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Como dissemos na edição anterior do informativo O 
Excavador, a equipe Link-Belt está trabalhando for-
temente para introduzir novos modelos da série X3E 
nos países latino-americanos em que atua. 
Ao todo, quatro novos equipamentos devem chegar, 

em breve, para aumentar a família X3E, que já é su-
cesso na América Latina. 
Conheça, em primeira mão, detalhes de cada um dos 
lançamentos que prometem trazer ainda mais evolu-
ção para o mercado:

145X3E
A escavadeira 145X3E chega para 
atender a demanda do mercado 
por soluções compactas. Com 
15,2 toneladas de capacidade 
operacional, o modelo possui um 
raio de giro compacto, o que a 
torna ideal para operar em cen-
tros urbanos, já que ocupa de for-
ma mínima as vias urbanas, em 
obras de terraplanagem em geral, 
e em espaços reduzidos, confina-
dos e de difícil locomoção, como 
corredores, faixas de vias públi-
cas, túneis e subsolos.
Outro importante diferencial da 
máquina é a lâmina frontal na ver-
são standard, que torna o equipa-

mento bastante versátil, uma vez 
que é possível utilizar a lâmina da 
escavadeira para fechar as valas 
e escavações, após o serviço rea-
lizado. Ou seja: não é preciso ou-
tro tipo de equipamento ou mão 

de obra adicional para concluir o 
serviço. Para completar, a lança de 
4,63m e o braço de 2,50m fazem 
com que a 145X3E tenha o maior 
alcance da categoria, permitindo 
escavações mais profundas.
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*Modelo disponibilizado somente no mercado chileno.

210X3E Long Front

250X3E
Com capacidade operacional de 25,2 toneladas, a 250X3E* 
é uma evolução do modelo 240X2 e chega trazendo dife-
renciais que resultam em baixo consumo de combustível, 
alta produtividade, durabilidade e segurança.
O equipamento é voltado, especialmente, para operar em 
pedreiras, portos de areia, pequenas mineradoras e em 
obras de terraplanagem, sempre com foco em produti-
vidade. A 250X3E também atenderá as demandas das 
grandes mineradoras, pois a máquina pode ser utilizada 
em conjunto com acessórios como rompedores hidráu-
licos, martelos e tesouras, sem perder a produtividade.
Assim como os outros modelos da série X3E, a nova 
escavadeira de 25 toneladas vem equipada com um 
motor Isuzu eletrônico de 4 cilindros, que atende a 
certificação brasileira PROCONVE/MAR-I, equivalente 
a norma americana EPA Tier 3, programa que visa re-
duzir os impactos dos veículos motorizados na quali-
dade do ar e na saúde pública.

Com peso operacional de 23.200 kg e profundida-
de máxima de escavação de 12,02 metros, a 210X3E 
Long Front foi projetada para trabalhar em atividades 
que requerem grande alcance. 
Para atender operações em locais de difícil acesso 
em altura, profundidade e alcance no nível do solo, 
o equipamento reúne uma série de diferenciais. Em 
primeiro lugar, ele possui o maior alcance da categoria 
de escavadeiras de 20 toneladas, bem como sapatas 
de 800 mm, lança de 8,70 m, braço de 6,40 m e ca-
çamba de 340 kg.
Juntas, essas características tornam a 210X3E Long 
Front ideal para atender atividades de dragagem e 
desassoreamento de rios e mares, manipular resíduos 
em empresas especializadas, como aterros sanitários 
e/ou estações de tratamento de resíduos, e contribuir 
com o manejo e armazenagem de materiais em em-
presas agrícolas ou de fertilizantes. 
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300X3E
Substituindo o modelo 290X2, a 
300X3E possui capacidade opera-
cional de 30 toneladas e apresen-
ta uma série de melhorias quan-
do comparada à versão anterior. 
Um ponto a destacar é o sistema 
hidráulico controlado eletronica-
mente, que, graças à combinação 
de tecnologias Sumitomo, que 
agregam mais inteligência na hi-
dráulica e no gerenciamento das 
bombas, com o motor Isuzu eletrô-
nico com certificação equivalente 
Tier 3 EPA, é o grande responsável 
pelo consumo de combustível re-
duzido, marca registrada da linha 
X3E. A máquina ainda possui es-
trutura de lança e braço em HD, 
e painel monitor de 7 polegadas, 
além de toda ergonomia e confor-
to das cabines da Série X3E.
Como resultado do sistema hi-
dráulico avançado, a 300X3E tem 
maior capacidade de escavação, 

