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PONTO DE VISTA

O meu tipo de
tecnologia

A

Lieven Van Broekhoven
Worldwide Sales
and Marketing Manager

doro avanços tecnológicos,
especialmente quando a
tecnologia é tão integrada
no produto que não preciso de
ir para a escola para a aprender.
Quero tecnologia que me permita
simplesmente realizar um trabalho
melhor ou ser mais eficiente sem
aumentar a complexidade.
Esta edição da Paving News contém
vários exemplos extraordinários
sobre como a Caterpillar usa
tecnologia para tornar os produtos
mais confiáveis e mais produtivos.
O sistema eléctrico CAN-bus
actualmente usado na maioria
das mesas da Cat® é basicamente
invisível para os operadores da
pavimentadora e das mesas. E, no
entanto, o CAN-bus limpa todos
os encaminhamentos eléctricos e
simplifica as comunicações a bordo. É
incrível mas a fiação das mesas da Cat
foi reduzida em mais de 50 por cento,
devido à nova tecnologia. Além disso,
os componentes da mesa e do trator
compartilham melhor as informações.
Por exemplo, o Controlo de
Gradiente e Declive da Cat para as
pavimentadoras de asfalto destina-se
a tirar partido do sistema CAN-bus.
Como a interface eléctrica entre o
módulo de controlo eletrónico da mesa

e o controlo de gradiente é melhor,
o controlo da mesa é mais confiável
e mais reactivo. Além disso, a nova
tecnologia fornece uma plataforma
melhor para a pavimentação
tridimensional se essa for a direcção
que deseja tomar.
Também gostaria de mencionar
a história sobre a tecnologia de
fabrico que está a ser usada nas
brocas de corte das pavimentadoras
a frio. Tivemos sempre um grande
desenho de rotores e uma excelente
reputação em relação à facilidade de
manutenção. O foco mais recente do
processo de fabrico para as brocas
de corte incorpora uma tecnologia
de metal em pó de alto gabarito.
Isto resulta em brocas que podem
fornecer até 50 por cento de maior
durabilidade quando comparadas
com outras brocas. Do ponto de
vista da equipa, nada mudou. Não
precisam de aprender nada novo. O
equipamento opera da mesma maneira.
A manutenção do cortador é feita
da mesma maneira, apenas menos
frequentemente, pelo que a fresadora
a frio coloca as toneladas nos camiões
em menos tempo.
A Caterpillar fez uma transição fácil
para a nova tecnologia. Este é o tipo de
tecnologia que gosto de adquirir. ■
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Durabilidade das brocas trituradoras constitui um
factor importante no custo por tonelada
As peças podem fornecer centenas de horas de melhor
produtividade anual.
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A importância deste acesso a Cascais significava que tinha de permanecer aberto enquanto o trabalho foi feito.
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HISTÓRIA INTERNACIONAL

Em águas calmas
Excelente trabalho de pavimentação em
preparação para a America's Cup

A

vila Portuguesa de Cascais possui muitas
atracções que a tornam num destino turístico
de eleição, incluindo vistas magníficas do
Oceano Atlântico. Os hotéis históricos e as vielas que
quase tocam no oceano foram usadas como cenário
de vários filmes, incluindo um filme de “James
Bond”. Além disso, a cidade possui um histórico
rico de corridas e o Grand Prix da Fórmula 1 em
Portugal foi aí realizado, além de numerosos eventos
motociclistas.
A atenção foi ainda maior este ano com a
chegada de uma das maiores corridas mundiais de
vela, a Amercica’s Cup, realizada em Agosto.
Com um verão tão ocupado, o município de
Cascais compreendeu que tinha de fazer
melhoramentos na Avenida Marginal, a via que
corre junto ao mar e que liga a vila às atracções
principais.
O maior problema da estrada reside na falta de
drenagem. “Em períodos de muita chuva, os
tributários de água meteórica acumulam-se,
formando um rio e tornando-a perigosa para a
circulação de veículos e de pedestres,” escreveu um

engenheiro da cidade de Cascais num relatório.
A importância da estrada significa que o
trabalho precisava de ser terminado antes das
equipas da America’s Cup chegarem. Contudo,
devido ao turismo da época também se exigia que a
estrada permanecesse aberta enquanto o trabalho
estava a ser realizado.
A Sanestradas, uma famosa construtora de
pavimentação, foi escolhida para realizar o trabalho
com base nos requisitos de pontualidade e a
necessidade de uma alta qualidade.
O projecto
O projecto do município de Cascais envolvia
uma secção de 1 km na Avenida Marginal. A maior
parte da superfície da estrada estava em boas
condições, com excepção de cerca de 65 m. Essa
secção da estrada havia sido danificada durante o
projecto de construção de um edifício. Os 65 m
também conteriam um novo sistema de drenagem,
com a água da chuva canalizada para o sistema, por
meio de meios fios situados ao longo dessa secção
de 1 km.

