
No dia 24 de junho, a Link-Belt reforçou 
o espírito de parceria em seu DNA ao se 
reunir com clientes, distribuidores e for-
necedores para celebrar dois marcos im-
portantes em sua atuação: os 15 anos da 
primeira escavadeira da marca vendida na 
América Latina e o lançamento da série 
X3E. O jantar comemorativo foi realizado 
na Sociedade Hípica Paulista, em São Pau-
lo, e contou com a participação dos prin-
cipais executivos da companhia, a começar 
por Eric Sauvage, CEO da LBX Company.  
Ele abriu o evento reforçando o desejo da 
Link-Belt em continuar contribuindo para o 
crescimento dos países latino-americanos. 
“Há cerca de oito anos, desenvolvemos um 

Publicação da Link-Belt América Latina para distribuidores, clientes e parceiros.

O EXCAVADOR
EDIÇÃO ESPECIAL 15 ANOS

JANTAR PARA CELEBRAR 15 ANOS DE ATUAÇÃO 
DA LINK-BELT NA AMÉRICA LATINA E LANÇAMENTO DA 
SÉRIE X3E REUNIU CERCA DE 130 CONVIDADOS, EM SP
Clientes, distribuidores, fornecedores e colaboradores estiveram
presentes no evento, bem como os executivos Eric Sauvage, 
CEO da LBX Company, e Akira Kato, Diretor da Sumitomo.
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plano para iniciar um novo empreendimen-
to no Brasil e na região da América Latina 
como parte de nossa iniciativa estratégica 
de longo prazo. E aqui estamos hoje, juntos 
neste belo lugar para celebrar a introdução 
de nossa nova série X3E, que é o reflexo de 
nossos 145 anos de tradições e valores fun-
damentais da Link-Belt, incluindo a paixão 
por excelência e trabalho em equipe”, disse.
Na sequência, Akira Kato, diretor da Sumi-
tomo Construction Machinery, ressaltou a 
força do grupo japonês do qual a Link-Belt 
faz parte. “A Sumitomo tem 400 anos de his-
tória. Atualmente, 33 empresas pertencem 
ao grupo e a LBX é a única a administrar 
os negócios de construção da América do 

Norte e da América Latina”, contou. Ele 
explicou que o conceito de produto da Su-
mitomo é servir os clientes com base nos 
pontos de vista deles. “Com esta política de 
base, estamos executando negócios e bus-
cando a satisfação dos clientes em termos 
de boa oferta de produtos e serviços”, com-
plementou. Quem também marcou presen-
ça foi Rob Orlowski, diretor de Marketing 
e Comunicações da Link-Belt Excavators. 
Ele pontuou que desde a venda da primeira 
escavadeira na América Latina, a meta da 
companhia tem sido fornecer a escavadei-
ra de melhor desempenho, mais durável e 
de alta qualidade do mercado, juntamente 
com o melhor suporte ao cliente do setor. 
“Quando a nossa primeira escavadeira che-
gou ao mercado, os clientes comentaram 
que era uma máquina bonita e muitos já ha-
viam ouvido falar sobre a capacidade dela, 
mas, quando começaram a usá-la, eles nos 
disseram que o equipamento superou a 
alta expectativa deles”, disse. Matheus Fer-

CAPA

Eric Sauvage, 
CEO da LBX Company
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nandes, gerente geral da Link-Belt na Amé-
rica Latina, finalizou a rodada de discursos 
destacando que, mesmo diante dos desafios 
econômicos enfrentados em toda a região 
latino-americana, a Link-Belt continua acre-
ditando que é preciso investir na capacidade 
de crescimento e evolução do setor.

A SUMITOMO TEM 400 ANOS 
DE HISTÓRIA. ATUALMENTE, 33 

EMPRESAS PERTENCEM AO GRUPO 
E A LBX É A ÚNICA A ADMINISTRAR 

OS NEGÓCIOS DE CONSTRUÇÃO 
DA AMÉRICA DO NORTE E 

DA AMÉRICA LATINA”.
AKIRA KATO, 

Diretor da Sumitomo Construction Machinery

Akira Kato, 
Diretor da Sumitomo

Matheus Fernandes, 
Gerente Geral Link-Belt América Latina

Lúcia Guariglia, 
Coordenadora de Marketing Link-Belt 
América Latina

Rob Orlowski, 
Diretor de Marketing
e Comunicações 
LBX Company



Um dos momentos mais aguardados da noi-
te foi a apresentação da série X3E, que foi 
conduzida por Guilherme Borghi, gerente 
de Suporte ao Cliente e ao Produto da Link-
-Belt no Brasil. Ele iniciou sua fala informan-
do que o conceito do projeto X3E envolveu 
melhorias para atender um mercado muito 
exigente e com necessidades especificas. “A 
nova série de escavadeiras Link-Belt foi de-
senvolvida para exceder às expectativas do 
mercado da América Latina”, complemen-
tou. Tanto que a letra “E” foi incorporada 
como uma referência à palavra “evolução” e 
traz melhorias significativas quando compa-
rada à já consagrada série X2.
A apresentação foi focada em quatro pon-
tos principais: consumo de combustível, 
durabilidade, produtividade e segurança. 
Entre as características da nova série, hoje 

