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Linha de frente

Versatilidade conquista a lavoura

Uma escavadeira hidráulica 
E215C, uma retroescava-

deira B95B 4x4 Cabine, uma 
minicarregadeira L220 e uma 
pá-carregadeira W130 foram 
as máquinas selecionadas para 
demonstrar a versatilidade das 
máquinas de construção nas 
atividades agrícolas durante a 
Expodireto Cotrijal 2016, que 
aconteceu de 7 a 11 de março, 
em Não-Me-Toque (RS). Já na 
14ª Tecnoshow Comigo, a prin-
cipal feira de tecnologia rural 
do Centro-Oeste, em Rio Verde 
(GO), nos dias 11 a 15 de abril, 
a atração foi uma pá-carrega-
deira 12D e uma retroescava-
deira B95B Cab 4x4. 

“Os produtores estão em 
busca de equipamentos que au-
mentem a produção no campo, 
especialmente nas atividades 
de plantio de soja, arroz, trigo e 
até pecuária, podem contar com 
as máquinas New Holland para 
isso”, explica Marcos Rocha, ge-
rente de Marketing de Produto 
para a América Latina. 

As máquinas de construção 
são muito versáteis nas ativida-

New HollandNossa Marca

Expodireto e Tecnoshow foram vitrines para a demonstração de máquinas de construção em atividades agrícolas

des agrícolas. “Com o equipa-
mento adequado, é mais fácil pa-
dronizar o tamanho dos talhões, 
a largura dos carreadores, as 
áreas de carregamento e os mo-
delos de curva de nível a serem 
adotados”, completa Rocha. 

“Nesses eventos o cliente 
também encontra condições 
diferenciadas para novas 
aquisições e a expectativa  é de 
bons negócios”, afirma o diretor 
comercial da Cotril, Domingos 
de Ávila Júnior. 

As escavadeiras hidráulicas 
(1) no campo fazem curva de 
nível, abertura de tanque para 
piscicultura e obras de dre-
nagem em estradas e grandes 
lavouras. As retroescavadeiras 
são usadas em diversas aplica-
ções nas culturas de soja, milho, 
arroz, trigo, cana-de-açúcar, na 
pecuária e em outras. Podem 
colaborar com o desassorea-
mento, limpeza, curva de nível, 
adubação, cultivo, irrigação e de 
várias outras maneiras. 

Editorial

Máquinas de 
construção

Escavadeira E215C

Minicarregadeira L225

Pá Carregadeira 12D
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Versáteis, as minicarrega-
deiras (2) atuam na suinocultu-
ra, avicultura e pecuária, devido 
à ampla gama de implementos. 
E as pás carregadeiras (3) 
podem realizar atividades espe-
cíficas no setor sucroalcooleiro. 
Além da caçamba maior para 
alimentar as caldeiras,atendem 
à necessidade de força para ta-
refas pesadas, como movimen-
tação e carregamento de bagaço 
de cana, alimentar as caldeiras 
e fazer curva de nível.

FORÇA PARA O PLANTIO
New Holland Construction marca 

presença nas feiras agrícolas

U m amanhã melhor, construído com a ajuda das máquinas 
New Holland Construction. É com esse olhar no futuro 

que a nossa marca caminha a passos largos, oferecendo pro-
dutos e serviços de qualidade para nossos clientes. 

Nesta edição da Na Obra – que chega com cara nova – 
destacamos as nossas escavadeiras hidráulicas trabalhando 
com verdadeiras riquezas da terra, a serviço de mineradoras 
e pedreiras (matéria de capa). 

Também mostramos a versatilidade dos nossos equipa-
mentos, em diversos clientes de locação, como nas instalações 
em Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, provando que onde 
tem desenvolvimento, tem a nossa marca. 

Outro motivo de orgulho é o nosso recém-chegado trator 
de esteiras D180C, que tem sido preferência em atividades de 
aterro sanitário. Confira de que forma os tratores de esteiras 
abriram as fronteiras brasileiras para a marca, nas décadas 
de 60 e 70. Desde então a New Holland Construction não só 
ampliou sua linha de tratores como compôs uma linha com-
pleta de produtos que atendem às mais diversas aplicações, e 
que você vai conferir nestas páginas. 

Nosso trabalho realmente não para e estamos atuando 
fortemente, apostando sempre no futuro. 

Vamos juntos!
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New Holland

A New Holland e a Pala-
din, empresa líder mundial 
no mercado de implementos 
(attachments), estiveram pre-
sentes na 15ª edição da Feira 
de Máquinas, Implementos e 
Insumos Agrícolas (FEMAGRI), 

Pelo 5º ano a New Holland Construction é a 
Fornecedora Oficial de equipamentos de resga-
te, os Manipuladores Telescópicos, da Fórmula 
1. São 14 máquinas do modelo apoiando a 
equipe de resgate do Grande Prêmio Brasil des-
te ano. Também conhecidos como telehandler, 
possuem tecnologia de ponta e desempenho 
equivalentes aos dos carros na pista. 

Suas cabines levam certificados ROPs/FOPs 
e por isso ficam em uma célula de sobrevivên-
cia como os cockpits dos carros de Fórmula 
1. Outra similaridade está em seu sistema 
de segurança. Para garantir a integridade do 
operador os manipuladores telescópicos têm 
vários sensores – como a célula de carga para 
tombamento que o informa das situações de 
risco, também igual ao sistema da F-1 – e, em 
caso de risco iminente, indicam ao piloto o que 
deve ser feito.

Os equipamentos têm capacidade de eleva-
ção de até 4,5 toneladas chegando a 17 metros 
de extensão de sua lança, e vão ficar posicio-
nados em pontos estratégicos da pista para dar 
suporte à organização da corrida.

