LANÇAMENTOS

Muito além de desempenho
Com a expansão das atividades ligadas a indústria de transformação da madeira no Brasil, a Timber Forest amplia o repertório de equipamentos florestais trazendo tecnologia e recursos que aumentam a produtividade, diminuem os custos de produção mesmo em condições difíceis, tendo unanimidade nas opiniões e comparação de
resultados.Segundo dados da IBÁ (2016), existem atualmente 7.801.047 ha de florestas
plantadas no Brasil. Deste volume, 72% são florestas de eucalipto, 20% de pinus e 8%
das demais espécies como a seringueira, Paricá, Teca, Araucária e outras. Contudo, os
plantios de pinus, estão mais concentrados na região Sul do país, com participação de
88% do total nacional. Entre os três estados, o Paraná detém a maior concentração:
42% da área plantada desta espécie no Brasil, para abastecimento das empresas de celulose e papel, de painéis reconstituídos, serrarias, laminadoras e a indústria moveleira.
Isso significa que tanto as indústrias quando os produtores rurais independentes, necessitam de tecnologia de ponta buscando a diminuição dos custos, consequentemente
aumento da rentabilidade, aliados a diminuição do tempo gasto em suas atividades. Então, com este foco, que a Timber Forest fideliza seus clientes ao longo dos quinze anos
de mercado, com atendimento de qualidade, que vai além da venda de equipamentos
de diversos tamanhos e para diversas atividades florestais. A empresa disponibiliza um
pacote completo de soluções, juntamente com a Ponsse, oferecendo planos de Manutenção Preventiva (PMP) ao cliente, possibilitando a aquisição do Additional Security
AC+ (garantia estendida até 6.000 hrs dos principais componentes), item disponível

somente pela fabricante de equipamentos florestais Ponsse.
Integrado aos planos a Timber Forest disponibiliza junto ao equipamento o
Sistema de Monitoramento TimberFleet. Para maior comodidade e controle, os horímetros são monitorados automaticamente, fazendo com que o planejamento e agendamento das preventivas se faça de maneira organizada e sem paradas emergenciais.
EXCLUSIVO E SEM SOMBRA
Muito além de registrar resultados, o TimberFleet é um sistema de monitoramento exclusivo que não utiliza GPRS. Com envio em tempo real através de
comunicação satelital, oferece a solução completa às operações florestais, sem falhas
ou sombreamento. Desenvolvido para possibilitar o controle do tempo de motor
ligado X tempo de operação de máquinas florestais, com informações referentes à
eficiência operacional e mecânica, produtividade da máquina e operador, controle e
solicitação de manutenções e alertas de sensores, prolongando a vida útil da máquina, reduzindo o tempo parado e consequentemente aumentando a produtividade. O
sistema também dispõe de cadastro de manutenções preventivas com verificação automática e envio de alertas e e-mails para os responsáveis pela área sempre 40 horas
antes do vencimento da mesma, para que todas as providências que envolvem uma
manutenção preventiva possam ser tomadas, bem como gerir de forma adequada o
planejamento das manutenções.
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85 PAÍSES JÁ USAM
Somando a inteligência do equipamento, e
ao hardware reconhecido e utilizado em 85 países, o
TimberFleet oferece 100% de cobertura global, não
importando onde a máquina esteja, e assim, constata-se que toda a operação torna-se mais funcional e
rápida. Após a instalação do equipamento o sistema
recebe de modo automatizado os dados da máquina,
tornando possível o controle e o planejamento operacional sem deslocamentos. A comunicação de dados é
feita entre o TimberFleet e uma constelação privada
de satélites de alta órbita, com cobertura global e troca
de mensagens em tempo real, conforme parâmetros
predefinidos, independentemente do tipo, marca ou
modelo da máquina.
ESTOQUE, AGILIDADE E MÃO DE OBRA
Com grande estoque de peças originais e
uma equipe de mecânicos especializada e em constante
atualização, a empresa disponibiliza soluções rápidas
através da manutenção preventiva e corretivas quando
necessário. Para tanto, desenvolveu alguns programas
que otimizam o seu desempenho na floresta:
Programa Ouro
É a opção mais completa para
garantir o máximo em desempenho e disponibilidade do seu
equipamento. Além da inspeção
mensal e mais um atendimento,
abrange também um atendimento exclusivo a qualquer hora e
dia do mês quando o equipamento estiver parado.
Programa Prata
É excelente para seu equipamento continuar trabalhando
de maneira prática e planejada.
Com esse plano, você conta com
uma inspeção mensal e mais um
atendimento para reparar irregularidades e defeitos no equipamento.
Programa Bronze
É a forma mais prática e segura de de manutenção preventiva
para seu equipamento. Com ele
você realiza uma inspeção mensal, necessária para confirmar
irregularidades e defeitos do seu
equipamento antes que o problema se agrave. Se for detectado algum problema que
exija medidas não previstas, informaremos antes uma
estimativa de custo das medidas propostas.

12

www.madeiratotal.com.br

Vantagens do Plano de Manutenção Preventiva
• Análise e filtragem de óleos com relatórios sem
custos;
• Quilometragem e deslocamentos isentos;
• Preços fixos para filtros, óleos mão de obra para o
período de 1 ano;
• Acompanhamento por técnicos treinados pela fábrica;
• CheckList de 60 Itens (verificações e reapertos);
• Transferência de informações técnicas Timber Forest para operadores;
• Maior valor de revenda do equipamento por conter todo histórico de revisões e manutenções, monitorados via TimberFleet.
Análise 100%
A Análise e a filtragem do óleo ajudam a prevenir falhas mecânicas e aumentar a vida útil do equipamento,
monitorando e utilizando sistema de filtragem para garantia a limpeza do seu óleo e o melhor desempenho
do equipamento.
• Processo de análise
• Interpretação dos resultados
• Interpretação ativa
• Relatório Gerencial

P ONS S E

BEAVER

Novidades para o Brasil em 2017
Um novo modelo que vai muito além do
desempenho. O PONSSE Beaver é um harvester altamente versátil, indicado para atuar desde o 1º desbaste
até o corte final com árvores de volume médio.
Desenvolvido a partir de soluções simples
e robustas que são invariavelmente encontradas em
todos os produtos da PONSSE, o Beaver é o equipamento com maior potencia hidráulica e mais confiável
da categoria. A utilização das gruas PONSSE, as mesmas utilizadas nos equipamentos de maior categoria,
permite que o Beaver possa competir até mesmo com
equipamentos de maior porte. O chassis curto e o sistema de flutuação do eixo resultam em uma grande
agilidade em terrenos acidentados.
O PONSSE Beaver é equipado com Grua
Paralela C44+ e Cabeçote PONSSE H6.

Conhecendo o seu novo
equipamento
• Peso: 16.500 Kg
• Motor: Equipado com Mercedez Benz OM 934 de
204 Hp
• Torque: 800 Nm
• Iluminação: LED
• Equipamento com a Grua Paralela C44+ de 10m de
alcance
• Amplo espaço interno (melhor ergonomia dos operadores)
• Assento posicionado simetricamente para os espaços das pernas
• Excelente visibilidade da cabine
• Grua posicionada no chassi frontal, (diminui vibração da cabine)
• Sistema Hidráulico independente de filtragem
• Resfriamento com bombas independentes para
grua e cabeçote