EM RESUMO
Empresa: Sanestradas
Proprietário e Director Executivo:
Daniel A. Gonçalves
Sede: São Domingos de Rana, Portugal
Fundada: 1966
Serviços: Engenharia, fabrico
de asfalto, pavimentação
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O encaminhamento da água para
esses esgotos criava outro problema.
Cerca de 300 m de estrada eram tão
planos que a água não escorria.
Uma solução simples seria colocar
uma nova camada superficial com um
gradiente ligeiramente maior.
Contudo, essa escolha foi descartada
por causa dos meios fios baixos que
tinham uma média de apenas 10 cm.
A aplicação de uma nova camada de
betume para criar o gradiente faria
apenas com que a água da chuva
escorresse por cima dos meios fios,
continuando a alagar a estrada.
Os oficiais do município de
Cascais descobriram uma estratégia
melhor. Primeiro, instalaram o novo
sistema de drenagem. Os 65 m do
meio fio existente foram removidos e
a área das valas foi substituída por
duas camadas de 20 cm de uma base
de agregado triturado com uma
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granulometria extensa. Essa base
incluía betume MC70 fluídico de
irrigação, com uma taxa de
impregnação de 1 kg por m 2.
Uma camada de aglutinação com
uma espessura de 11 cm foi colocada
por cima, seguida por uma camada de
desgaste com uma espessura média de
6 cm.
O resto da estrada não necessitava
de camadas de base novas ou outros
melhoramentos. Deste modo, as
equipas de fresagem removeram 6 cm
de material e a equipa de
pavimentação colocou então uma
camada de desgaste AC 14 Surf 35/50
(BB) sobre as partes reconstruídas e
fresadas do projecto.
Uma programação apertada
As equipas receberam apenas duas
semanas para completar o trabalho
mas, na realidade, o tempo foi

consideravelmente mais curto porque
o projecto só podia ser realizado de
noite. As equipas começaram a
trabalhar às 8 ou 9 da noite e
continuavam até às 7 da manhã
seguinte.
Além disso, a Avenida Marginal
precisava de continuar aberta ao
tráfico sem limitações às Sextasfeiras, aos Sábados e Domingos para
permitir que os turistas continuassem
a transitar sem impedimentos. Deste
modo, as duas semanas foram, na
realidade, oito dias.
Para complicar ainda mais o
projecto, o tráfego necessitava de
continuar a circular, embora de
maneira limitada. Isto fez com que
uma pista fosse fresada durante duas
noites e na noite seguinte fossem
feitas a pavimentação e a compactação
em conjunto. Nesse ponto, a pista
estava terminada.

Pavimentadoras Cat® ajudam tripulações a cumprir prazos
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HISTÓRIA INTERNACIONAL

Fresagem
Uma Cat® PM102 removeu os 6 cm
de asfalto nas áreas necessárias. Foi
escolhida uma PM102, menor do que
a Cat PM200, porque o seu tamanho
era mais apropriado para uma estrada
estreita. No entanto, a máquina
forneceu a produtividade necessária
considerando que precisava de fresar
uma pista em apenas duas noites.
O período curto não dava margem
para erros. Por este motivo, dois
técnicos de serviço da STET, a
representante da Cat em Portugal,
permaneceram no local de trabalho
durante toda a note, no caso de ser
necessária alguma intervenção.
Felizmente não houve nenhum
problema.
Pavimentação
Quando a pista estava toda
fresada, as pavimentadoras conjuntas
entraram em funcionamento. Camiões
de entrega despejaram o material nas
pavimentadoras.
A Sanestradas escolheu a nova Cat
AP555E com uma mesa AS4252C.
Trabalhando apenas alguns metros à
sua frente seguia a comprovada Cat
AP655D.
Pedro Santos, chefe de projecto da
Sanestradas, ficou contente com
ambas as pavimentadoras. Uma das
razões principais foi o facto da sua

produtividade ter permitido que o
trabalho fosse terminado num período
de tempo muito curto. “Com as duas
pavimentadoras a trabalhar em
conjunto, conseguimos acabar o
trabalho muito mais rapidamente do
que esperávamos e com excelentes
resultados de acabamento" disse
Santos.
A Caterpillar manteve, nesta
operação, um técnico especializado
em pavimentadoras de modo a
garantir uma integração fácil com a
nova AP555E. O técnico seguiu com
atenção o desempenho da máquina e
da equipa e ofereceu sugestões de
melhoramento.
Compactação
Três compactadores Cat, CB434D,
PS300B e CB34, acompanharam as
duas pavimentadoras com facilidade e
forneceram as especificações de
densidade.
O PS300B funcionou em modo de
"breakdown", seguindo logo atrás da
segunda pavimentadora, a AP555E. A
junta longitudinal foi feita a "quente"
e facilmente compactada porque a
primeira pavimentadora trabalhou
apenas a algumas dezenas de metros à
frente da segunda.
Os compactadores trabalharam a
uma distância que permitiu a
compactação, acompanhando o