MÚLTIPLAS APLICAÇÕES
Os manipuladores telescópicos New Holland 

Construction são dos equipamentos mais ver-
sáteis da indústria de máquinas e servem para 
múltiplas aplicações, entre as quais a constru-
ção civil. Atualmente são muito utilizados em 
obras de empreendimentos industriais e edi-
ficações, como prédios de até 4 pavimentos, e 
também no agronegócio, no carregamento de 
big bags, fardos, carregamento do armazém, 
biomassa e na manutenção de infraestrutura.

Para a edição 2016 da Agrishow, considera-
da a maior feira agrícola da América Latina, que 
acontece entre os dias 25 e 29 de abril em Ribei-
rão Preto (SP), a marca destaca máquinas como 
pás-carregadeiras 12D e W130, retroescavadeiras 

De volta para a pista

Soluções para 
o cafeicultor na 
Femagri 2016

Agrishow é vitrine de novidades

Percebeu que tem algo diferente na sua revista 
Na Obra? São pequenas alterações no projeto grá-
fico que vão tornar a sua leitura mais confortável, 
com mais informações por página, mais cores 
e fotos (1). E, assim como as máquinas New 
Holland, trazendo as novidades mais recentes e 
mais interessantes do mercado.

As fontes (tipos de letras) são mais adequadas 
e confortáveis à leitura. A página 2 tem um sumá-
rio para encontrar mais facilmente as matérias, 
assim como os links para acessar a marca pela 
internet. As notas sobre o setor de construções re-
ceberam mais espaço. Os textos estão ainda mais 
completos, para que você conheça em detalhes to-
das as características dos produtos New Holland 
Construction, além de clientes e concessionários 
que conhecem e recomendam a marca, em depoi-
mentos destacados por elementos gráficos dinâ-
micos e atrativos.

Ao final da revista, você vai encontrar uma 
ficha técnica (2) de alguns de seus equipamentos 
favoritos. Aproveite!

Novo projeto gráfico moderniza leitura um dos principais eventos de 
cafeicultura do país, que acon-
teceu de 16 a 18 de março, em 
Guaxupé (MG). Em exposição 
no estande da Paladin, teve 
grande destaque uma minicar-
regadeira L220 cabine fechada 
com joystick, e variados im-
plementos – vassoura, vale-
tadeira, perfuratriz, braço de 
retro, garfo, transplantadeira 
e roçadeira.

B90B e B95B, tratores de esteiras 
como o já consagrado 7D, um 
manipulador telescópico, moto-
niveladora RG 140, escavadeiras 
hidráulicas de esteira e rodas e 
minicarregadeiras. 

Entre as novidades, a New 
Holland Construction exibe 
sistemas de tecnologia FleetFor-
ce e FleetGrade, que garantem 
total controle na execução dos 
trabalhos e alta produtividade 
na execução dos trabalhos além 
de proporcionar monitoramento 
para melhor rendimento da frota. 
Esses instrumentos visam acom-
panhar em tempo real a eficiên-
cia dos equipamentos, identificar 
melhorias de operação, reduzir 
os custos devido à maior precisão 
dos trabalhos, entre outros.

Nossa marca

01

02
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New Holland Nossa marca

Linha de frente

Os tratores de esteiras foram 
como abre-alas para a New 

Holland Construction no Brasil e 
também costumam atuar dessa 
maneira em obras de grande 
porte e naquelas realizadas em 
terrenos ainda pouco explora-
dos. “Os tratores de esteiras, 
juntamente com as motoni-
veladoras, geralmente são os 
equipamentos da linha de frente 
de grandes obras, posicionan-
do-se como verdadeiros desbra-
vadores no canteiro e abrindo 
espaço para os demais equipa-
mentos”, explica Marcos Rocha, 
gerente de Marketing de Produ-
to da New Holland Construction 
para a América Latina. 

Com a robustez já tradi-
cionalmente reconhecida, os 
tratores de esteiras atuam com 
eficiência em atividades de 
construção e infraestrutura, 
como movimentação, compacta-
ção e  terraplenagem.  E tam-
bém em operações agrícolas, 
como serviços de canalização, 
valetamento, assoreamento, 
curva de nível, gradeação, adu-
bação, cultivo, irrigação, entre 
vários outros, para as culturas 
de arroz, soja, trigo, milho, 
cana, além de colaborar de di-
versas formas com a pecuária e 
com as associações agrícolas de 
forma geral. 

Foram os tratores de esteiras, especificamente o modelo 70CI – que se tornou o nacionalizado AD7 – os responsáveis por 
abrir as portas para a marca, ainda Tratores Fiat do Brasil, a começar a atuar no país nas décadas de 60 e 70. Desde então até 
os dias de hoje, a New Holland Construction não só ampliou sua linha de tratores de esteiras e sua participação no mercado, 
como compôs uma linha completa de produtos formada por escavadeiras hidráulicas, escavadeiras de rodas, retroescavadeiras, 
motoniveladoras, pás-carregadeiras, minicarregadeiras, miniescavadeiras e manipuladores telescópicos, que atendem às mais 
diversas aplicações em obras de infraestrutura, construção civil, mineração, agricultura, entre outros.

ROBUSTEZ
Aterros sanitários exigem alta eficiência

NA LINHA DE TRATORES DE ESTEIRAS 
NEW HOLLAND, O MODELO É O MAIOR 

DESTAQUE.

D180C

Recentemente, o Atlético-PR substituiu a 
grama natural pela sintética em seu estádio, a 
Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O time di-
vulgou um vídeo demonstrando todas as etapas 
de confecção e instalação da grama artificial, 
com motoniveladoras e minicarregadeiras da 
New Holland Construction, do cliente Shumar 
Construção, trabalhando no projeto. 

