
Os últimos meses foram de grandes co-

memorações para a Link-Belt. No dia 28 de 

abril, a empresa completou oito anos de 

atuação no Brasil, trajetória marcada por 

muitas vitórias estratégicas, como o recen-

te lançamento da série X3E. Mostrando que 

veio para ficar e que ‘reinvenção’ é a pala-

vra de ordem, a filial de Sorocaba (SP) co-

memorou mais um ano com diversas obras 

internas, que incluíram a reforma da facha-

da e da sala de Marketing, que será utili-

zada como depósito para os materiais da 

área que dão suporte a rede de distribui-

dores, como folhetos técnicos das máqui-
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nas, manual do operador, entre outros. As 

mudanças mostram que, mesmo depois de 

quase uma década, a companhia mantém a 

sua preocupação de proporcionar a melhor 

experiência tanto aos seus clientes quanto 

aos colaboradores. 

Em 2019, a Link-Belt também celebra os 

quinze anos da venda da primeira escava-

deira na América Latina, feita para a empre-

sa Compressores & Equipas, em Porto Rico, 

no ano de 2004. Vale ressaltar que o espaço 

da marca no mercado cresceu consideravel-

mente com a instalação da unidade brasilei-

ra, que aos poucos assumiu a gestão dos 

negócios, vendas e dos serviços de marke-

ting institucional e de produtos para toda 

a região latino-americana. Inclusive, essa 

união entre o Brasil e os demais países da 

América Latina tende a estar mais forte do 

que nunca neste ano. Buscando garantir a 

melhor eficiência e eficácia dos recursos 

internos, a Link-Belt adotou uma nova es-

tratégia para 2019: fortalecer a mensagem 

de que todos fazem parte de uma operação 

única, campanha que recebeu o slogan de 

“We are Latin America!”.  

Somando oito anos de história em terri-

tório brasileiro, a Link-Belt tem trabalha-

do arduamente para trazer soluções cada 

vez mais inovadoras aos clientes. Todas as 

máquinas da companhia aliam a tradição 

da marca americana de 145 anos anos de 

mercado com a tecnologia e qualidade con-

sagradas da indústria japonesa. Os equi-

pamentos continuam sendo fabricados em 

instalações de última geração em Chiba, no 

Japão, e construídos em uma linha de pro-

dução com as tecnologias mais avançadas 

do mercado. 