conjunto de pavimentação. O número
de passagens dependeu da velocidade
da pavimentadora e dos camiões de
entrega. Os compactadores trataram
as duas camadas recém-colocadas
como se se tratasse apenas de uma e
trabalharam ao longo de toda a
largura da pista.
Finalização
Pedro Santos e os outros
representantes da Sanestradas ficaram
satisfeitos com o desempenho das
fresadoras, pavimentadoras e
compactadores Cat e com a
representante da Caterpillar. Vários
representantes da Caterpillar e da
Barloworld STET estiveram no local
para verificar se este projecto
altamente complexo seria realizado
com sucesso.
Contudo, nenhuns espectadores
eram mais importantes do que as
entidades do município de Cascais, as
quais também inspeccionaram o local
de trabalho com atenção. Os
espectadores viram as máquinas a
fazer uma fresagem, pavimentação e
compactação rápida e ficaram
satisfeitos com o facto da estrada ficar
pronta a tempo para a America’s Cup,
servindo ao mesmo tempo todos os
turistas que são tão importantes para a
economia da vila. ■
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Melhoramentos
nas mesas Cat
aumentam a
capacidade de lucro
®

Tecnologia: vantagem integrada nos modelos novos

V

árias das partes da equação
de pavimentação precisam
de ser consideradas para
criar camadas suaves. Embora todos
os elementos sejam cruciais para o
processo, nenhum é mais importante
do que a mesa. Na realidade, uma
mesa devidamente selecionada e
operada pode constituir a diferença
entre um cliente satisfeito e a
necessidade de refazer o trabalho
dispendiosamente.
Embora as mesas da Cat® já
sejam reconhecidas como umas
das mais avançadas na indústria,
os desenhadores dos produtos de
pavimentação da Caterpillar estão
certos da necessidade de incorporarem
melhoramentos constantes. E
pode ter a certeza que, quando os
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PRODUTOS
NOVOS
SUSTAINABILITY
melhoramentos são incorporados,
as características e os benefícios
principais dos modelos de mestras
anteriores não serão esquecidos. Estes
incluem:
•
•

•
•
•

Grande controlo para aplicações
urbanas e comerciais,
minimizando o trabalho manual
Molduras de grau industrial
evitam a flexão e permitem
que o material corra facilmente
para as extensões quando
se aumentam as larguras de
pavimentação
Resultados suaves e
consistentes na pavimentação
da linha principal
Placas de mesa fáceis de operar
e de baixa manutenção
Capacidade superior de serviço

Os clientes forneceram informações
importantes sobre como melhorar ainda
mais a linha de produtos existente.
Os engenheiros consideraram essas
informações e a pesquisa recolhida
por peritos no campo e criaram quatro
melhoramentos principais que estão
a ser introduzidos, em fases, na linha
completa das mesas. Estes são:
1.
2.
3.
4.

Utilização do sistema CAN-bus
Integração de um sistema
melhor de gradiente e declive
Melhoramentos de aquecimento
elétrico
Uma caixa de ferramentas mais
adequada

Sistema CAN-bus
Este é um dos principais
melhoramentos, o qual já havia sido
implementado em várias mesas da Cat
e que será, brevemente, acrescentado
a muitas outras. O sistema CANbus reduz substancialmente a fiação
existente entre os controlos do operador
e os componentes. Na realidade,
algumas das novas mesas tiveram uma
redução de mais de 50 por cento na
fiação.
Como é que foi possível eliminar
tanta fiação? Anteriormente, cada
interruptor de controlo possuía um fio

O sistema elétrico da mesa foi atualizado para aumentar a durabilidade dos elementos térmicos.

que atravessava a moldura da mesa
até ao sistema de controlo do trator.
A informação era então redirecionada
do trator à mesa, ao longo de um
fio separado, ligado ao motor ou ao
controlador devido para realizar a
função. Agora a mesa realiza essas
funções internamente e só comunica
informações relevantes ao trator por
meio de fios dedicados de comunicação.
A redução de fiação possui duas
vantagens importantes para o cliente.
Primeiro, a redução minimiza a
possibilidade de problemas com a
fiação. Segundo, se houver algum
problema, este é muito mais fácil
de isolar. Tanto os técnicos como os
próprios operadores poderão resolver
problemas com maior facilidade.
A mesa continua a reagir
rapidamente aos comandos. O sistema
CAN-bus é, simplesmente, um método
melhor para os vários componentes
comunicarem uns com os outros.
Estas mudanças na comunicação
permitem melhorar os produtos sem

