
também traz informações sobre o “Dealer’s
Meeting” e o “Treinamento Técnico e de
Serviços da Link-Belt”. O primeiro reuniu
líderes do setor, distribuidores Link-Belt
e importantes palestrantes, nos Estados
Unidos, com o objetivo de estreitar o relacionamento e apresentar as informações
mais importantes sobre a LBX Company e

seus distribuidores. Já o segundo, reuniu
representantes técnicos da marca, de todo
o Brasil, para abordar as características gerais das novas escavadeiras da série X3E,
como cabine, painel e partes hidráulica e
elétrica. Por fim, viagens para o Mato Grosso e Panamá e a história de escavadeiras
atuando em obras de saneamento pela Escavanorte, completam as novidades da 12°
edição do Excavador, que encerra o ano de
2018 assim como começou: trazendo boas
notícias. Boa leitura.

objetivo abordar questões pertinentes ao
negócio, como posicionamento de mercado,
visão gerencial, oportunidades de negócios,
relação com as áreas de peças, transportes
e vendas, entre outros assuntos. Por fim,
a reunião também contou com uma apresentação da área de Marketing e destacou
a importância que cada representante tem
em levar percepções sobre a marca para os
clientes. Para a finalizar, a Há Propósito, assessoria de imprensa da Link-Belt, falou um
pouco sobre os cuidados que devem ser tomados na comunicação da companhia para
com o mercado e com os jornalistas.

Open House da
Pavimáquinas reúne mais
de 120 clientes em SC

TREINAMENTO DE
SERVIÇOS TEM COMO
FOCO A SÉRIE X3E

Entre os dias 05 e 10 de agosto, a Link-Belt
do Brasil reuniu representantes técnicos
da marca, de todo o Brasil, para apresentar
um Treinamento de Serviços focado nas escavadeiras da série X3E. Realizado no hotel
All Inn, em Sorocaba (SP), o evento reuniu
cerca de 20 participantes e abordou as características gerais das novas escavadeiras,
como cabine, painel e partes hidráulica e
elétrica. Além de ter o propósito de ampliar
os conhecimentos técnicos dos distribuidores, a ação também se destacou por promover o 1° Encontro da Rede de Pós-Vendas
Link-Belt, realizado no último dia do evento. Conduzido pelo Gerente de Suporte
ao Cliente, Guilherme Borghi, em parceria
com o Gerente Geral da Link-Belt do Brasil,
Matheus Fernandes, o encontro teve como

Link-Belt e Irimaq
participam da 2ª Expo
Máquina Paraguai
Entre os dias 23 e 26 de agosto, aconteceu
na cidade de Assunção, no Paraguai, a se-
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gunda edição da Expo Máquina, maior feira
de equipamentos, produtos e serviços para
a construção do país. Entre os expositores
presentes estava a Link-Belt, que marcou
presença por meio da Irimaq, distribuidor
oficial da marca em território paraguaio. Na
ocasião, duas escavadeiras, nos modelos
210X2 e 350X2, foram expostas no local.
Atuando há mais de 40 anos no mercado
de equipamentos para construção, a Irimaq
iniciou recentemente a linha de máquinas
pesadas para locação como mais uma frente de atuação. Paralelamente a isto, a empresa se dedica à importação de produtos
e serviços mecânicos para equipamentos
da construção pesada.