Primeiras vendas concretizadas
Apesar dos novos modelos ainda não terem sido lançados oficialmen-
te para o mercado, duas vendas já foram concluídas na região Sul do 
Brasil. A primeira 300X3E comercializada no país foi adquirida pelo 
cliente Gel Engenharia, de Curitiba (Paraná, Brasil), e irá trabalhar em 
uma importante obra de energia Eólica no estado do Piauí. 
A primeira 145X3E, por sua vez, foi vendida para um cliente do mu-
nicípio de Videira (Santa Catarina, Brasil), que utilizará a máquina em 
operações de destoca, melhorias de propriedades rurais para plantio, 
entre outras. Pioneiro na região, o modelo foi o grande escolhido 
pela praticidade do raio de giro compacto e capacidade de operar 
em espaços confinados, características ideais para atender as obras 
da região.  

maiores velocidades de giro e ele-
vação simultâneas que proporcio-
nam ciclos de trabalhos rápidos. O 
controle da válvula de centro aber-
to, por sua vez, permite que o óleo 
hidráulico retorne ao tanque quan-
do a válvula de controle está cen-
tralizada, o que proporciona uma 
sensação muito mais suave ao ope-
rar a máquina e elimina o excesso 

de pressão em todo o sistema.
Assim como os outros modelos da 
série X3E, a 300X3E vem com o 
sistema de telemetria via satélite 
RemoteCARE®, que permite mo-
nitorar e controlar remotamente a 
localização da máquina, o desem-
penho operacional dela, o status 
do trabalho realizado e os requisi-
tos de manutenção periódica.
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A Link-Belt Latin America 
inicia 2021 com boas novas 
para os clientes e distribui-
dores da companhia. Já na 
matéria de capa do 21° O Ex-
cavador, você poderá conhe-
cer mais sobre as novas esca-
vadeiras da marca que serão 
lançadas no mercado latino-
-americano ao longo des-
te ano. Os modelos 145X3E, 
210X3E Long Front, 250X3E e 
300X3E chegam completar a 
família X3E e entregar a evo-
lução que os clientes buscam 
para as suas operações.
Para além dos novos equipa-
mentos, a Link-Belt também 
tem passado por mudanças 
positivas. Como exemplo, po-
demos citar as melhorias rea-
lizadas no processo de expe-
dição de peças da empresa 
no Brasil, a fim de aumentar a 
eficiência na entrega de com-
ponentes, bem como o proje-
to de pós-garantia, que bus-
cará incentivar, ainda mais, 
o atendimento do Customer 
Support após o término da 
garantia das escavadeiras.
Outras notícias sobre a força 
de vendas realizada junto ao 
distribuidor SP Máquinas para 
zerar o estoque de escavadei-
ras X2, a primeira venda rea-
lizada no Equador por inter-
médio da RYC S.A e a entrega 
de um importante pacote de 
máquinas na Colombia com-
pletam esta edição, dando o 
fôlego necessário para iniciar-
mos mais um ano. 

Boa leitura!
Equipe Link-Belt

Editorial

Entre 2019 e 2020, a Link-Belt La-
tin America realizou uma força tare-
fa junto à SP Máquinas, distribuidor 
das escavadeiras vermelhas nos 
estados brasileiros de Mato Grosso 
e Pará, para zerar o estoque de es-
cavadeiras da linha X2 da compa-
nhia e dar espaço para a venda dos 
novos modelos da série X3E.
Acompanhada de perto por Yuri 
Monteiro, Gerente Regional de 
Vendas da Link-Belt no Brasil, a 
ação contou com a participação 
de quatro vendedores: Clésio de 
Paula Filho (in memoriun), Naldi-
ney Beltrão, Fausto Riccelli e Rogé-
rio Osga. Juntos, eles venderam as 