trocas dispendiosas de fiações.
Opção de Gradiente e Declive da Cat
O acréscimo deste sistema nas
novas mesas implica uma dependência
menor do operador. Os construtores de
pavimentação terão melhor controlo
do rendimento, com a economia
associada, assim que as mesas sejam
mais automatizadas. A automatização
fornecida pelo sistema de gradiente e
declive também irá ajudar a colocação
de camadas mais lisas.
Além disso, a sua implementação
permite que os construtores
beneficiem com os melhoramentos de
qualidade associados com as técnicas
tridimensionais de pavimentação e com
as informações multifacetadas que estas
fornecem.
Melhoramentos elétricos das mesas
Nos últimos anos, os construtores
de pavimentação abraçaram o sistema
elétrico das mesas e o calor consistente
que fornece, de uma ponta à outra da

PAVING NEWS | EDIÇÃO 2 2011

CAT_Portugal_Issue2-2011v3.indd 9

9

9/23/2011 3:16:23 PM

mesa. Os engenheiros da Caterpillar
atualizaram esse sistema elétrico para
aumentar a durabilidade dos elementos
térmicos.
Caixa de Ferramentas
Por vezes os melhoramentos são
apenas mais convenientes para os
clientes e têm menos a ver com a
tecnologia. Este é o caso da inclusão de

uma caixa de ferramentas em todas as
mesas novas.
Os clientes solicitaram,
especificamente, a adição das
caixas de ferramentas. Estas estão
convenientemente situadas de modo a
permitir que os operadores coloquem
certas ferramentas essenciais na
própria mesa.
A Caterpillar tem o empenho de

melhoramento constante para o
ajudar a descobrir maneiras novas de
ser mais produtivo e lucrativo nos seus
locais de trabalho.
Contacte o seu representante
Cat para obter informações sobre os
melhoramentos de cada modelo de
mesa. ■

A ÚLTIMA A ENTRAR NA LINHA
A Mesa de Asfalto AS3301C da Caterpillar
é a máquina mais recente a chegar à linha
de produtos de pavimentação da
Caterpillar, para substituir a Extend-A-Mat
10-20B.

mais fácil de girar, conservando a energia
do operador durante todo o turno.

Como outras mesas da Cat® recentemente
desenvolvidas ou em desenvolvimento em
todo o mundo, a AS3301C terá
melhoramentos em quatro áreas principais:
melhoramentos na fiação graças ao
sistema CAN-bus, integração de um
sistema melhorado opcional de gradiente e
declive, melhoramentos no aquecimento
elétrico e o acréscimo de uma caixa de
ferramentas.

Um painel de controlo melhorado e
ergonomicamente correto. A
distribuição do painel foi ajustada com
base nas informações dos operadores das
mesas.

Outras mudanças feitas à AS3301C
incluem:
Um rotor para a manivela de
profundidade. O rotor torna a manivela

Interruptores embutidos. Estes evitam a
sua ativação inadvertida por parte do
operador.

Fio torcido integrado. Anteriormente, o
fio, situado junto ao sensor sonoro de
alimentação, ia do sensor ao cantor
traseiro da pavimentadora. Este estava
exposto a danos durante as práticas
normais de pavimentação e até mesmo
durante a movimentação em trânsito.
Agora o fio está embutido na moldura da
mesa, ficando mais protegido.

Um suporte para bebidas. A nova mesa
inclui um local para segurar uma garrafa de
água ou uma caneca de café. O suporte
pode ser dobrado quando a pavimentadora
trabalha numa área confinada ou quando
encontra obstruções.
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Um ano de feiras comerciais
No ano passado, os produtos de pavimentação da Caterpillar foram bem
representados nas feiras comerciais de todo o mundo. A Caterpillar e os
representantes Cat® continuaram a mostrar o seu empenho global, participando
em dezenas de eventos.
Independentemente do local, os clientes podem beneficiar com as feiras
comerciais. Os eventos fornecem:

Ancara, Turquia

• Uma oportunidade de comparar as máquinas da Cat, lado a lado, com o
equipamento da concorrência
• Uma visão pormenorizada dos produtos novos
• Os peritos podem responder a perguntas
• Uma oportunidade de conversar sobre outras necessidades, tais como
o apoio ao produto
Fale com o seu representante Cat sobre futuras ações comerciais na sua área. ■
Verona, Itália

Bucareste, Roménia

Jacarta, Indonésia

Saragoça, Espanha

Mumbai, Índia
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HISTÓRIA DESTORY
CLIENTE