O Excavador é uma publicação trimestral da LBX do Brasil
Realização: Departamento de Marketing
Coordenadora de Marketing: Lúcia Guariglia
Tel.: (15) 3325-6402
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No dia 20 de outubro, a Pavimáquinas realizou
um “Open House” para concretizar a parceria
da empresa junto à Link-Belt. Desde maio deste ano, a Pavimáquinas representa os equipamentos da marca no Oeste de Santa Catarina,
tendo como limite a BR 116, e no Norte do Rio
Grande do Sul. Na ocasião, mais de 120 clientes
da região estiveram presentes e puderam ver
de perto as escavadeiras 290X2, 135SA, 130X2,
210X3E, 80SA e 180X3E. Além do sucesso de público, o “Open House” também foi essencial para
o fechamento de novos negócios. Duas máquinas da série X3E foram vendidas para as empresas Vibeplan e Engedix, e outras duas estão em
negociação. Para que o estreitamento de relacionamento fosse potencializado, estiveram presentes as equipes de Suporte ao Cliente (Peças
e Serviços), Vendas e Marketing da companhia.
SOBRE A PAVIMAQUINAS
Fundada em 1991 com o objetivo de comercializar peças, equipamentos novos e usados e oferecer serviços para todas as linhas e marcas de
equipamentos rodoviários, a Pavimáquinas é uma
das líderes em seu ramo de atuação. Atualmente, a empresa atende clientes nas regiões Oeste,
Extremo Oeste, Vale do Rio do Peixe e Planalto
Serrano, no Estado de Santa Catarina; bem como
o Noroeste do Rio Grande do Sul e o Sudoeste
do Paraná, comercializando e prestando serviços
para as mais diversas linhas de máquinas rodoviárias pesadas e para clientes dos mais diversos
segmentos. Além da Link-Belt, atualmente a Pavimáquinas também se destaca por ser a revendedora autorizada de grandes marcas como a Randon, Kubota e Generac. Para atender os clientes
de todas elas, a empresa conta com estrutura
física própria e adequada, amplo e variado estoque de peças, profissionais treinados e qualificados, veículos para manutenção e venda externa,
ferramental completo, além de equipamentos
modernos para prestação de serviços.

ESCAVADEIRAS DA
Operando
em território
chileno
Onde há trabalho pesado a ser feito, a Link-Belt está presente e no Chile não poderia
ser diferente. Duas máquinas, modelos
135SA e 210X2, estão operando em uma
obra florestal, na cidade de Concepción,
representada pelo distribuidor Lucasmaq.
Paralelamente a este trabalho, uma escavadeira Link-Belt também tem atuado em
serviços de movimentação de terra na ilha
Santa Maria. Veja, na foto, o momento exato
em que a máquina fez a travessia para o
local da obra!

LINK-BELT ATUAM EM
OBRAS DE SANEAMENTO
BÁSICO
Com sede em Londrina (PR), a Escavanorte
Saneamento e Locação de Equipamentos
ampliou a sua atuação para outros Estados,
como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará. Para atender às obras de saneamento básico de diferentes localidades, no
entanto, a empresa conta com o reforço de
três escavadeiras da Link-Belt: uma 130X2,
uma 80SA e uma 210X3E, que integra a série de escavadeiras mais recente da marca.
“As máquinas têm sido utilizadas em serviços de interceptores e redes coletoras de
esgoto, em aberturas de valas e assentamentos de tubulações. Atualmente, o modelo 130X2 está trabalhando em uma obra
da Sanepar, em Curitiba (PR), e o modelo 80

Spin Ace está alocado em Paranaguá (PR).
A escavadeira 210X3E, por sua vez, encontra-se em atividades em Sorocaba (SP)”, em
uma obra da Gel Engenharia, conta o Diretor Técnica da Escavanorte, Adriano Bueno.
Segundo o executivo, o relacionamento com
a Link-Belt começou em meados de 2017,
quando a Escavanorte buscava equipamentos que pudessem atender as demandas
da empresa com qualidade. “Além disso,
buscávamos uma parceira que não apenas
vendesse o produto, mas que também nos
oferecesse o suporte de manutenção e revisões com eficiência e pontualidade”, explica.
A parceria deu tão certo que a Escavanorte
resolveu apostar as fichas na nova série de
escavadeiras da Link-Belt, com a compra da
210X3E. “As escavadeiras da Link-Belt são
rápidas, apresentam um bom desempenho
no serviço e também são econômicas. Estamos muito satisfeitos com a parceria, pois
sempre somos atendidos com responsabilidade”, finaliza Bueno.

Equipe Link-Belt
visita cooperativa dos
garimpeiros, no MT

Muito obrigado a todos que compartilharam fotos por meio da #MomentosLinkBelt. Recebemos tantos materiais legais que selecionamos algumas
dessas imagens para comporem o
nosso calendário 2019. Continuem
participando!