A versatilidade das minicarregadeiras 
permite que atuem principalmente em lugares 
com altura limitada, fazendo a base para co-

New Holland entra em campo 
na Arena da Baixada

leta. Além disso as motoniveladoras são ideais 
para as atividades de distribuição de material 
e terraplenagem.

As imagens mostram desde a costura do ta-
pete na fábrica e a inclusão dos tufos, até a re-
tirada da antiga grama e o processo pelo qual 
passou toda a estrutura. Feito em time lapse 
– com velocidade aumentada – o vídeo tem 
demonstrações dos testes da Fifa, que usam 
niveladores, fazem cortes em locais específicos 
e ainda testam o rolamento e o quique da bola. 

New HollandProduto

Os sistemas de tecnologia New Holland – FleetForce New 
Holland e FleetGrade – garantem total controle na execução dos 
trabalhos e alta produtividade. E para atender cada vez mais o 
cliente, o sistema do FleetForce foi totalmente redesenhado. Se-
gundo Rafael Barbosa, especialista de Marketing de Produto para 
a América Latina, o objetivo do novo portal é facilitar a visualiza-
ção de todos que utilizam o sistema, desde quem configura a má-
quina até o usuário final. “Agora ficou mais rápido tirar relatórios 
e acompanhar as atividades do equipamento”, explica Barbosa. 
“Também incluímos a opção de registro de apoio com previsão 
de manutenção, ferramenta exclusiva para que o nosso usuário/
cliente possa se programar e não perca tempo”, completa.

Redesenhado, novo portal FleetForce  
permite agendar manutenção
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New Holland

Histórico de confiança 

Produto

Na linha de tratores de 
esteiras New Holland, o maior 
destaque atual é o modelo 
D180C, primeiro com tecnologia 
de transmissão hidrostática, 
com potência superior a 200hp, 
produzido no Brasil. O D180C, 
máquina lançada em 2015, 
reúne qualidades já conhecidas 
nas linhas D150B e D140B, 
acrescentando uma dose ainda 
maior de tecnologia, robustez e 
produtividade. 

“O D180C carrega o DNA  
de inovação da New Holland 
Construction, marca que traz 
em seu histórico a introdução 
de diversas tecnologias ao mer-
cado de máquinas de constru-
ção”, afirma Rocha. “Somos 
hoje a marca com a maior linha 
de tratores de esteiras de até 

250 hp produzida no Brasil, 
sempre procurando apresentar 
aos nossos clientes novidades 
que representem ganhos em 
produtividade e eficiência, as-
sim como a redução dos custos 
de operação”, completa o exe-
cutivo. Fabricado na unidade 
industrial da New Holland em 
Contagem (MG), o novo mo-
delo pode ser adquirido pelas 
linhas de crédito do Finame e 
tem chamado atenção pelo peso 
operacional adequado para o 
serviço de compactação, quali-
dade necessária para atividades 
em aterros sanitários (confira 
matéria).

AGILIDADE E MENOR  
CUSTO DE MANUTENÇÃO

De acordo com Fernando 
Neto, especialista de Marke-

ting de Produto, a transmissão 
hidrostática é um dos principais 
atributos do D180C, diferente-
mente dos sistemas de trans-
missão mecânicos comumente 
encontrados nos tratores de 
esteiras, principalmente nos 
de grande porte. Para o opera-
dor, a inovação presente nesse 
trator representa mais conforto 
e produtividade. Para a máqui-
na, menos desgaste mecânico e, 
consequentemente, queda nos 
custos operacional e de manu-
tenção.

“Não há necessidade de 
passar marcha, pois a tecno-
logia de transmissão hidrostá-
tica não possui os dispositivos 
mecânicos encontrados em um 
trem de força tradicional, como 
transmissão mecânica, conver-
sor de torque, dumper, pacotes 
de freio, embreagem de direção, 
entre outros itens de desgaste 
que geram maiores custos de 
manutenção e reparo”, explica o 
especialista.

Em vez de tudo isso, segundo 
ele, há somente um sistema de 
bomba dupla de pistões (fluxo 
variável) conectado, de forma 
independente, a dois motores 
hidráulicos. Todo o controle de 
deslocamento se faz por um 
joystick que possibilita virar, 
com tração, ambas as estei-
ras ou até mesmo a realização 
do giro em torno do seu eixo 
central – a chamada contra-ro-
tação. 

Além disso, o D180C possui 
o motor NEF 6, da FPT Indus-
trial, com 214 hp de potência 
líquida, acoplado diretamen-
te ao sistema de transmissão 
hidrostática, que não só garante 
menores emissões de poluen-
tes na aplicação de construção 
como entrega um excelente 
desempenho aliado a um baixo 
consumo de combustível.

SATISFAÇÃO
Paulo Oliveira, da Max Terraplanagem, 
com o filho Arthur e o operador Warley

“
O D180C carrega o DNA 
de inovação da New 
Holland Construction, 
marca que traz em seu 
histórico a introdução 

de diversas tecnologias ao 
mercado de máquinas de 
construção”
Marcos Rocha - Gerente de Marketing de 
Produto da New Holland“

LONGA PARCERIA
A história de Oliveira com a marca tem quase 40 anos

Um aterro em Contagem (MG), que recebe um volume 
diário de quase uma tonelada por dia de lixo doméstico, 
tem um D180C em operação desde janeiro de 2016. “A 
máquina chegou para uma demonstração do Teste e Com-
prove, e não voltou para a fábrica”, conta Neto. 