Percorrendo a
estrada do Aluguer

A empresa Francesa aluga pavimentadoras e
fresadoras, com ou sem operadores

S

ão muitos os benefícios do sistema de aluguer e uma
empresa Francesa está a tornar essas vantagens num
negócio de sucesso.
O negócio da ATPS, com sede em Paris, depende da
compra de pavimentadoras e outras máquinas de construção
e de manutenção de estradas, as quais aluga aos construtores.
É uma fórmula de sucesso. A empresa abriu em 2000 e já
possui 60 pavimentadoras, 12 spreaders e 12 camiões.
“O objectivo da ATPS é atingir uma frota de 100
pavimentadoras e 60 operadores para satisfazer a procura
crescente de clientes em toda a França e outras partes da
Europa,” disse Patrick Pichardie, fundador e presidente da
ATPS.
A referência que Pichardie faz aos operadores é

12

importante. A ATPS não aluga apenas equipamento,
oferecendo também o pessoal necessário para operar as
máquinas. O pessoal é experiente, bem treinado e capaz de
produzir um resultado da mais alta qualidade.
Como resultado, os construtores que tratam de projectos
grandes ou complicados podem contar com as melhores
máquinas e operadores existentes no negócio. “Possuímos
um excelente quadro de pessoal e quando recebem o tempo,
as ferramentas e o apoio necessários para satisfazer os
objectivos, mesmo difíceis, o pessoal fornece-os”, disse
Pichardie.
O equipamento reflecte o empenho do cliente
O negócio depende portanto de pessoal experiente e de
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equipamento de qualidade. As pavimentadoras escolhidas
são da Caterpillar. Em particular, a ATPS tem utilizado a
Cat® AP555E. Na realidade, a ATPS recebeu a primeira
AP555E vendida na França.
A aquisição de pavimentadoras da Caterpillar representou
uma extensão do relacionamento que a equipa de gestão
empresarial havia estabelecido com a Bitelli e com a sua
linha de pavimentadoras de qualidade. Até hoje, a ATPS
continua a utilizar as pavimentadoras construídas pela
Bitelli, uma empresa adquirida pela Caterpillar no ano 2000.
O relacionamento entre a ATPS e a representante local da
Cat, a Bergerat Monnoyeur, é uma extensão dessa ligação.
A ATPS e a representante trabalham intimamente, mesmo
depois da venda ser completada. Um exemplo recente

desta ligação é demonstrado por um acordo estabelecido
entre a ATPS e a Bergerat Monnoyeur. De vez em quando,
a representante da Cat “aluga” a pavimentadora à ATPS
e usa-a para fazer demonstrações a outros clientes.
Como resultado, a Bergerat Monnoyeur demonstra a
sua pavimentadora e a ATPS tem acesso a clientes que,
anteriormente, não poderiam ter atingido.
Mais aquisições no futuro
A ATPS continuará a adquirir equipamentos novos.
Algumas aquisições resultarão do crescimento da empresa.
Além disso, serão necessárias máquinas novas para
garantir a maior disponibilidade e superior produtividade
para os clientes.

INFORMAÇÕES DA EMPRESA
Empresa: ATPS
Sede: Paris, França
Área coberta: Três áreas, em Toulon,
Paris e Bordéus, cobrindo toda a
França e outras partes da Europa
Empresa fundada em:
Julho de 2000
Frota: 60 pavimentadoras, incluindo
máquinas Cat AP555E e BB621E
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HISTÓRIA DE CLIENTE
As aquisições também reflectirão
outro empenho com os clientes: uma
actualização consistente da frota
de aluguer com máquinas novas. O
aluguer de modelos novos permite aos
clientes da ATPS beneficiarem com
os mais recentes desenvolvimentos
tecnológicos incorporados nas
pavimentadoras da Cat.
Obviamente, os operadores que
a ATPS fornece também podem
beneficiar com estes benefícios
em produtividade. Estes incluem o
Sistema Mobil-trac, uma engrenagem
de borracha que fornece a flutuação e
a tracção de um tractor de rastos, tal
como as de uma suspensão tradicional,
mas com a mobilidade e qualidade
de manobra de uma pavimentadora
com rodas. A ATPS também
aprecia o sistema de ventilação da
pavimentadora, os seus sensores
sónicos e os sistemas de nivelamento.
As pavimentadoras novas
demonstram que a ATPS é uma
empresa que coloca a qualidade em

As novas pavimentadoras incorporam
a mais avançada tecnologia

14

primeiro lugar, assim como uma
empresa que se dedica, obviamente,
a fornecer o melhor equipamento
existente aos seus clientes.
Em prontidão para qualquer local
de trabalho
A mistura de pavimentadoras
garante que os clientes que alugam
equipamento à ATPS podem
desempenhar, virtualmente, qualquer
trabalho. Certos trabalhos incluem a
renovação de ruas urbanas e estradas,
caminhos, auto-estradas, vias para
carros de golfe, pavimentos feitos de
areia estabilizada e hipódromos.
A frota da ATPS inclui
pavimentadoras para estradas
pequenas, aplicações com areia
estabilizada e locais de trabalho de
tamanho médio. As pavimentadoras
Cat AP555E são utilizadas em grandes
locais de trabalho, auto-estradas e
rotundas.
A variedade de tamanhos e durações
dos trabalhos também significam que