composta pelos modelos 130X3E ,180X3E, 
210X3E e 360X3E, Borghi ressaltou a nova 
estrutura reforçada e pronta para 
qualquer aplicação, com lança, 
braço e link da caçamba em HD 
(Heavy Duty); nova cabine 5% 
maior com estrutura de pro-
teção contra tombamento e 
queda de objetos (ROPS/FOPS), 
16% mais espaço no piso e ar-
-condicionado 8% mais eficiente; 
sistema duplo de filtragem de combustível 
e de pré-filtragem de ar com ciclone e fil-
tros de ar duplos com sensor de obstru-
ção; motor ISUZU eletrônico mais robusto 
e com um sistema de injeção mais prote-
gido; entre outros. O ponto alto foi quan-
do, após a fala de Guilherme Borghi, uma 
apresentação musical única, que combinou 

instrumentos de percussão japoneses do 
Taikô com a bateria típica de uma escola de 

samba, foi a trilha sonora para que a 
Link-Belt mostrasse um modelo 

da escavadeira da série X3E, 
que apareceu ao vivo e a co-
res, como um passe de mágica 
no palco. A combinação entre 

culturas retratou um pouco da 
história da empresa, que alia a 

tecnologia japonesa da Sumitomo 
e a força norte-americana, para oferecer 
o que há de mais moderno na área para o 
mercado latino-americano. 
Confira, na próxima página, o depoimento 
de alguns convidados que celebraram este 
momento com a gente!

Apresentação série X3E

Guilherme Borghi, 
Gerente de Suporte ao Cliente
e ao Produto Link-Belt Brasil
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Grupo de SambaGrupo de Taikô
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JUAN CARLOS VIASUS
• Diretor Comercial da Partequipos,
  distribuidor da Link-Belt na Colômbia

“Gostei de toda a programação do evento. 

No entanto, o que mais me chamou a aten-

ção foi o comprometimento e o sentimento 

de pertencimento de todos os colaborado-

res da empresa, que demonstraram o poder 

e a paixão gerados pela marca Link-Belt!”

EDVALDO OLIVEIRA
• Sócio da DYN Máquinas, distribuidor 
  da Link-Belt no Rio Grande do Sul, 
  com exceção do Noroeste do Estado

“O jantar foi a cara da Link-Belt: nos brindou 

com surpresas, tudo muito bem planejado. 

A apresentação da série X3E foi impactan-

te. Ela mostrou que os novos modelos car-

regam inovações para continuarem sendo 

sucesso, alinhando alta performance com 

baixo custo em manutenção e consumo 

de combustível. Pudemos ver, também, o 

quanto a Fábrica está preocupada com o 

suporte de Pós-vendas, investindo muito 

em treinamento e em um amplo estoque de 

peças, e dando tranquilidade ao oferecer o 

máximo em disponibilidade com menor cus-

to de operação aos clientes”.

MÁRCIO MARTINS
• Vendedor da SRR Equipamentos, 
  distribuidor da Link-Belt no Rio de Janeiro

“Gostaria de externar minha satisfação, jun-

tamente com a do nosso cliente, em poder 

ter participado de mais um grande evento 

promovido pela Link Belt. Para nós, foi um 

momento bastante prazeroso, pois foi pos-

sível interagirmos com colegas e clientes 

de outras regiões durante as atividades, o 

que gerou um aumento de conhecimento e 

alavancou a nossa satisfação em represen-

tar a marca Link Belt. O ponto principal do 

evento foi a apresentação da nova série de 

escavadeiras X3E, equipamentos que de-

mostraram potencial em liderar o mercado, 

gerando expectativas positivas nas vendas. 

Aproveito a oportunidade para parabenizar 

a empresa por alcançar a marca de 15 anos 

atuando com excelência na América Latina!”

LUIS IRIGOITIA
• Presidente da Irimaq, distribuidor 
  da Link-Belt no Paraguai

“A Link-Belt demonstrou, neste evento, que 

a sua presença na América do Sul é um 

sucesso, tanto no que diz respeito à tec-

nologia quanto à qualidade do suporte aos 

distribuidores e clientes. Todo o evento 

provou ser feito com a segurança de quem 

veio para competir e liderar!”

VITOR SOUZA JÚNIOR
• Diretor Comercial da Trakmaq, 
  distribuidor da Link-Belt no Vale 
  do Paraíba (SP)

“Participar dessa experiência e fazer parte 

desse trabalho é gratificante para todos 

nós da Trakmaq. O evento foi impecável 

como sempre, muito bem organizado e pen-

sado para receber a todos que ali estiveram. 

Que tenhamos mais outros tantos anos de 

história, sucessos e conquistas para contar. 

Tenho um imenso prazer e orgulho de fazer 

parte desse projeto e parabenizo todos os 

envolvidos nele!”