O proprietário da Max Terraplenagem, Paulo Oli-
veira, destaca que, além da alta produtividade e baixo 
consumo, o fato de não haver a necessidade de realizar 
adaptações ou mudanças estruturais na máquina foi 
decisivo. “O D180C é apropriado para atuar em aterro, 
aplicação onde o desgaste de componentes, principal-
mente na parte inferior do equipamento, é natural. Digo 
isso porque não foi preciso usar reforços ou chapas de 
sacrifício e tenho tratores da concorrência”, explica. 
A aquisição foi aprovada pelo operador de máquinas 
Warley Prates Rodrigues que destacou o conforto da 
cabine e facilidade de operação.  

O relacionamento com a marca New Holland é 
antigo, desde 1979. “Tive um D7B (antigo 7D) e, desde 
então, reconheço a confiança operacional, rendimento e 
bom atendimento das máquinas New Holland”, com-
pleta Oliveira. Na Max, Sr. Paulo ou Paulinho, como é 
conhecido, tem em sua equipe os filhos Arthur e Gui-
lherme. “Ambos, como eu, começaram a trabalhar cedo. 
Eu tive oportunidade na empresa do meu irmão Geral-
do, da Transporte Gemar. Com 17 anos já  tinha cinco 
tratores sob minha responsabilidade e depois que saí 
de lá, abri o meu negócio com seu apoio”, relembra. 

Além de Minas Gerais, em atividades de aterro e 
obras de terraplenagem, a Max atua na Bahia e no 
Pará, com subsolagem para plantio de eucaliptos e des-
toca. Em todos os estados são atendidos pela Bamaq. 
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New Holland Capa

Em busca do 
tesouro escondido

Ouro. Mármore. A terra es-
conde tesouros que devem 

ser tratados como tal. Todo 
cuidado e toda tecnologia são 
necessários para encontrar e 
retirar da rocha materiais que 
vão se transformar em objetos 
de arte e de desejo. A mineração 
evoluiu de um trabalho bruto 
e arriscado para operações de 
alta precisão nas técnicas e nos 
resultados. As escavadeiras 
hidráulicas New Holland fazem 
parte dessa evolução, presentes 
em áreas de mineração em todo 
o país, garantindo eficiência e 
agilidade na extração de qual-
quer tipo de pedra, metal ou 
mineral. 

Há 32 anos, Jonas Gimenez 
assistiu uma reportagem na 
televisão mostrando uma nova 
corrida ao ouro em Poconé (MT), 
cerca de mil quilômetros de Ou-
rinhos (SP), onde morava e atua-
va na extração de areia. Montou 
uma pequena mineradora com 
o irmão mais velho, dos nove 
da família. “Não tínhamos know 
how, levou muito tempo para en-
tender o que é uma jazida, como 
se faz para encontrar o ouro”, 
lembra. No entanto, persistiu em 
trabalhar com técnicas avan-
çadas para a época, com equi-
pamentos, informações sobre a 
geologia local e “instinto” de que 
iria encontrar o metal. 

Foi o que aconteceu. A Mine-
radora Cangas II rendeu traba-
lho para a família inteira, e hoje 
possui quatro mil hectares em 
terras que podem conter novas 
jazidas. “Somos garimpeiros em 
estágio mais avançado. Nada 
é feito manualmente”, conta o 
empresário. “As dificuldades 
vão surgindo nesse caminho e 
as máquinas vão se aperfeiço-
ando”, comenta Jonas, que hoje 
conta com quatro escavadeiras 
E485B em sua frota, que remove 
entre 250 e 300 caminhões de 
terra por dia e descem até 100 
metros de profundidade. 

PRECIOSIDADE EM BLOCOS 
Escavadeira hidráulica tem a força e agilidade necessárias para retirar toda a riqueza escondida na terra

O mármore é o ouro do Espí-
rito Santo. Cachoeiro do Itape-
mirim, situada no sul do estado, 
é conhecida por estar sobre a 
maior reserva de mármore do 
Brasil. O potencial da região é 
tão grande que, no ano passado, 
quatro mineradoras – Magban, 
Cajugram, Bramagram e Mame-
de – se reuniram num consórcio 
para dar origem à Indústria de 
Mármores Italva (Imil), para 
juntas explorar a maior reserva 
da região. 

O engenheiro Cláudio Car-
neiro, gerente de extração da 
Imil, comanda as operações com 
duas escavadeiras E385C Mass 

Excavator. A preferência pelo 
modelo vem de sua polivalência 
– a máquina é conhecida como 
uma “porta-ferramentas”, já que 
permite diversos tipos de imple-
mentos.  Entre eles, está o ex-
pansor de prancha, usado para 
movimentar o pedaço extraído 
da rocha. Esse equipamento que 
pesa, no mínimo, seis toneladas, 
depende do uso do macaco hi-
dráulico da própria escavadeira, 
o que exige uma potência enor-
me da máquina, além de peso a 
partir de 32 toneladas. Prancha 
é um aglomerado de blocos de 
10 metros cúbicos em média. No 
total uma prancha pode chegar 
a 200 m³ de pedra, equivalente 
a 400 toneladas.

A marca é escolha natural 
para o desafio. Só a Cajugram, 
criada há 25 anos, trabalha com 
duas escavadeiras E245C e duas 
E385B, além de sete carregadei-
ras W-190, uma SW-200 e três 
FR180. O empresário Valdecyr 
Viguini, que também é sócio da 
Imil, diz que são equipamentos 
que sempre atendem as expecta-
tivas. “A New Holland tem sido 
uma solução importante, consi-
derando o custo competitivo e a 
performance dos equipamentos, 
bem como a assistência técni-
ca”,  explica. Por isso, novos 

“
As escavadeiras 
da New Holland 
Construction estão 
entre as melhores 
para a função, e foram 

escolhidas para a operação 
porque têm o melhor custo/
benefício”
Cláudio Carneiro - Engenheiro“

equipamentos serão adquiridos 
à medida que os negócios forem 
expandidos, garante. 