a ATPS precisa de possuir termos de
aluguer flexíveis. A empresa oferece
períodos de aluguer que variam de um
dia a um ano.
O negócio começou quando
Pichardie verificou que os construtores
necessitavam de pavimentadoras
pequenas mas, normalmente, por curtos
períodos. Além disso verificou que
necessitavam de produtos de qualidade
e, por vezes, de operadores. Aqueles
que necessitavam de pavimentadoras,
também desejavam máquinas que não
necessitassem de manutenção.
Os primeiros sucessos de Pichardie
fizeram com que aumentasse as suas
ofertas, incluindo pavimentadoras
maiores e alargando-se para uma base
geográfica mais extensa.
No trabalho
A construtora COREAL exemplifica
um dos tipos de clientes da ATPS.
A COREAL, que trabalha em toda
a França e possui 380 pessoas,
especializa-se em construção de

As pavimentadoras mostram um bom trabalho
a colocar asfalto à entrada de um armazém.
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HISTÓRIA DE CLIENTE
edifícios e, quando necessário, aluga
pavimentadoras, particularmente
quando cria as estradas de acesso.
Quando recentemente, durante a
construção de armazém, a COREAL
necessitou de uma pavimentadora
estreita de 2,5 a 3 m para colocar a
superfície para a estrada de acesso
às instalações, a empresa contactou
a ATPS. O operador descreveu
a pavimentadora como sendo
manobrável e intuitiva, uma vantagem
muito importante para quem aluga uma
pavimentadora.
Consistentemente com a política
de melhores práticas da ATPS, a
COREAL recebeu a solução perfeita
para os requisitos do projecto. “Os
clientes desejam máquinas confiáveis
com operadores experientes para que
não precisem de se preocupar com
nada para além de completar o trabalho
dentro do prazo,” disse Pichardie. ■

QUANDO ALUGAR É UMA SOLUÇÃO
A compra de equipamento ajuda os construtores de pavimentação a
introduzir bens nos seus negócios. Contudo, o aluguer de equipamento pode
ser uma opção melhor por vários dos motivos seguintes:
1. A combinação perfeita O aluguer permite que os construtores seleccionem a
máquina correcta para os requisitos específicos em termos de largura operacional,
restrições de peso de acesso, altura ou largura, equipamento opcional do tipo de
sensores digitais ou extensões adicionais, máquinas para areia estabilizada ou de
cobertura leve e muitos outros.
2. Exigência de urgência O aluguer pode fornecer uma solução para quem,
por vezes, necessita de completar o trabalho mais rapidamente do que os seus
equipamentos e pessoal permitem.
3. Testes O aluguer fornece aos proprietários e aos operadores a oportunidade de
avaliar o desempenho de uma máquina nos seus locais de trabalho. O rolo consegue
compactar com menos passagens? A pavimentadora melhora realmente a suavidade
das camadas? O aluguer ajuda a proporcionar a resposta a essas perguntas.
4. Estimativas financeiras Os custos predeterminados de aluguer tornam mais fácil
calcular concursos actuais e futuros.
5. Sem investimento de capital O aluguer libera capital empresarial porque o
construtor só paga a máquina enquanto é necessária. O capital poupado pode ser
aplicado em outras necessidades do negócio.
6. Custos mais baixos Os construtores que alugam evitam numerosas despesas,
principalmente em termos de manutenção, quebras e actualização das máquinas,
ao mesmo tempo que reduzem os pagamentos de salários e encargos de possuir
existências de peças sobressalentes.
7. Elimina a necessidade de armazenagem O transporte pode ser combinado de
modo a que a máquina seja entregue no local de trabalho e devolvida à representante
da Cat a partir do mesmo local de trabalho.
8. Acesso aos modelos mais recentes O equipamento mais antigo pode ser
substituído por equipamento novo sem grandes dispêndios de capital. O equipamento
novo e os melhoramentos a ele associados podem aumentar a produtividade num
trabalho particularmente difícil ou importante.
9. Flexibilidade é fácil alugar esse equipamento por um dia, semana, mês ou ano,
com ou sem operadores, permitindo assim a satisfação de necessidades ocasionais.
10. Serviços aos clientes O aluguer ajuda os construtores a realizar os “pedidos
especiais” que clientes importantes possam fazer depois do trabalho ser iniciado.