sete últimas escavadeiras 290X2 
disponíveis no país.
Segundo Monteiro, a missão de 
zerar o estoque de escavadeiras 
X2 foi bastante desafiadora. “Já 
tínhamos lançado a série X3E no 
Brasil, então os clientes estavam 
aguardando pelos novos equipa-
mentos. Mas, ao final de dez me-
ses, conseguimos concretizar a 
entrega das últimas 290X2 com 
sucesso”, disse. Como recompen-
sa por todo o esforço, os vende-
dores que mais se destacaram 
foram premiados com um final de 
semana completo em um Resort 
do Mato Grosso. 
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Incentivando o atendimento após o período de garantia
Sabendo que o uso de peças genuínas e de mão de 
obra treinada pela fábrica são fundamentais para o 
bom funcionamento e disponibilidade de qualquer 
equipamento, o Customer Support da Link-Belt Brasil 
iniciou um projeto que buscará incentivar, ainda mais, 
o atendimento da companhia após o término da ga-
rantia das escavadeiras.
“O uso de componentes não genuínos e a aplicação 
deles por mão de obra não autorizada podem oca-
sionar panes e outros problemas graves nas máqui-
nas. Por esse motivo, parar de usar peças genuínas e 
assistência técnica autorizada quando a garantia do 
equipamento acaba, que é justamente a hora em que 
o cliente mais precisará que a máquina não quebre, 
pode trazer prejuízos imensos ao negócio deles”, con-
textualiza Guilherme Borghi, Gerente de Suporte ao 
Cliente e ao Produto da Link-Belt no Brasil.
Neste sentido, o projeto vem para entender os moti-
vos pelos quais os clientes param de trabalhar junto 

à fábrica após o fim da garantia, bem como propor 
ações que aproximem os distribuidores dos clientes 
nesta fase e eduquem o mercado sobre a importância 
do serviço especializado. Ainda em fase de estudos, 
a iniciativa terá como objetivo final aumentar a dis-
ponibilidade das escavadeiras Link-Belt e trazer mais 
segurança para as operações, com custos muito mais 
controlados para os clientes.
Esse projeto deverá contar com a participação de 
todo o time do Customer Support, além de outros de-
partamentos, como o Marketing e o Financeiro. 

Para mais informações sobre 
o projeto de pós-garantia, 
procure o Customer Support 
da Link-Belt.
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Equipe da SP Máquinas 
visita escritório 
da Link-Belt no Brasil
Entre os dias 3 e 6 de dezembro de 2020, integrantes 
da SP Máquinas (distribuidor das escavadeiras Link-
-Belt nos estados brasileiros do Mato Grosso e Pará), 
incluindo proprietários da companhia e seus familia-
res, puderam visitar, pela primeira vez, a unidade da 
Link-Belt em Sorocaba (São Paulo, Brasil). Além da 
passagem pelo escritório, que contou com uma apre-
sentação sobre a estrutura da companhia, eles tam-
bém tiveram a oportunidade de conhecer o parque 
de máquinas da marca, localizado na fábrica da Sumi-
tomo, em Itu (São Paulo, Brasil).
Antes de voltar ao Mato Grosso, os colaboradores da 
SP Máquinas fizeram um tour pela capital paulista, 
passando pelo Centro Histórico da cidade e outros 
pontos turísticos, como o Mercadão e o Parque Ibira-
puera. A ação foi acompanhada de perto por Matheus 
Fernandes, Business Manager da operação Link-Belt 
na América Latina, Lúcia Guariglia, Coordenadora de 
Marketing da Link-Belt na América Latina, e Yuri Mon-
teiro, Gerente Regional de Vendas da companhia. Da 
SP Máquinas, entre colaboradores e familiares, estive-
ram presentes: Marli, Rafael, Andréia, Débora, Rebeca 
e Priscila. 
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Distribuidores do Brasil participam 
de treinamento técnico sobre a série X3E
Durante os meses de novembro 
e dezembro de 2020, a Link-Belt 
Brasil realizou mais uma rodada 
de treinamentos junto à sua rede 
de distribuição no Brasil. Desta 
vez, as ações tiveram como ob-
jetivo proporcionar melhorias no 
atendimento das máquinas que 
operam no país, especialmente 
por meio do autodiagnóstico ele-
trônico dos equipamentos.  
Os treinamentos foram divididos 
em dois formatos: uma edição 
presencial, que aconteceu no es-
critório de Sorocaba (SP), e reu-
niu os técnicos dos distribuidores 
DYN Máquinas (RS), Imporpeças 