capa



Sempre buscando se reinventar, a Link-
-Belt celebra oito anos de sucesso no 
Brasil e quinze anos na América Latina 
com novidades: além das reformas fei-
tas recentemente na filial de Sorocaba 
(SP), a empresa também tem adotado 
uma nova estratégia de negócio para 
garantir a melhor eficácia dos recursos 
da companhia. Estes dois assuntos são 
os destaques da matéria de capa da 
14° edição do informativo O Excavador. 
Além disso, esta edição também está 
marcada pela intensa troca de experi-
ências entre os diferentes países nos 
quais a Link-Belt atua. O gerente de Su-
porte ao Cliente da Link-Belt do Brasil, 
Guilherme Borghi, desembarcou nos 
Estados Unidos e no Japão para se reu-
nir com os principais executivos da Su-
mitomo – grupo do qual a Link-Belt faz 
parte e uma das maiores fabricantes de 
equipamentos e tecnologia hidráulica 
do mundo – e discutir estratégias glo-
bais da companhia. Em contrapartida, a 
filial de Sorocaba (SP) recebeu a visita 
de distribuidores do Chile e da Argen-
tina. Para completar, o 14° O Excavador 
traz casos de sucesso que comprovam 
a eficiência das escavadeiras Link-Belt 
em campo. A Camargo Filho Terrapla-
nagem e Locação de Equipamentos, 
por exemplo, nasceu juntamente com 
a compra de uma 80 Spin Ace®. Desde 
2014, o equipamento tem dado show de 
produtividade e resistência em obras 
de pavimentação e terraplanagem no 
Paraná. Já no Chile, quatro máquinas 
operam em uma empresa focada no 
processamento de sucata. 
Boa leitura! Equipe Link-Belt
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Uma escavadeira hidráulica foi feita para es-
cavar, certo? De certa maneira sim, além de 
inúmeras outras funções dependendo da 
aplicação, do implemento ou ferramenta ins-
talada. Mas toda essa versatilidade de pouco 
serviria se, a cada ciclo, a máquina precisasse 
mudar as esteiras para, por exemplo, mudar 
de posição ou carregar um caminhão. Por esse 
motivo, as escavadeiras possuem um sistema 
de giro “infinito” entre o chassis inferior (onde 
ficam as esteiras) e a plataforma superior 
(onde ficam a cabine, o motor e as bombas 
hidráulicas), que permite que o equipamento 
possa fazer essa rotação sem enrolar 
as mangueiras por meio de um dis-
positivo especial chamado junta 
rotativa. O giro é parte funda-
mental da escavadeira hidráulica. 
Análises de telemetria indicam 
que, para trabalhos de escava-
ção médios, em geral, utilizam uma 
proporção significativa do total de horas 
trabalhadas girando e isso impacta muito no 
desempenho do equipamento, principalmente 
na produção e no consumo. As escavadeiras 
Link-Belt possuem um sistema de giro muito 
sofisticado e com alta tecnologia, pois, devido 
à grande e importante demanda, o sistema de 
giro precisa ter válvulas que alternem pres-
são (para vencer a inércia da plataforma na 
saída de giro da máquina) e fluxo para garan-
tir a agilidade de ciclos e proporcionar a alta 
produção para qual as nossas escavadeiras 
foram projetadas. Mas não é só isso: o siste-
ma precisa parar onde o operador deseja para 
poder retomar esses ciclos e ainda garantir a 
segurança na operação ao parar e ter o siste-
ma “travado” para evitar quebras ou movimen-
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tos indesejados. E para que o sistema tenha o 
mínimo de resistência ao rolamento e permita 
um baixo consumo, ele é projetado para tra-
balhar com uma resistência calculada muito 
grande, mas com limites mecânicos e hidráuli-
cos para segurança do operador e do sistema 
em si. Nas escavadeiras Link-Belt, o sistema 
de giro é extremamente robusto e feito para 
garantir rapidez dos ciclos e alta produção. As 
retomadas são muito precisas devido ao con-
trole por válvulas entre a pressão e o fluxo 
e governo eletrônico das bombas hidráulicas, 
além disso a mesa de giro é muito resistente 

e de fácil manutenção e lubrificação. 
De nada adiantaria uma escavadeira 

girando rápido como uma hélice 
de helicóptero, se não pudesse 
parar onde deveria e nem reto-
mar um ciclo com a mesma velo-

cidade. A produção cairia muito e, 
portanto, seria inútil ter somente um 

giro “ultrarrápido” - o equilíbrio de projeto 
e de eficiência do sistema são muito mais im-
portantes. Mas vale ressaltar que nem tudo 
é um “sonho”. Fatores como a aplicação in-
correta do equipamento – por exemplo, usar 
o giro da máquina para derrubar obstáculos, 
muros ou postes – geram um desgaste mui-
to acelerado do sistema todo, uma vez que 
não foi projetado para isso. Essa resistência 
gera falhas sobretudo no redutor e pode ge-
rar problemas em outras partes do sistema 
afetando a segurança do operador. Itens não 
originais, em geral, também causam a queda 
da vida útil, pois sistemas tão sofisticados e 
robustos exigem produtos de alta tecnologia 
e de materiais com o tratamento específico. 
Para garantir que esse importante item da 
sua escavadeira continue funcionando corre-
tamente e não tenha perda de performance, 
faça as manutenções e lubrificações corre-
tas – com a especificação certa dos fluídos 
e graxas – e use a escavadeira corretamente, 
jamais aplicando força de giro para remover 
obstáculos, demolição, desmatamento, remo-
ção por derrubada, entre outros.

