Nota à imprensa

Transnacional complementa
frota com LTM 1500-8.1 usado
⸺

– Boa experiência com o LTM 1500-8.1 e alta confiança na Liebherr foram as principais razões
por trás da decisão
– Versatilidade em ação – de parques eólicos a operações na indústria de óleo e gás
A empresa de locação de guindastes e transporte de passageiros Transnacional recebeu o
guindaste móvel Liebherr LTM 1500-8.1 usado. O guindaste de oito eixos com capacidade de
carga de 500 toneladas foi fornecido pela Liebherr-Ibérica, S.L da Espanha para a empresa
localizada no nordeste do Brasil. A versatilidade do LTM 1500-8.1 e a profunda confiança da
empresa na marca Liebherr foram os principais critérios por trás da decisão.
Ehingen (Donau); (Alemanha), 12 de julho de 2021 – A Transnacional está no Brasil há mais de 35
anos. Uma ampla frota de guindastes está permitindo à empresa expandir suas áreas de trabalho para
a indústria de energia eólica. A Transnacional já teve uma boa experiência com o guindaste all-terrain
Liebherr LTM 1500-8.1 e, portanto, estava à procura de outro guindaste Liebherr de 500 toneladas para
adicionar à sua frota. A Liebherr estava apta a oferecer um guindaste usado deste tipo e, portanto,
respondeu rapidamente ao pedido.
“Nosso time utiliza o LTM 1500-8.1 em diversos mercados há cerca de 15 anos”, afirma Napoleão Luna,
diretor comercial da Transnacional. “Podemos oferecer aos nossos clientes soluções sob medida em
razão de sua ampla gama de configurações, a capacidade de mover o guindaste totalmente montado e
suas altas capacidades de içamento. Isso torna o LTM 1500-8.1 uma máquina excelente para a
Transnacional.”
Guindastes usados provam ser uma boa alternativa
Quando a empresa entrou em contato com a Liebherr, estava buscando um LTM 1500-8.1, com preço
acessível e um bom prazo de entrega. Foi então, que a Liebherr sugeriu a aquisição de uma máquina
usada, que proporciona uma excelente performance, durabilidade e confiabilidade, e que poderia ser
entregue em curto prazo.
A Liebherr Brasil encontrou o guindaste ideal para o cliente na Liebherr-Ibérica S.L, na Espanha, “Nosso
objetivo é atender à necessidade do cliente. O acesso à rede global de vendas e serviços da Liebherr
abre um grande leque de oportunidades”, afirma Rene Porto, gerente comercial de Guindastes Móveis
sobre Esteiras e Pneus da Liebherr.

A rede global da Liebherr torna possível procurar guindastes em todo o mundo para que possamos
oferecer aos clientes a solução ideal. “O baixo custo de um guindaste usado, sobretudo tendo em conta
as atuais taxas de câmbio vigentes no nosso país, é uma grande vantagem para os nossos clientes”,
continua Porto. “A Liebherr não apenas vende guindastes usados, mas também pode avaliar os
guindastes existentes dos clientes, para que eles possam ser usados como parte do pagamento de um
novo guindaste. Contamos também com uma área moderna e completa de engenharia de serviços para
atender nossos clientes, preparada para realizar reparos ou reformas completas nos equipamentos”.
O LTM 1500-8.1 é adequado para uma ampla gama de usos
Discutindo a última aquisição de sua empresa, Napoleão Luna diz: “Adquirimos o guindaste com uma
configuração completa. Estamos principalmente focados no mercado das energias renováveis,
especificamente projetos de instalação de novos parques eólicos e de trabalhos de manutenção e
reparação de aerogeradores. Como nossos operadores já estão familiarizados com o LTM 1500-8.1,
estamos bem preparados para esse tipo de trabalho. Eles podem ser muito complexos devido à altitude,
cargas e força do vento. Graças à versatilidade da máquina, também já recebemos consultas de
clientes nos setores de mineração, óleo e gás e manutenção de plantas industriais.”
Napoleão Luna destaca que além da versatilidade do LTM 1500-8.1 e da familiaridade da empresa com
este modelo de guindaste, a confiabilidade e segurança dos guindastes Liebherr, o bom relacionamento
da empresa com a equipe de pós-vendas da Liebherr Brasil e a pronta disponibilidade das peças de
reposição também foram os principais critérios para a escolha da Liebherr. “E nossa aposta se mostrou
bem acertada até agora: mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus, a
Liebherr Brasil e a Liebherr-Ibérica, mantiveram-se firmes em nossos compromissos, que pareciam
sempre ser desafiados, inclusive com uma tempestade de neve que atingiu a Espanha bem no meio do
processo. Ainda assim, recebemos o guindaste e todos os acessórios em excelentes condições. Assim,
já estamos ansiosos para mais uma etapa em direção ao estreitamento de nossa parceira com a
Liebherr, que seria a aquisição de mais uma máquina de grande porte”, conclui.
A Transnacional foi fundada há mais de 35 anos, na cidade de Fortaleza, Ceará, pelo Sr. Julio Cesar
Mourão, hoje presidente do conselho da empresa. Originalmente, a empresa era focada no transporte
de passageiros. Em busca de diversificação e profissionalização dos negócios a Transnacional
começou a investir no mercado de locação de guindastes. Atualmente, a empresa tem forte atuação em
ambos os segmentos e com implantação de controles de qualidade, segurança e meio ambiente,
tornou-se uma empresa referência no mercado brasileiro.

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 3.600 colaboradores. Com serviço abrangente
e global garante a alta disponibilidade dos guindastes móveis sobre esteiras e pneus. Em 2020, a fábrica da Liebherr em
Ehingen registrou um volume de negócios de €2 bilhões.

Sobre o Grupo Liebherr
O Grupo Liebherr é uma companhia de tecnologia de gestão familiar, com uma variedade de produtos altamente diversificada.
A empresa é uma das maiores fabricantes de máquinas de construção do mundo, e, além disso, oferece vários outros produtos
de alta qualidade e orientados ao cliente. O Grupo engloba hoje mais de 140 empresas em todos os continentes, emprega
cerca de 48.000 colaboradores e gerou, em 2020, um total de vendas de mais de €10,3 bilhões. Desde sua fundação no ano
de 1949, no sul da Alemanha, em Kirchdorf an der Iller, a Liebherr tem o objetivo de contribuir para a inovação tecnológica
trazendo soluções sem paralelo na indústria para seus clientes.
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Napoleão Luna, diretor comercial e de operações, e Eduardo Mourão, diretor administrativo da Transnacional recebem chave
do LTM 500-8.1 usado.
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