(PR) e RL Máquinas (GO, TO, DF); 
e uma edição online, que contou 
com a participação da SP Máqui-
nas (distribuidor das escavadei-
ras Link-Belt nos estados brasi-
leiros do Mato Grosso e Pará).
Em ambos os casos, os partici-
pantes puderam aprender mais 
sobre o diagnóstico de falhas, 
se desenvolver na parte de ser-
viços e conhecer as principais 
características da série X3E, in-
cluindo as melhorias realizadas 
recentemente nos relatórios ge-
rados pelo RemoteCARE (siste-
ma de telemetria exclusivo que 
acompanha as escavadeiras X3E) 

“Sobretudo, buscamos reforçar o 
novo mindset (mentalidade) de 
Serviços da Link-Belt, que propõe 
soluções em diagnósticos para 
promover negócios e melhorar 
a performance das escavadeiras 
para os clientes”, disse Guilherme 
Borghi, Gerente de Suporte ao 
Cliente e ao Produto da Link-Belt 
no Brasil e responsável por mi-
nistrar os treinamentos. 
A ação também contou com o 
suporte de dois técnicos da com-
panhia, Renato Lima, que ficou 
responsável pelas explicações 
sobre a máquina e seus compo-
nentes, e Emerson Adão. 
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Expedição de peças 
passa por melhorias
O Warehouse (Centro de Distribuição de 
Peças) da Link-Belt no Brasl, localizado 
em Sorocaba (São Paulo, Brasil), está 
passando por uma série de modificações 
a fim de melhorar o processo de expedi-
ção da companhia. Recentemente, o ar-
mazém ganhou um novo layout, focado 
em trazer mais facilidade e agilidade na 
distribuição de peças.
Um dos problemas sanados foi o retra-
balho gerado pelos vários pontos de cru-
zamentos que havia dentro do Warehou-
se e faziam com que os funcionários do 
setor transitassem muito para finalizar 
o processo de separação e embalagem 
das peças para envio. Agora, as mesas de 
trabalho foram unificadas por estágios de 
operação, facilitando o fluxo e reduzindo 
as perdas nos processos de separação, 
contagem, conferência, embalagem e 
check da documentação dos itens. 
O projeto foi desenvolvido por Diego 
Kiyoshi, Analista de Peças e Vendas da 
Link-Belt no Brasl, que possui vasta ex-
periência no gerenciamento de estoques 
e controles.
Guilherme Borghi, Gerente de Suporte 
ao Cliente e ao Produto da Link-Belt no 
Brasil, reforça que o Customer Support 
possui um grande número de frentes e 
que toda melhoria na área busca gerar 
maior qualidade nos atendimentos e ga-
rantir a sustentabilidade financeira das 
operações. “Com as metas e desafios 
definidos para 2021, o aumento da efici-
ência de cada processo e de cada opera-
ção promove ganho de tempo, redução 
de esforços do pessoal e melhorias de 
produção, fazendo com que toda a em-
presa ganhe”, finaliza. 
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Partequípos entrega 19 escavadeiras para Corporação 
Autônoma Regional de Cundinamarca (CAR)
Em julho deste ano, a Partequípos (distribuidor dos 
equipamentos Link-Belt na Colombia) concluiu o for-
necimento de 19 escavadeiras hidráulicas, do mode-
lo 210X3E, para a Corporação Autônoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), entidade responsável pela exe-
cução de políticas, programas e projetos ambientais 
nos departamentos colombianos de Cundinamarca e 
Boyacá, cuja jurisdição inclui 115 municípios.
Jorge Eduardo Medina Moncayo, Diretor Executivo da 
Partequípos, conta que um conjunto de fatores contri-
buiu para que a Partequípos e a Link-Belt fossem es-
colhidas pela CAR, como, por exemplo, a experiência 
do distribuidor no setor oficial, a configuração técnica 
das escavadeiras Link-Belt e a estrutura de pós-ven-
das que ambas as empresas oferecem. Isso porque, 
além do fornecimento de equipamentos, o contrato 
também prevê a manutenção preventiva das máqui-
nas por 12 meses, incluindo mão de obra especializa-
da e a reposição de peças como filtros de óleo. 