Por Guilherme Borghi

SISTEMA DE GIRO: 
Uma parte fundamental 
das escavadeiras 
hidráulicas
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A LBX Company LLC arrecadou mais de 50 
mil dólares para a campanha anual “Life is 
why we give”, da American Heart Association, 
organização sem fins lucrativos sediada nos 
Estados Unidos que providencia cuidados 
cardíacos para reduzir lesões e mortes cau-
sadas por doenças cardiovasculares e AVC. 
Este é o terceiro ano em que a Link-Belt 
apoia a campanha. Desta vez, a companhia se 
comprometeu a doar 500 dólares para cada 
escavadeira, máquina florestal ou manipula-
dor de material comercializado em fevereiro 
deste ano na América do Norte. “A LBX tem 
orgulho de continuar nosso envolvimento 
com a American Heart Association. Agradece-
mos aos nossos distribuidores e funcionários 
por um ótimo mês de resultados que não po-
deriam ter acontecido sem o apoio deles”, 
disse Eric Sauvage, presidente e CEO da LBX 
Company LLC, ressaltando que 102 máquinas 
foram vendidas em fevereiro. “Estamos muito 
satisfeitos por a LBX ter escolhido novamen-
te participar desta campanha”, disse Joey 
Maggard, diretor executivo da Divisão Lexin-
gton da American Heart Association. “Eles 
se juntam a muitas empresas em todo o país 
que escolheram causar um impacto extraor-
dinário na luta contra doenças cardíacas e 
derrame. Estamos profundamente gratos 
por seu apoio contínuo”, finaliza.

Link-Belt apoia 
campanha da 
American Heart 
Association   
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Em fevereiro, o Gerente de Suporte ao Clien-
te da Link-Belt, Guilherme Borghi, desembar-
cou no Japão para discutir sobre o business 
de peças, analisar as melhorias técnicas 
constantes feitas nos equipamentos da mar-
ca, bem como conhecer todos os sistemas 
disponíveis hoje para a área de Pós-Vendas e 
Peças da Sumitomo, grupo do qual a Link-Belt 
faz parte. Na ocasião, Borghi pôde discutir 
estratégias globais da companhia e do Su-
porte ao Produto e ao Cliente. Foram feitos 
também estudos de diagnóstico de falhas de 
equipamentos, análise dos desafios e plane-
jamento e desenvolvimento de mercados es-
tratégicos. Por fim, o executivo teve a oportu-
nidade de conhecer pessoalmente os centros 
de treinamento de produto, o de distribuição 
global de peças e a linha de produção da fa-
bricante. “Os contatos com todo o corpo da 
Engenharia e com especialistas de Produto, 
Controle de Qualidade, Produção, Customer 
Support e Sistemas, vão proporcionar um 
grande ganho na qualidade dos serviços e do 
atendimento do nosso próprio departamen-
to aos clientes e aos distribuidores locais”, 
disse. Durante a visita, Borghi participou de 
uma conferência de peças e serviços envol-
vendo praticamente todos os distribuidores 
da Sumitomo para a Ásia e Oceania, onde re-
presentou a Link-Belt do Brasil e teve a opor-
tunidade de apresentar a companhia para 
todos presentes. “Foi muito interessante 
conhecer os diretores dos escritórios da Su-
mitomo Construction Machinery Co. (SCM) da 
Ásia, China, Indonésia e Tailândia. Os núme-
ros e a indústria local são impressionantes”, 

SUPORTE AO CLIENTE DA 
LINK-BELT SE REÚNE NO JAPÃO PARA
DISCUTIR ESTRATÉGIAS GLOBAIS  

conta. Ele também aproveitou a viagem para 
rever velhos amigos, que já residiram em Le-
xington (USA), mas que agora estão na Sumi-
tomo Japão, como Nori san e Uno San, além 
dos engenheiros e projetistas que participa-
ram dos Clinic Test da X3E, no Brasil ,e da X4, 
nos USA, junto ao brasileiro. Borghi ressalta 
que antes de desembarcar em território asi-
ático, ele fez uma parada estratégica em Le-
xington para ajudar a desenvolver um projeto 
de report estatístico do sistema de teleme-
tria RemoteCARE, que poderá auxiliar toda a 
companhia e os departamentos de Customer 
Support na tomada de decisões. Ele também 
compareceu a reuniões com os departamen-
tos de Pós-vendas, Técnico e de Inteligência, 
nas quais se preparou para as reuniões que 
foram feitas durante a visita ao Japão. 