“As escavadeiras da New 
Holland Construction estão entre 
as melhores para a função, e 
foram escolhidas para a opera-
ção porque têm o melhor custo/
benefício”, afirma Carneiro.  
Outro implemento muito utiliza-
do nesse tipo de mineração é o 
rompedor, hidráulico, que picota 
o composto que sobra da rocha 
– pó usado para fazer diversos 
outros produtos, de sabão a 
adubo para aplicações agrícolas. 

Rogério Lemos, chefe admi-
nistrativo da empresa, ressalta 
a versatilidade da máquina, que 
permite o engate rápido e o uso 
imediato dos implementos, isto 
é, gera economia, pois uma mes-
ma escavadeira pode cumprir 
diversas funções no mesmo dia. 

GARIMPO MODERNO
Jonas Gimenez (esq.) e o filho Victor Gimenez, 

da mineradora Cangas II em Poconé (MT)
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As escavadeiras hidráulicas vêm ganhando cada vez mais espaço em projetos e obras de 
diversos segmentos no Brasil. O equipamento multiuso, com larga utilização na construção civil, 
na indústria, no agronegócio e na mineração, entre outras atividades, combina precisão na exe-
cução, baixo consumo e resistência. As escavadeiras New Holland Construction oferecem as 
maiores caçambas da categoria, com capacidade de até 1,7 m³ (na categoria de 21 
toneladas), 2,7 m³ (de 35 a 40 toneladas) nas opções HD ou para trabalhos pesados 
e até 3,2 m3 (acima de 45 toneladas).

Capa

Lançamentos vão  
fundo na tecnologia

Saiba mais sobre as novas escavadeiras série C 
A E215C é uma evolução da linha para atender a faixa de 21 toneladas, que 

concentra grande parte das vendas de escavadeiras, além de representar a me-
lhor opção de compra para o setor de locações por sua vasta gama de aplicação. 

A E245C ME, mais pesada, está posicionada em uma categoria acima. Com 
23.600 kg de peso operacional, atua em aplicações severas para os equipamen-
tos da faixa de 21 a 24 toneladas ou aplicações tradicionais, atingindo o máxi-
mo de produção para essa faixa. O conjunto de braço monobloco de 5.160 mm 
e um braço penetração de 2.450 mm, além de caçamba HD de 1,5 m³ de boca 
larga ou até 1,7 m³ de uso geral, é reforçado com chapas de desgaste adicio-
nais, tornando-se excelente opção para trabalhos extremos como minerações. 
Tal configuração faz dela umaMass Excavator (ME) de alta produtividade e 
resistência.  

Mais segurança, baixo nível de ruídos 
e vibrações

As novas cabines EVO (Evolution) possuem certificações 
R.O.P.S. (Roll-over Protective Structure), de série, que ofere-
cem o melhor em segurança e conforto no ambiente de traba-
lho, com baixo nível de vibração e ruídos. Existe ainda uma 
reforçada estrutura opcional disponível da cabine em total 
cumprimento das normas F.O.P.S. (Falling Object Protective 
Structure), juntamente com a proteção dianteira opcional, 
que contribui para proporcionar um ambiente de trabalho 
ainda mais seguro para o operador. A janela lateral direita 
é inteiriça permitindo ao operador visibilidade de 360°. No 
teto, maior ângulo de visão em operações elevadas.

Motor
O motor NEF 6 equipa as escavadeiras E215C para a 

faixa de 21 toneladas e a E245C ME para 
24 toneladas de peso operacional, com 
potência de 145 hp. Com sistema de 
injeção de combustível tipo Common 

Rail, turbocompressor e intercooler, o 
NEF 6 possui 6,7 litros, potência de 
117 kW a 2.200 rpm e torque de 622 
Nm @ 1.800 rpm. A combinação de 
seis cilindros com a central eletrôni-

ca desenvolvida exclusivamente 
para essa aplicação, faz  do NEF 
6 um motor de alto rendimento, 
combinando torque elevado, 
menor consumo de combustível 
e baixo custo de manutenção.

Economia
O sistema hidráulico das 

novas escavadeiras conta com 
um novo modo de trabalho 
econômico (Modo ECO) para 

operações leves. Outros modos 
de trabalho existem, como três op-

ções para a Operação com caçamba e dois para Operação 
com implementos – martelo, tesoura, entre outros como garra 
giratória.

Hidráulica Inteligente 
O Hydrotonic combina tecnologia eletrônica altamente avança-

da com sofisticado sistema hidráulico, projetado para maximizar o 
desempenho. “Graças ao controle otimizado do braço de escavação 
(Dipperstick Optimized Control, DOC), a escavadeira trabalha com duas 
bombas para garantir que o operador sempre conte com o fluxo e a velo-
cidade necessários. O sistema Hydrotonic ajusta continuamente o fluxo 
e a velocidade para que atendam aos requisitos, o que garante tran-
sição suave ao passar de um trabalho mais leve para tarefas de 
escavação pesadas”, explica Rafael Ricciardi, especia-
lista de Marketing de Produto da New Holland.