Contacte a Barloworld STET para obter informações sobre os benefícios que
pode obter com o aluguer de equipamento de pavimentação.
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Investimentos significativos realizados nas instalações da Caterpillar Paving Products

Instalações melhoradas
beneficiam os clientes

M

uitos dos melhoramentos de características introduzidos pela
Caterpillar Paving Products que estão a ser realizados dentro das
instalações de fabrico beneficiarão acima de tudo, os clientes.
“Embora muitos dos nossos concorrentes decidam "anunciar" obviamente
investimentos em características, a Cat® Paving continua, silenciosamente, a
fazer os investimentos agressivos que são necessários para continuar a manter a
sua posição de liderança na indústria mundial de equipamento de pavimentação,”
disse Jim McReynolds, Global Paving President.
Os melhoramentos introduzidos nas fábricas da Caterpillar Paving Products
em Rantigny, na França, em Minérbio, na Itália, em Xuzhou, na China e em
Mineápolis, nos EUA, foram realizados para fornecer os volumes maiores, a
melhor qualidade e a pontualidade de entrega que os clientes exigem, disse
McReynolds.
16
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Entre outras mudanças realizadas nas
instalações, estão incluídas:
•

•

•

•

•

Melhores áreas de recepção de
materiais, incluindo a utilização
de tecnologia moderna para
digitalização, rastreamento e
inventário de todos os materiais
recebidos. As áreas de recepção
também possuem uma linha
directa com o armazém de
distribuição. “Isto permitiu-nos
acelerar os nossos processos de
montagem e satisfazer as datas
de entrega,” disse Joshua Meyer,
Gestor Regional da Caterpillar
Paving Products para a Europa a
África e o Médio Oriente.
Fornecendo apenas o que
é necessário, quando é
necessário. “Agora fornecemos
apenas os componentes para
uma determinada máquina de
uma estação,” disse Giacomo
Minchio, gestor das instalações
de Minérbio e de Rantigny.
“Isto melhora a utilização dos
espaços e torna o processo de
montagem mais eficiente. É um
melhoramento que ajuda a evitar
o desperdício. E quando se evita o
desperdício ajudamos os clientes a
economizar.”
Uma substancial reorganização
do caudal de trabalho.
“Reconfigurámos as linhas
e o caudal,” disse Meyer. “A
maior eficiência significa que os
produtos são construídos mais
rapidamente, melhorando também
a qualidade, visto que existem
menos arranques e paragens
durante o percurso.”
Uma reconfiguração dos postos
de trabalho. A quantidade
de trabalho a ser completado
em cada posto é mais bem
equilibrada. Certificamo-nos de
que são realizadas inspecções
de qualidade, que existe uma
quantidade de trabalho correcta e
as ferramentas adequadas em cada
posto. Isto faz parte do plano de
melhoramento.
Uso de escritórios do tipo "ilha".
Os engenheiros de processos
e os gestores agora estão
situados directamente na linha
de produção. “Essencialmente,

Caudal de trabalho e postos de trabalho reorganizados melhoram a qualidade e minimizam o tempo de
fabrico nas instalações da Caterpillar Paving Products, incluindo as desta fábrica em Minérbio, na Itália.

estes estão situados numa bolha
de vidro dentro da linha de
montagem,” disse Minchio.
“Deste modo observam o processo
de perto. Se houver quaisquer
problemas, estão imediatamente
disponíveis para fornecer soluções
e avançar com a produção.”
• Inspecções prévias à entrega
mais abrangentes. O novo
processo inclui mais inspecções
em cada máquina. Estas são
extremamente abrangentes e
são realizadas em vários pontos
durante o processo. As máquinas
são escolhidas arbitrariamente
para fazer auditorias adicionais.
Também estamos a trabalhar no
sentido de eliminar quaisquer
pontos problemáticos na linha de
produção.
“Resumindo, estamos a melhorar
as nossas instalações para satisfazer
melhor as exigências dos vários
mercados globais que servimos,” disse

Lieven Van Broekhoven, Gestor de
Marketing e de Vendas Mundiais. “Nos
últimos anos, a Indústria Global de
Pavimentação foi consideravelmente
consolidada e estamos a posicionar-nos
de maneira a continuar a ser o melhor
associado para os nossos clientes
de pavimentação nos mercados
onde somos actualmente líderes e
para competir fortemente nas áreas
geográficas onde vemos potencial para
crescimento muito superior à posição
que neles ocupamos actualmente.
“Os melhoramentos nas nossas
instalações resultam de um recente
crescimento global espantoso e da
experiência que obtivemos com esse
crescimento. As nossas equipas de
produção, logística, aquisições e
marketing contribuíram todas para
os conceitos e a implementação
dos melhoramentos mencionados.
Chamamos a esta iniciativa a Cat@
work [Cat@trabalhar].” ■
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Durabilidade de brocas trituradoras
constitui um factor importante no
custo por tonelada