“É A LINK-BELT EXPANDIDO SUAS 
FRONTEIRAS COM MELHORIAS PARA 

TODA REDE DA AMÉRICA LATINA”, 
finaliza.

internacional
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A agenda da Pavimáquinas, distribuidor bra-
sileiro das escavadeiras Link-Belt no Sul do 
país (Oeste de SC e Noroeste do RS), está a 
todo vapor. Entre janeiro e abril, a empre-
sa participou de três eventos de pequeno 
porte em Santa Catarina (Rodeio de Salti-
nho, Dia de Campo Copercampos e 39º Ro-
deio Crioulo de Campo Erê), com o objetivo 
de expor os equipamentos da marca para o 
público local. Entre os equipamentos apre-
sentados, destacaram-se os modelos 80 e 
135, ambos da série Spin Ace, que tem como 
característica principal o giro radial traseiro 
compacto, excelente para trabalhos em es-
paços confinados.

PAVIMÁQUINAS 
APRESENTA ESCAVADEIRAS 
LINK-BELT EM FEIRAS DE SC

O gerente de Suporte ao Produto e ao Clien-

te da Link-Belt do Brasil, Guilherme Borghi, 

foi designado como o especialista de Pro-

duto – Escavadeiras para a Association of 

Equipment Manufacturers (AEM) na América 

Latina, incluindo o Brasil. Com a nomeação, 

o executivo passa a ser o responsável por 

tirar dúvidas sobre detalhes técnicos, com-

parativos de especificações de diferentes 

marcas e informações sobre escavadeiras 

para todos os fabricantes membros da en-

tidade. Borghi comenta que aceitou o con-

vite com a certeza de ser algo muito signi-

ficativo para a Link-Belt em toda a América 

Latina, pois mostra o reconhecimento e o 

respeito por parte de fabricantes nacionais 

e internacionais para com a Link-Belt.

No dia 27 de fevereiro, Alejandro Alvarez e 
Juan Pablo Torrens, do distribuidor chileno 
Lucasmaq, e Diego Starosta, do distribui-
dor argentino Trackmar, visitaram a filial da 

Executivo da 
Link-Belt é nomeado 
como especialista de
escavadeiras da AEM

Distribuidores 
do Chile e da Argentina 
visitam o Brasil

giro

Link-Belt no Brasil, localizada em Sorocaba 
(SP). Tendo como objetivo estreitar os laços 
entre a fabricante e os distribuidores, a vi-
sita foi acompanhada de perto pelos geren-
tes da Link-Belt na América Latina, Cássio 
Cosentino e Gustavo Montanhan. 

“SOMOS NOTADAMENTE
UMA COMPANHIA ESPECIALIZADA
EM ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS”, 

finaliza.

evento
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Localizada em Curitiba (PR), a Camargo Filho 
Terraplanagem e Locação de Equipamentos 
nasceu, em 2014, com o objetivo de atender 
a região a partir da locação de máquinas 
e da execução de obras de terraplanagem, 
drenagem, pavimentação, demolição, per-
furação e escavação. De cunho familiar, a 
empresa nasceu, oficialmente, com a com-
pra de uma escavadeira 80 Spin Ace®, da 
Link-Belt, mais conhecida como “oitentinha”. 
“Trabalhávamos como autônomos desde 
2011, utilizando apenas uma retroesca-
vadeira e um caminhão caçamba, até que 
um dia eu passei em frente a um distri-
buidor da Link-Belt e me encantei com os 
equipamentos da marca”, conta o sócio da 
empresa que leva seu sobrenome, Carlos 
Cesar Camargo Filho. “O vendedor Márcio 
Lopes me convidou para um evento de de-
monstração e foi justamente neste dia que, 
além de fecharmos a compra, resolvemos 
criar a empresa, que foi aberta na semana 
seguinte”, complementa. Segundo ele, até 
mesmo o nome escolhido - Camargo Filho 
Terraplanagem e Locação de Equipamentos 
– foi ideia do vendedor da Link-Belt. De lá 
para cá, a 80 Spin Ace® tem dado um show 
de produtividade e resistência em obras lo-
cais. No final do ano passado, por exemplo, 
a escavadeira executou serviços de terra-
planagem em uma obra de pavimentação no 
trecho entre as ruas Vereador Hildo Ribeiro 
dos Santos e Jacob Ferrarini, em Campina 
Grande do Sul (PR), que teve como objetivo 
melhorar as condições de trafegabilidade e 