O sistema recebeu um novo software de geren-
ciamento, o Sistema Inteligente de Controle Total 
(ITCS™), que otimiza a vazão hidráulica conforme a 
necessidade da operação, fazendo com que a máquina 
tenha a melhor relação entre velocidade de operação 
e potência hidráulica. “Esse recurso ‘percebe’ a forma 
como o operador trabalha, garantindo a melhor perfor-
mance com menor consumo de combustível, especialmente 
quando o modo ECO está acionado, enquanto mantém ótimo 

“É possível remover a cobertura 
e fazer a extração do mineral 
com uma escavadeira hidráuli-
ca. A produção é mais rápida se 
a máquina é mais ágil”, explica. 
Para ele, também, o diferencial 
da linha está no sistema hidráu-
lico mais potente. 

“Se fôssemos tirar bloco 
como era antigamente, nem 
teria funcionário para isso. 
Usava-se guincho, cabo de aço, 
explosivos, muito mais do que se 
usa agora. O bloco de mármore 
trincava, o que acabava gerando 
prejuízo. Hoje a tendência é de 
que os equipamentos fiquem 
cada vez maiores em tamanho e 
volume”, explica Carneiro. 

Um mesmo bloco de mármo-
re pode ter diversas variações. 
O nome varia de acordo com o 
local e com o nome dado pela 
empresa que o extrai. O material 
retirado daquela região é conhe-
cido como mármore Cachoeira. 
Quanto mais branco, mais valo-
rizado. Até poucos anos atrás o 
preferido nas construções brasi-
leiras era o que vinha importado 
da Itália ou da Grécia. 

“Pedra é igual à roupa, a 
moda é cíclica”, afirma Car-
neiro. “Estamos fazendo um 
grande investimento em máqui-
nas, em caminhões, amplian-
do as licenças ambientais, os 
estudos, levantamentos geoló-
gicos, sondagens, para crescer 
aproveitando esse momento do 
mercado”. A Imil possui 52 hec-
tares de terra para explorar, nos 
quais atualmente há seis frentes 
de trabalho. O tanto que ainda 
falta investir, afirma, “a rocha 
e o mercado é que vão dizer”. 
Estima-se, para o segmento de 
mármores e rochas ornamen-
tais, um crescimento médio de 
30% nas exportações nos próxi-
mos três anos.

desempenho e elevada produtividade”, explica o especialista. 

Alguns dispositivos bem sucedidos continuam, como o 
“Power Boost”, exclusivo sistema das escavadeiras hidráuli-
cas New Holland, que garante aumento de força de escavação 
em 10% com tempo ilimitado de aplicação (contra máximo de 
10 segundos da concorrência).
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O VLT CARIOCA
Sem cabos, o Veículo Leve sobre Trilhos 

não terá cabos e vai circular de 
maneira compartilhada com os carros

Infraestrutura

Obras planejadas para  
entrar para a História

Retroescavadeiras B90B e minicarregadeiras L220 estão operando a todo vapor na fase final de revitalização do Porto Mara-
vilha, uma das maiores obras do Rio de Janeiro nos últimos anos. No outro lado da cidade, na Barra da Tijuca, motoniveladoras 
RG170B e RG200B e tratores de esteiras D150B atuaram na terraplenagem do futuro complexo esportivo.

Palco da final do Mundial de Futebol em 2014 
e das competições que acontecem de 5 a 21 

de agosto de 2016, o Rio de Janeiro se tornou um 
grande canteiro de obras e corre contra o tempo 
para finalizar ambiciosos projetos como o Porto 
Maravilha, o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos e o 
sistema que conectará o centro à região portuária 

da cidade), além do parque de competições e da 
nova via expressa.

Na revitalização do Porto Maravilha estão em 
ação máquinas da New Holland Construction, 
quatro retroescavadeiras B90B e uma minicarre-
gadeira L220, do cliente JLS Locação, trabalhan-
do em ritmo acelerado na fase final em atividades 
de drenagem e limpeza (vide foto). O Porto é um 
programa de revitalização urbana com o intuito 
de requalificar a Zona Portuária  da cidade. Revi-
gorada, a área já está cotada como point de quem 
não conseguir ingresso e quiser acompanhar as 
competde graça, através de telões instalados nas 
ruas. A região do Porto Maravilha terá um boule-
vard. Ao longo de 3,2 quilômetros de extensão, o 
público poderá, entre uma prova e outra, assistir 

shows de MPB, apresentações 
de artistas de rua e opções de 
alimentação em food trucks.

Nas instalações do complexo 
esportivo na região da Barra 
da Tijuca, que vai ocupar uma 
área de 1,18 milhão de metros 
quadrados, também há máqui-
nas New Holland trabalhando.  
O parque está sendo erguido 
onde ficava o Autódromo de 
Jacarepaguá. No movimentado 
canteiro de obras, várias frentes 
de trabalho foram confiadas à 
Escad, englobando escavação, 
nivelamento, demolição, sepa-
ração de materiais e terraplena-
gem em geral.“Estamos atuando 
nessa obra desde o primeiro 
dia. Da New Holland são 20 
máquinas divididas entre moto-
niveladoras RG170B e RG200B 
e os tratores de esteira D150B”, 
conta Alisson Daniel,diretor 
comercial da Escad.

Paralelamente, a Escad tam-
bém está atuando em uma nova 
via expressa, livre de semáforos 
e com pistas exclusivas para o 
BRT. “Aqui são 25 máquinas 
New Holland operando e desta-
co a robustez da motonivelado-
ra que responde acima da mé-
dia a todo tipo de trabalho que 
demandamos”, completa Alis-
son. A futura avenida será um 
corredor que vai ligar o Recreio 
dos Bandeirantes a Deodoro, 
agregando qualidade às viagens 
de 70 mil pessoas diariamente, 
diminuindo o tempo de desloca-
mento das atuais duas horas e 
meia para apenas 30 minutos. 
Umas das principais interven-
ções segue em ritmo acelerado, 
com 80% de conclusão: o Túnel 
do Maciço da Pedra Branca, 
que vai solucionar os constantes 
engarrafamentos da Serra do 
Catonho.