M

uitos construtores
consideram, com
muita razão, a potência
como sendo um dos principais
indicadores da produtividade das
fresadoras a frio. Certamente, a
potência é um factor importante
que contribui para o desempenho
geral.
Contudo, esses mesmos
construtores talvez não considerem
o impacto da durabilidade das
brocas trituradoras quando pensam
na produtividade. E, na verdade, a
durabilidade dessas brocas tem um
enorme impacto tanto na produção
como no custo.
Primeiro, brocas duráveis maximizam
o tempo em que a máquina funciona
sem interrupções. No decorrer de um
ano, as brocas de maior durabilidade
podem proporcionar centenas de horas
de maior produtividade.
Um dos principais benefícios,
embora pouco louvado, é que a maior
durabilidade das brocas permite que
a sua substituição seja feita quando o
líder da equipa decide. Deste modo as
brocas novas podem, frequentemente,
ser instaladas entre tarefas ou no fim do
dia de trabalho, quando os operadores,
os motoristas dos camiões e os
trabalhadores já pararam de trabalhar.
Esta maior eficiência fornece uma
economia significativa e deve ser
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considerada na aquisição. As brocas,
inicialmente mais baratas, podem ser
surpreendentemente caras quando se
considera o custo por tonelada.
Este custo básico é a razão pela qual
a Caterpillar coloca uma ênfase enorme
na extensão da durabilidade das brocas.
Existem três factores principais que
aumentam a sua durabilidade:
1.
2.
3.

Desenho da broca
Técnicas de fabrico
Suportes cónicos exclusivos
para material Cat®

Desenho da broca
A Caterpillar Paving Products
oferece vários tipos de brocas com
várias características que satisfazem
as necessidades precisas dos materiais
dos seus locais de trabalho. As brocas,
perfeitamente, adaptadas oferecem, não
só, produtividade no local de trabalho

mas também funcionam de maneira
eficaz, aumentando a sua durabilidade.
Entre as características de desenho
relativas à durabilidade das brocas Cat
encontram-se:
•
Corpos cónicos que afastam o
material abrasivo do suporte.
•
Anilhas redutoras de desgaste.
•
Alto teor de carbonetos que
fornecem maior durabilidade.
Técnicas de fabrico
O processo de fabrico e os materiais
usados também têm um grande impacto
na durabilidade das brocas trituradoras.
A Caterpillar Paving Products oferece
brocas de carboneto de Grau Mestre
que podem fornecer até 50 por cento
de maior durabilidade do que as brocas
padrão. O foco no processo de fabrico,
da selecção dos materiais ao tratamento
térmico final, reside na produção de
brocas trituradoras que durem.
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Suportes cónicos exclusivos para
material Cat

Corpos cónicos e anilhas de redução de
desgaste ajudam a aumentar a durabilidade
das brocas trituradoras da Cat®.

1.

2.
3.

4.

Preparação de pós. Um
material endurecedor, tal
como carboneto de volfrâmio,
é combinado com um
material de agregação de
cobalto. Estes materiais são
moídos, misturados secos e
transformados em pó para
aplicação.
Forma. Máquinas impressoras
de alta tecnologia tornam o pó
numa forma crua da broca.
Fritagem. Este processo de alta
temperatura funde o material
de agregação e solidifica o
produto de metal duro. A
fritagem é tão intensa que o
tamanho da broca perde 20 por
cento durante este processo
complexo, deixando a broca
compacta e endurecida.
Superfícies/tolerâncias. As
brocas são tão duras que é
preciso usar ferramentas de
diamante para as polir e
afiar durante a última etapa 		
do processo.

Os próprios suportes são fabricados
de modo a aumentar a durabilidade e
o formato cónico mantém no aperto.
Os suportes cónicos das ferramentas
aumentam a durabilidade nos
seguintes modos:
• Melhoram a rotação para o
desgaste ser uniforme.
• Seguram as brocas afastadas
do mandril do rotor. Isto isola
as brocas, mantém o material
afastado do rolo e aumenta
também a durabilidade do rolo.
• Se atingirem um objecto não
movível, tal uma tampa de
esgoto, a broca quebra-se. Este
dispositivo de quebra ajuda
a evitar que os componentes
mais caros do sistema de
propulsão do rotor sejam
danificados.

INFORMAÇÕES PARA
AUMENTAR A DURABILIDADE
DAS BROCAS
1) Escolha a broca correcta para o
trabalho
2) Verifique se o sistema de água está
a funcionar devidamente para manter
as brocas frias e limpas
3) Ajuste a velocidade do tapete
rolante para garantir a limpeza
correcta do material e reduzir a
abrasão

Se avaliar as opções de brocas
trituradoras apenas com base no
preço inicial, estará a esquecer três
elementos importantes da equação: a
durabilidade da broca trituradora, os
aumentos e economias de produção
que resultam dos intervalos maiores
entre as trocas e o impacto negativo
de mais períodos inactivos na
programação da sua produção. Para
obter mais informações, contacte os
nossos peritos de fresagem 		
e pavimentação. ■

As brocas duráveis minimizam os períodos de paragem da máquina.
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