GILSON TEIXEIRA PIRES
• DGL (cliente)

“O destaque da noite foi a apresentação 

musical muito bem elaborada, que mos-

trou o entrosamento entre as três cultu-

ras (USA, Japão e Brasil) por meio do som 

de tambores que lembraram as origens de 

cada país. O equipamento apresentado traz 

tecnologia de ponta e algumas inovações 

com potencial de disputa no mercado. Pa-

rabéns, Link-Belt!”

LUIS BOLIVAR 
• Proprietário da R&B Power, distribuidor 
  da Link-Belt em Porto Rico

“Trabalhos com a Link-Belt desde 2004 e, ao 

longo dos anos, notamos que as escavadei-

ras da marca se tornaram as melhores do 

mercado. Grandes empresas, que usaram 

a maioria das marcas, confirmam isso. Foi 

um prazer ter participado do 15º aniversá-

rio da Link-Belt, ao mesmo tempo em que 

representamos a marca com grande paixão 

e orgulho!”

MÁRCIO LOPES
• Representante da Link-Belt no Paraná 

“Fiquei muito impressionado com o evento 

de comemoração dos 15 anos da Link-Belt 

na América Latina. Foi uma noite muito es-

pecial, na qual os clientes puderam conhe-

cer um pouco mais das pessoas que fazem 

parte da família Link-Belt, bem como sobre 

a história da marca e do próprio equipa-

mento. Minha impressão quanto ao evento 

foi a melhor possível e o retorno que recebi 

dos clientes que estiveram lá também foi 

fantástico. Como eles mesmos falaram: vai 

ficar para sempre na memória!”

FERNANDO AYALA
• Cliente da Lucasmaq, 
  distribuidor da Link-Belt no Chile

“Foi muito agradável ter sido convidado 

para comemorar o aniversário da Link-Belt, 

em São Paulo. A recepção de todos os re-

presentantes da companhia foi muito aco-

lhedora! No começo, senti falta de haver 

uma máquina física da série X3E no local 

para apreciá-la e fui surpreendido, ao final 

da apresentação musical, quando o equipa-

mento apareceu. As explicações técnicas 

da equipe foram muito claras e precisas. 

Obrigado novamente por ser considerado 

pelo Link-Belt em uma celebração tão pres-

tigiosa!”

RODRIGO LEITE
• Diretor da RL Máquinas, distribuidor 
  da Link-Belt no Goiás, Distrito Federal 
  e Tocantins

“Tenho orgulho de fazer parte da história 

da Link-Belt há seis anos, sabendo que 

temos o melhor equipamento para apre-

sentar aos nossos clientes. O jantar foi to-

talmente perfeito, pois pudemos ver a ino-

vação da série X3E. Tive a oportunidade de 

levar dois de nossos clientes e eles ficaram 

perplexos com o evento, principalmente 

pela recepção da Link-Belt e a apresenta-

ção do equipamento na Hípica. Gostaria de 

aproveitar para parabenizar e agradecer a 

todos envolvidos na realização desta noite!”
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MANUEL ORELLANA
• Gerente da La Conquista, distribuidor 
  da Link-Belt na Guatemala

“Para mim, foi uma experiência incrível 

e totalmente nova. Foi algo muito dife-

rente, com muitas atividades planejadas 

e desenvolvidas. Parabéns à equipe que 

tornou o evento possível e os meus sin-

ceros agradecimentos a todos por nos 

fazer sentirmos em casa e como parte 

importante da família Link-Belt!”

TUANI MEDEIROS
• J Medeiros Terraplanagem
  Cliente da Trakmaq, distribuidor 
  da Link-Belt no Vale da Paraíba (SP)

“Tivemos a oportunidade de participar 

do evento e nos sentimos muito honra-

dos com o convite. Com ele nos senti-

mos mais próximos da marca, de seus 

colaboradores e parceiros e confirma-

mos nossa escolha pelas escavadeiras 

Link-Belt. Um produto de excelência e 

performance impecável que resulta em 

produtividade para nosso trabalho. De-

sejamos a todos os envolvidos um futu-

ro repleto de bons negócios!”

RICARDO BOLIS
• Vendedor da Pavimaquinas, 
  distribuidor da Link-Belt para o Oeste 
  de Santa Catarina e Noroeste do 
  Rio Grande do Sul

“O evento foi muito marcante e impecável 

nos mínimos detalhes. A apresentação da 

máquina foi sensacional! A experiência, 

como um todo, ajudou na aproximação do 

cliente com o vendedor. Nossos clientes 

não param de agradecer e comentar so-

bre o quanto foram bem atendidos. Fica 

a certeza do quanto somos grandes e de 

que a LBX veio para marcar uma nova era 

de venda de equipamentos aliada à rela-

ção comercial diferenciada!”

LINK-REVIEW

Colaboradores

CLIQUE AQUI E VEJA MAIS FOTOS EM NOSSA PÁGINA DO FACEBOOK.