Com a promessa de ser uma versão moderna e mais 
rápida dos bondes tradicionais, o sistema de Veículo 
Leve sobre Trilhos, já conhecido como VLT Carioca, ten-
de a substituir ônibus e automóveis em um percurso no 
centro da cidade, pois conectará a região portuária ao 
centro e será o principal meio de integração com todos 
os modais de transporte. Nesta obra, escavadeiras hi-
dráulicas e retroescavadeiras New Holland, da Almei-
da & Melo Locações, estiveram em operação, principal-
mente em atividades de escavação e movimentação de 
material. A circulação do VLT será compartilhada com 
os carros. Esse sistema é um dos primeiros do mundo 
a trafegar sem as catenárias – cabos suspensos para 
transmissão de energia. Isso é possível porque o VLT 
trabalha com base em um mecanismo que permite a 
energização a partir de pontos distribuídos ao longo da 
linha. O veículo terá um código próprio de sinalização 
luminosa, bem como sinalização viária e ferroviária, 
acatando normas acordadas entre a Concessionária 
VLT e a Secretaria Municipal de Transportes, por meio 
da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio, a 
CET-Rio.

Leveza  
sobre trilhos

VERSATILIDADE
Minicarregadeira L220 em ação
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Confiança para 
abrir caminhos 

Era 1969, auge do “milagre econômico 
brasileiro”. Três amigos – Atilio Mottola, 
Aldo Dihl e Renato Mottola – acreditaram 
que era a hora certa para investir no setor 
de terraplanagem, que iria abrir as novas 
estradas para o desenvolvimento no Rio 
Grande do Sul. Com dois tratores de estei-
ras, alugados, começaram o trabalho que, 
quase 50 anos depois, se tornaria a Coesul, 
uma das mais sólidas empresas do setor na 
região sul. 

No ano seguinte os sócios se voltaram 
para o interior e em pouco tempo expan-
diram os negócios para incorporação e 
construção de imóveis, principalmente in-
centivados pela política de construção de 
moradias populares (época do BNH, atu-
al Cohab). Nesse novo cenário, passou a 
chamar-se Construtora Mottola. Na década 
de 80 mais uma adaptação ao mercado: os 
sócios acharam por bem focar a atuação 
na pavimentação asfáltica, extração e be-
neficiamento de pedras britadas. Em 2001, 
a empresa passou por reestruturação so-
cietária e administrativa e a Construtora 
Extremo Sul, a Coesul, passou a liderar as 
operações do grupo Mottola. 

Desde então a marca se fortaleceu por 
todo o território gaúcho. Além de estradas 
e bairros residenciais inteiros, a Coesul 
passou a atuar com obras corporativas de 
grande porte, alavancadas pelo crescimen-
to demográfico da região metropolitana 
de Porto Alegre. As principais foram obras 
de infraestrutura para a implantação de 
empreendimentos como o Bourbon Wallig, 
Hipermercados Big, Carrefour, Zaffari, 
Shopping Praia de Belas, Shopping Igua-
temi, Leroy Merlin, entorno da Arena do 
Grêmio e Avenida Beira-Rio, entre outras.

 

Em todas essas décadas, a New Holland 
Construction esteve presente. “Somos tra-
dicionais clientes desde os áureos tempos 
das primeiras máquinas da então nova 
FiatAllis 71”, lembra Aldo Dihl que, hoje 
com mais de 70 anos, ainda está na dire-
ção da empresa. “De lá pra cá houve muita 
mudança, nas máquinas e no país. O Brasil 
não tem muita memória, mas já passamos 
por momentos muito difíceis: 1983, 1991, 
por exemplo, foram anos críticos. Por isso 
você precisa trabalhar com parceiros nos 
quais tem confiança.”

Hoje em dia, Aldo nem experimenta 
mais os equipamentos. “Com o passar do 
tempo, com a idade, você conhece o que é 
equipamento bom sem nem precisar expe-
rimentar”, afirma. A longa parceria com 
a New Holland se dá, explica o fundador 
da Coesul, devido à confiança na marca, 
na fábrica e nos representantes, isto é, em 
toda a cadeia da produção. “Você cria uma 
afinidade”, conclui.

Seu filho e sucessor, Leandro Dihl, con-
firma a proximidade. “Sempre gostamos 
da marca, sempre fomos bem tratados pela 
fábrica, que dá o suporte e a garantia que 
precisamos”. A Coesul acaba de adqui-
rir duas motoniveladoras RG140, quatro 
retroescavadeiras B95B e uma escavadeira 
hidráulica E215C, utilizadas nos canteiros 
de obras de terraplanagem, pavimentação 
e redes enterradas, nas mais diversas ope-
rações envolvidas nessas atividades. 

“Nós da New Holland valorizamos essa 
parceria com a Coesul, crescemos juntos 
no Rio Grande do Sul e fazemos questão de 
manter a nossa relação de proximidade com 
os clientes, faz parte do nosso DNA”, conclui 
o supervisor regional, Filipe Lima.

Cliente New Holland há quase 50 anos, Coesul desbravou o interior do Rio Grande do Sul.