Entre os dias 19 e 21 de julho, cinco colaboradores da Link-Belt, de diferentes departamentos, viajaram para a cidade de Peixoto
de Azevedo, no Mato Grosso, região bastante
conhecida pela forte atuação no garimpo. A
visita contou com uma programação diferenciada: além de participarem da festa que
comemora o Dia Nacional dos Garimpeiros
e visitarem alguns clientes locais, o grupo
aproveitou a oportunidade para conhecer
a Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do
Rio Peixoto (Coogavepe). Situada no norte
do estado de Mato Grosso, a Coogavepe desenvolve projetos socioambientais para uma
mineração consciente, contribuindo não
somente para o crescimento e o desenvolO EXCAVADOR • 03 • AGO | SET | OUT 18

vimento da extração mineral, mas também
para a proteção do meio ambiente. “Fomos
recebidos com uma aula sobre a atividade
de mineração e pudemos conhecer o lindo
trabalho que eles fazem em prol do meio
ambiental, incentivando a recuperação das
áreas já garimpadas”, contou a Coordenadora do Marketing da Link-Belt na América Latina, Lúcia Guariglia, que participou da visita.

CONHECENDO

O CANAL DO PANAMÁ
Construído com o objetivo de conectar o
Oceano Atlântico ao Pacífico e, assim, facilitar o comércio marítimo internacional, o
Canal do Panamá é um canal artificial de
navios com 77,1 quilômetros de extensão.
É por ele, inclusive, que as escavadeiras
da Link-Belt chegam do Japão e são encaminhadas para os distribuidores da marca
na América Latina. Para conhecer de perto
esta dinâmica, os gerentes de vendas na
América Latina, Gustavo Montanhan e Cás-

sio Cosentino, e o Controller América Latina, Gustavo Caixeiro, fizeram uma visita ao
local entre os dias 27 e 29 de agosto. Além
de entenderem a logística do porto e avaliarem os riscos que a maresia e o tempo
podem causar às escavadeiras, a visita também teve como objeto estreitar o relacionamento com o parceiro local, a Wallenius.
“São eles que armazenam e fazem toda a
parte logística de nossas escavadeiras,
além de estarem aptos a realizarem reparos e pinturas de última hora”, conta Montanhan. Segundo ele, a parceria no Panamá
tem facilitado a entrega de escavadeiras
aos clientes latino-americanos, tanto na
questão de prazo quanto do valor do frete.

GROWING
TOGETHER
Distribuidores
unidos nos EUA

Escavadeira anfíbia da
Link-Belt faz sucesso na
Colômbia
Você já ouviu falar em escavadeira anfíbia?
Trata-se de uma adaptação feita no equipamento, para que ele possa trabalhar dentro
de rios ou áreas pantanosas. Olhando de
longe, pode até parecer que a escavadeira
anfíbia está em cima de uma balsa, mas o
fato é que elas não precisam das balsas
para escavar, pois as “Amphibious Excava-

tors” possuem esteiras enormes para operarem neste tipo de região de difícil acesso. Recentemente, um cliente da Colômbia
adquiriu uma 210X2 Long Front e adaptou
o equipamento para que ele pudesse trabalhar em áreas pantanosas do país. Veja, na
foto, como ficou o resultado final!

Entre os dias 17 e 19 de outubro, a cidade
de Dallas, no Texas, recebeu mais uma edição do “Dealer’s Meeting”, evento que reúne distribuidores Link-Belt junto à líderes
do setor e importantes palestrantes, com
o objetivo de estreitar o relacionamento
entre a rede de representantes da companhia e apresentar as informações mais
importantes sobre a LBX Company. Com o
tema “Growing Together” ou “Crescendo
Juntos”, em português, e encontro abordou
assuntos como a tecnologia RemoteCARE®,
melhores práticas de vendas, atualizações
de produtos e a importância do suporte
ao cliente. Entre os palestrantes convidados, estiveram presentes o autor e músico,
Mark Schulman, e o orador e mágico, Jon
Dorenbos.

Um veículo anfíbio é aquele que possui a facilidade de locomover-se
tanto em terra firme quanto em águas de rios, lagos ou no mar. São
muito utilizados por tropas anfíbias, tais como os fuzileiros, para
realizar desembarques em praias.
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