O fornecimento em questão representa um marco 
importante para a Partequípos, sobretudo pela im-
portância que os projetos sob a liderança da CAR 
têm para a Colombia. “Entre as obras que serão exe-
cutadas com a participação dos equipamentos da 
Link-Belt está a recuperação da lagoa de Fúquene, 
famoso corpo de água doce em forma de coração, 
localizado no vale de Ubaté-Chiquinquirá”, comple-
menta Medina.
Para operarem neste projeto, as máquinas foram 
transformadas em escavadeiras anfíbias – ou seja, 
elas tiveram as esteiras substituídas por pontoons, 
uma espécie de balsa que permite que os equipa-
mentos operem flutuando. Além disso, os braços dos 
modelos foram alterados para braços de maior alcan-
ce, já que o trabalho contempla a limpeza dos rios. 
Os novos braços permitem que as escavadeiras alcan-
cem a profundidade máxima de 12,16 metros, bem 
como alcance horizontal de até 15,5 metros. 
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Link-Belt e RYC S.A. 
comemoram primeira 
venda no Equador

Seguimos com as medidas de segurança

A RYC S.A., distribuidor das escavadeiras Link-Belt no 
Equador, encerrou 2020 com bons motivos para co-
memorar. No dia 29 de dezembro, a empresa con-
cluiu a venda da primeira escavadeira vermelha no 
país para um cliente do segmento de mineração. A 
máquina comercializada é uma 210X3E, modelo que 
se destaca no mercado latino-americano por reunir 
diferenciais como durabilidade, segurança e alta pro-
dutividade com baixo consumo de combustível.
“A venda da primeira escavadeira da marca Link-Belt 
no Equador marca a abertura para novos negócios 
que pretendemos concretizar no país. Para a RYC S.A., 
esse também é o inicio prático de um novo ramo de 
negócio, no qual temos grandes expectativas e planos 
agressivos para o futuro”, disse Guillermo Véliz, geren-
te de Marketing do distribuidor. Vale lembrar que a 
RYC S.A. iniciou a parceria com a Link-Belt em junho 
de 2020. Desde então, a empresa ficou responsável 
por um escopo completo de atendimento aos clientes 
locais, o que inclui a venda de escavadeiras, peças e 
serviços, bem como a oferta de treinamentos sobre as 
máquinas da fabricante norte-americana.

A Link-Belt Latin America informa 
que continua adotando todas as 
orientações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e do Ministério da 
Saúde, com o objetivo de contribuir 
para a contingência da COVID-19. 
Para que os colaboradores estejam 
expostos o mínimo possível aos 
riscos de contaminação, a com-
panhia manteve o regime home 
office para todas as funções possí-

veis de serem executadas remota-
mente.  A equipe de Pós-Vendas, 
por sua vez, segue trabalhando 
presencialmente, em um ambien-
te seguro e em conformidade com 
todas as medidas de prevenção 
ao vírus, a fim de garantir a entre-
ga de peças e assistência técnica 
para todos os clientes, bem como 
o máximo desempenho das esca-
vadeiras Link-Belt em campo. 

Gustavo Montanhan, Gerente de Vendas da Link-Belt 
na América Latina, reforça que o mercado equatoria-
no é de extrema importância para a Link-Belt. “Estar 
presente no Equador, que é um dos maiores merca-
dos de escavadeiras da América Latina, é fundamen-
tal para nós. Comercializar a primeira máquina no 
país, com o apoio da RYC S.A., é uma grande vitória, 
que certamente abrirá caminho para novas vendas na 
região”, concluiu. 

“Enquanto a sua 
máquina estiver 
trabalhando, nós 

também estaremos, 
por você.”

VOCÊ SABIA QUE É POSSÍVEL LER AS EDIÇÕES ANTERIORES 
DO INFORMATIVO O EXCAVADOR A QUALQUER MOMENTO?
Elas estão disponíveis em nosso site, na área de 
“Imprensa”, juntamente com o Blog da Link-Belt 
e os releases divulgados na mídia.

ACESSE TODOS OS CONTEÚDOS 
CLICANDO AQUI.
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https://pt.lbxco.com/o-excavador/