Nosso cliente

TRÊS GERAÇÕES
Aldo, Leandro e Julia Dihl: afinidade com a marca
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Retroescavadeira 

B95B
Segurança também  
se constrói 

O seguro de máquinas e equipamentos de 
construção é um dos muitos alicerces de 

qualquer obra. Máquina parada significa atraso 
e prejuízo. Assim como a aposta na tecnologia 
e nos detalhes que diferenciam cada equipa-
mento, o construtor deve investir na certeza 
de que possíveis imprevistos não irão alterar 
a programação de sua empreitada. Para quem 
trabalha com máquinas New Holland esse risco 
será minimizado se o equipamento estiver 
coberto por um plano de seguro de seguradora 
parceira do Banco CNH Industrial, o banco da 
fábrica. 

Equipamentos novos, usados, financiados 
ou não pelo Banco CNH Industrial, podem ser 
protegidos de sinistros com as soluções do 
time de seguros. Segundo Lidiane Fachinello, 
coordenadora da área na instituição, há uma 
variedade abrangente de opções para clientes 
que operam com construção civil, atendendo 
equipamentos como pás-carregadeiras, mo-
toniveladoras, retroescavadeiras, tratores de 
esteira, entre outros.

“Trabalhamos com seguros individuais ou 
frotas completas. O cliente pode optar pela co-

Cobertura mais ampla e custos abaixo da média do mercado são o diferencial dos seguros do Banco CNH Industrial, o banco 
da montadora

Serviço

INVESTIMENTO NA TRANQUILIDADE
Lidiane Fachinello, coordenadora de 
Seguros do Banco CNH Industrial

bertura básica, que ampara e/ou cobre o valor 
do equipamento em caso de sinistro seja por 
colisão, explosão, alagamento, incêndio, roubo 
ou furto total, furto simples, deslocamento e 
transporte por meio adequado”, enumera Li-
diane. Há ainda a possibilidade de contratação 
de coberturas adicionais como danos elétricos 
e operações em proximidade de cursos d’água, 
rios e lagos, responsabilidade civil, perda ou 
pagamento de aluguel a terceiros. 

Os seguros garantem a execução do reparo 
do sinistro em concessionário autorizado, com 
rapidez e qualidade nos consertos, e a utiliza-
ção de peças originais. “Além disso, temos um 
excelente custo/benefício com ampla gama de 
coberturas, canais dedicados para atendimen-
to ao segurado e franquia diferenciada para a 
cobertura de quebra de vidros”, outro detalhe 
que não é praxe no mercado. 

O QUE FAZER EM CASO DE SINISTRO
Os tipos de sinistros mais comuns são coli-

são, roubo e danos elétricos. Nesses e outros 
casos previstos nos contratos, o segurado deve 
entrar em contato com a corretora do grupo 
por meio dos canais de atendimento. “A partir 
daí ele terá o suporte de uma equipe especiali-
zada que vai acompanhar o processo do início 
ao fim”, garante Lidiane.

As coberturas oferecidas têm custos compe-
titivos e o valor a ser pago gira em torno de 1% 
do valor da máquina, sendo que o pagamento 
pode ser parcelado em até quatro vezes sem 
juros. Seguros plurianuais têm ainda maior 
margem de negociação. Mais informações no site 
www.cnhindustrialcapital.com ou com a corre-
tora FCA Rimaco, pelo telefone 0800-7074260.

4X2 
Dianteiro: 10,5/65 x 16-10L
Traseiro: 11L x 16-10L
4X4
Dianteiro: 12,5/80 x 18-10L
Traseiro: 19,5 x 24-12L

Modelo: F4GE04545B*D601 (New Holland)
Tipo: Diesel, 4 tempos com injeção direta
Aspiração: Turbo
Número de cilindros: 4
Cilindrada: 4,5 (274 in³)
Potência Bruta (ISO1995): 101 hp (75,3kW) a 2.200 rpm
Potência líquida (SAEJ1349): 96 hp (71,5 kW) a 2.200 rpm
Toque líquido máximo: 398 Nm (294 lb.ft) a 1.400 rpm
Toque bruto máximo: 406 Nm (299 lb.ft) a 1.400 rpm

Máquina base: 6.630 kg
Máximo: 7.200 kg

Tipo: Centro aberto
Bomba: Dupla de engrenagens
Vazão da bomba: 145 l/min
Pressão máxima de alívio: 205 bar (2.973 psi)
Sistema com válvula prioritária para a direção

CILINDROS DA PÁ 
Braço (2): 90 mm x 726,7 mm
Caçamba (2): 80 mm x 684,5 mm
CILINDROS DA RETRO
Braço de elevação (1): 127 mm x 907 mm
Braço de escavação (1): 120,6 mm x 702 mm
Braço extensível (1): 76,2 mm x 1.050 mm
Caçamba (1): 88,9 mm x 766 mm
Giro (2): 110 mm x 238,4 mm
Estabilizador (2): 70 mm x 709 mm

Sistema de refrigeração: 18 l
Reservatório de combustível: 135 l
Sistema hidráulico (total): 118 l
Óleo do motor (com filtro): 13,6 l
Óleo transmissão 4x2: 17 l
Óleo transmissão 4x4: 19,4 l
Eixo traseiro:17 l
Eixo dianteiro 4x4: 6,5 l

PESO

PNEU

CAPACIDADES
DE ABASTECIMENTO

DIÂMETRO X CURSO
MOTOR

SISTEMA 
HIDRÁULICO
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ESCAVADEIRAS SÉRIE C.

FEITAS PARA
VOCÊ EM CADA 
DETALHE. 

www.newholland.com.br

escavadeiras série c
 Mais segurança. Maior ergonoMia. visão 360º.

nOVO MOnITOR LCD 
Com controle multifuncional 
de fácil operação.

nOVA CAbInE EVO
Proteção ROPS 
e câmera traseira de série.

MAIOR CAÇAMbA DA CATEGORIA
Com sistema SmartFIT.

New Holland Construction/newhollandconstruction nhcebrasil
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