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Manitowoc aposta na área de serviços MB apresenta 
novidades na Intermat

Apesar da instabilidade da econo-
mia mundial, a fabricante MB está oti-
mista em relação às oportunidades de 
negócios no mercado de equipamen-
tos para construção. Tanto que, em 
sua segunda participação na feira In-
termat, que ocorreu em Paris entre os 
dias 20 e 25 de abril, a empresa apre-
sentou um novo modelo de caçamba 
britadora, apostando na redução de 
custos e maior produtividade que o re-
aproveitamento do material demolido 
proporciona à obra.

Segundo a empresa, mesmo com a 
redução das atividades econômicas 
globais, os investimentos em pesqui-
sa e desenvolvimento foram mantidos, 
assim como os recursos destinados ao 
fomento de negócios e à participação 
em feiras internacionais do setor. Após 
iniciar 2009 com uma agenda cheia de 
compromissos, incluindo sua presença 
em feiras de equipamentos de cons-
trução em Las Vegas, Grécia, Áustria 
e Eslovênia, a fabricante apostou na 
sua participação na Intermat para con-
solidar a presença das caçambas bri-
tadoras da marca no mercado francês, 
onde a empresa está prestes a abrir 
uma sucursal.

Dessa forma, além do seu estande 
na feira, a empresa programou de-
monstrações dos equipamentos na 
área externa, onde os visitantes da 
Intermat puderam conferir o desempe-
nho das caçambas britadoras MB. Com 
sede na Itália, a empresa exporta seus 
produtos para cerca de 100 países, in-
cluindo o Brasil.

Com a expansão do parque de guin-
dastes da Manitowoc no Brasil, a em-
presa registra um aumento na deman-
da instalada de seu Centro de Reparos 
e Serviços, também denominado En-
CORE, que ela montou em Guarulhos, 
na Grande São Paulo. Ocupando uma 
área de 1.000 m2, o EnCORE conta 
com profissionais preparados para a 
execução de manutenções nos equi-
pamentos da marca, como reparos de 
cilindros hidráulicos, lanças e outros 
componentes.

Além de realizar a manutenção nos 
guindastes Manitowoc e Grove, o cen-
tro de serviços responde pela montagem 
dos equipamentos da linha National 
Crane, lançada pela empresa no Brasil 
no fim de 2007. Esses guindastes, com 
capacidade para 30 t de carga, são im-
portados e montados sobre chassis de 
caminhões fabricados no Brasil, o que 

requer profissionais, ferramental e área 
para a execução desse serviço.

Camilo Filho, gerente de suporte aos 
clientes da Manitowoc, explica que a 
exigência para a montagem dos equipa-
mentos é que o caminhão tenha tração 
6x4 e motor eletrônico, com potência 
acima de 260 hp. “Como o acelera-
dor do guindaste é eletrônico, o motor 
também precisa ter esse sistema de 
gerenciamento, para que haja interface 
entre os dois módulos.” Ele ressalta a 
grande receptividade do mercado em 
relação aos modelos da National Crane, 
que, como são do tipo TC (Truck Crane), 
podem se deslocar por rodovias sem a 
necessidade de licença especial. Diante 
do sucesso comercial desse guindaste, 
a empresa planeja o lançamento de ou-
tro modelo, com 35 t de capacidade de 
carga, atualmente em fase de desenvol-
vimento.


