Press release

Ampliando a frota – Darcy Pacheco recebe
Liebherr LTM 1500-8.1
•

Confiabilidade do LTM 1500-8.1 impressiona

•

Atendimento de pós-vendas da Liebherr: “Extraordinariamente bom“.

A empresa Darcy Pacheco Soluções de Peso, uma das mais importantes empresas de
movimentação de carga, no Brasil, investiu em um novo LTM 1500-8.1. A empresa
teve uma experiência extremamente positiva com o guindaste Liebherr de 500
toneladas e está impressionada com sua confiabilidade. O LTM 1500-8.1 é o guindaste
de maior sucesso em sua classe. O guindaste de grande porte irá operar em
montagens industriais, projetos de infraestrutura e montagem de turbinas eólicas
para Darcy Pacheco.
Ehingen / Donau (Alemanha), 23 de fevereiro de 2021- Este não é o primeiro guindaste
Liebherr de 500 toneladas da Darcy Pacheco. A empresa já tinha outros guindastes LTM
1500-8.1 que vinham prestando um serviço excepcional em sua frota. “Estamos muito
felizes com nossos guindastes LTM 1500-8.1”, afirma Eduardo Silva, Diretor de Manutenção
na empresa. “Como estamos recebendo uma demanda cada vez maior para esta classe de
equipamentos, perguntamos sobre outro modelo de 500 toneladas. Na hora de escolher a
máquina, além da capacidade, o prazo de entrega que a Liebherr conseguiu oferecer foi
outro ponto positivo”.
O novo LTM 1500-8.1 chegou ao Brasil em novembro 2020. Seu primeiro trabalho em uma
grande obra, foi para a ampliação de uma fábrica de papel. Depois de concluir essa obra, o
guindaste de 500 toneladas segue para operação em montagem de torre eólica.
A Darcy Pacheco e a Liebherr têm uma parceria de vinte anos. Eduardo Silva continua:
“Contamos com a Liebherr porque suas máquinas são de excelente qualidade. Além disso,
o serviço pós-venda da Liebherr aqui no Brasil é excepcional e um grande diferencial”. A
Liebherr possui técnicos de pós-vendas altamente capacitados para atender os clientes
sempre que necessário, em todas as regiões do Brasil.
O Grupo Darcy Pacheco foi fundado em 1977 e é composto por três empresas - a Darcy
Pacheco Soluções de Peso é especializada em trabalhos de içamento de todo o tipo,
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enquanto a DPS Wind centra-se nas turbinas eólicas e a Pacheco Logística presta serviços
de transportes pesados e especiais. Os três irmãos e fundadores da empresa Adauri,
Ademilson e Adaureci Silva administram o grupo que tem mais de 600 colaboradores. Além
de outras máquinas, a frota da Darcy Pacheco Soluções de Peso inclui guindastes móveis
telescópicos com capacidade de elevação de até 500 toneladas e guindastes de esteira com
capacidade de até 750 toneladas. Darcy Pacheco receberá um novo gigante em 2021 - a
empresa encomendou um Liebherr LTM 1750-9.1 com capacidade de 800 toneladas.

Sobre Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Liebherr-Werk Ehingen GmbH é líder na fabricação de guindastes móveis sobre esteira e pneus. A variedade de
guindastes móveis estende-se de guindastes de 2 eixos e 35 toneladas, até guindastes de serviços pesados de
1.200 toneladas com chassi de 9 eixos. Os guindastes de lança treliçadas sobre pneus ou esteiras proporcionam
capacidades de elevação de até 3.000 toneladas. Com sistema universal de lança e equipamentos extensivos
adicionais, eles podem ser vistos em ação em obras de construção em todo o mundo. A fábrica de Ehingen tem
uma equipe de 3.500 colaboradores. Com serviço abrangente e global garante a alta disponibilidade dos
guindastes móveis sobre esteiras e pneus. Em 2019, a fábrica da Liebherr em Ehingen registrou um volume de
negócios de €2,1 bilhões.
Sobre o Grupo Liebherr
O Grupo Liebherr é uma empresa de tecnologia familiar com uma gama de produtos muito diversificada. A empresa
é um dos maiores fabricantes de máquinas de construção do mundo, mas também fornece produtos e serviços
tecnicamente avançados e focados nos usuários e em muitos outros setores. O Grupo compreende atualmente
mais de 140 empresas em todos os continentes do mundo, possui mais de 48.000 trabalhadores e registrou um
volume de negócios consolidado em mais de €11,7 bilhões, em 2019. Desde sua fundação em 1949 em Kirchdorf
no sul da Alemanha, o objetivo da Liebherr tem sido conquistar os clientes, fornecendo soluções de alta qualidade
e contribuindo para o progresso tecnológico.
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O novo LTM 1500-8.1 da Darcy Pacheco Soluções de Peso é descarregado no Brasil.
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Juliano Pacheco, Guilherme Silva, Cristiane Silva, Eduardo Silva (Darcy Pacheco Soluções
de Peso)
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