ESCAVADEIRA
80 SPIN ACE® DÁ SHOW 
DE DURABILIDADE EM 
CURITIBA (PR)

proporcionar maior conforto e segurança 
aos seus usuários. “O principal diferencial 
deste modelo frente aos concorrentes é 
o porte da máquina que, por ser um pou-
co maior do que os equipamentos equiva-
lentes, possui mais força e maior alcance, 
tudo isso com um consumo médio de com-
bustível de 5 a 5,5 litros por hora”, conta 
Filho. Ele também destaca como vantagem 
a durabilidade das peças: a “oitentinha” da 
empresa está com 3,6 mil horas rodadas e 
o único reparo necessário até o momento 
foi a troca dos dentes e reforço da caçam-
ba. “Por esses motivos, temos interesse de 
adquirir uma escavadeira maior, também 
da Link-Belt, em breve”, finaliza. Com peso 
operacional de 8.430 kg, as escavadeiras 
Link-Belt 80 Spin Ace® são equipamentos 
ideais para aplicações em espaços confina-
dos, áreas urbanas e condomínios, devido 
ao seu giro traseiro radial compacto. Assim 
como todas as escavadeiras Link-Belt da sé-
rie X2 e X3E, a série Spin Ace® é potente, 
produtiva e econômica, trazendo o melhor 
retorno ao seu investimento. Devido ao seu 
giro ser próximo a zero, estes, tornam-se 
equipamentos de fácil transporte, além de 
terem como características a versatilidade, 
rapidez, segurança e baixo nível de ruído. 
A novidade do modelo de 8,430Kg fica por 
conta da lança, que gira 130 graus e permite 
ao operador uma escavação linear lateral, 
além de escavar e movimentar materiais 
para ambos os lados, sem girar a máquina.

números

A Difeza Recicla, empresa chilena que se de-
dica ao processamento de sucata, está utili-
zando quatro escavadeiras da Link-Belt em 
suas operações. As três máquinas do modelo 
210X2 e uma do modelo 210X3E têm atendi-
do às expectativas da empresa nos quesitos 
rapidez e economia. Vale ressaltar que todo o 
material processado pela Difeza Recicla com a 
ajuda dos equipamentos Link-Belt é comercia-
lizado para a Gerdau Chile. Acompanhe o fun-
cionamento das máquinas nas imagens acima.

Entre os meses de fevereiro e abril, algumas 
escavadeiras da Link-Belt que operam no Pa-
raná participaram de uma série de captação 
de imagens que irão contribuir com a promo-
ção da marca na Região. Máquinas dos mode-
los 80 Spin Ace, 130X2, 135 Spin Ace, 180X3E 
e 210X3E foram filmadas trabalhando em 
obras de terraplanagem e florestal, nas quais 
mostraram toda a sua robustez e excelente 
performance. A ação foi uma iniciativa dos re-
presentantes no Sul, Márcio Lopes e Sidnei 
Dartora, que receberam diretrizes do depar-
tamento Marketing da Link-Belt e acompa-
nharam todo o processo. “Acredito que os 
vídeos irão tirar muitas dúvidas dos clientes 
e atingir um público que nunca nos procurou, 
mas que agora, vendo os equipamentos tra-
balhando, vão pelo menos ficar curiosos para 
conhecer a marca”, disse Lopes. 

O gerente de Suporte ao Cliente, Guilherme 
Borghi, e o Coordenador de Vendas e Peças, 
Cassiano Cavalciuk, estiveram no Sul para visi-
tar dois parceiros importantes da Link-Belt: a 
Pavimáquinas, distribuidor dos equipamentos 
da marca no Oeste de Santa Catarina e no No-
roeste do Rio Grande do Sul, e a Imporpeças, 
responsável pelo atendimento de Pós-Vendas 
da companhia na região do Paraná e Leste 
de Santa Catarina. A ação teve como objetivo 
alinhar as estratégias referentes ao business 
de peças para 2019, bem como analisar as 
operações de 2018 e propor melhorias. 

Desbravando o 
mercado de sucata

Luz, câmera e ação!

Imporpeças e 
Pavimáquinas recebem 
visita de colaboradores 
da Link-Belt
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