Combilift traz para o evento da ABAD
a empilhadeira articulada CombiAM
A Combilift apresenta na ABAD 2017 SÃO PAULO a empilhadeira articulada CombiAM,
reconhecida no mercado nacional como um equipamento que além da vantagem de operar em
corredores estreitos. Proporcionando ganhos como a alocação de mais estruturas em área útil do
armazém com elevadas alturas, as empilhadeiras articuladas CombiAM oferecem robustez, fácil
manobrabilidade e operação com cargas de diferentes formas.
A cabine da CombiAM fica estática enquanto o conjunto da torre vira para a esquerda, para a
direita ou faz o processo de elevação da carga e, para maior segurança, uma câmera monitora o
palete quando ele é retirado ou colocado a elevadas alturas. É possível parametrizar a velocidade
da máquina, o processo de frenagem ocorre quando o operador retira o pé do acelerador e
quando está há um minuto sem se movimentar, a empilhadeira desliga automaticamente.
Outro aspecto técnico das empilhadeiras articuladas que contribuiu na escolha é que os garfos
abrem e fecham na horizontal e estão integrados um deslocador e um posicionador de garfos,
proporcionando rapidez e facilidade na pega de cargas de diferentes formatos, tais como bobinas,
tubos em racks especiais e paletes.

Rafael Kessler, diretor comercial da marca irlandesa Combilift no Brasil, estará presente na feira.
“A Combilift participa do ENACAB pois sabe que o setor é referência na busca de excelência
operacional e disposto em investir em novas tecnologias. A CombiAM é uma inovação para
empresas que buscam soluções de armazenagem pois traz robustez, operação em grandes alturas
e no menor corredor possível, com ganhos de mais de 25% em relação a tecnologias
convencionais”, diz Kessler.

INSTITUCIONAL
A Combilift (www.combilift.com.br) é líder mundial em soluções customizadas de movimentação
de materiais. Fundada na Irlanda em 1998 por Martin McVicar e Robert Moffett, tem um
faturamento anual de 200 milhões de euros, emprega 400 pessoas e está presente em 75 países.
Tem uma frota total pelo mundo de mais de 35.000 empilhadeiras articuladas para atuar em
corredores estreitos, empilhadeiras multidirecionais com capacidades de até 25 toneladas e
movimentadores de contêineres e cargas especiais com até 150 toneladas e 80 metros de
comprimento.
A empresa cresceu mais de 10% em seus resultados de 2016, com produção de 4.450
unidades, contra os 3.960 equipamentos de 2015. A construção da nova planta fabril da empresa,
de 46 mil m2, recebeu investimentos de € 40 milhões e segue a pleno vapor permitindo mais que
duplicar sua capacidade de produção.
No Brasil, a Combilift atua há oito anos atendendo clientes de Manaus a Uruguaiana,
disponibilizando a estas empresas a expertise internacional de otimização de área e elaboração de
projetos logísticos. Seus produtos são reconhecidos por sua inovação, comprovados por
premiações como Melhor Design 2014 – Red Dot Award, Melhor Ergonomia 2014, Melhor
Ergonomia 2015 – FLTA Award, uma das Companhias Mais Bem Gerenciadas de 2014 – Deloitte,
Exportador do Ano na Irlanda em 2008 e 2015, CEO apontado como o Empreendedor do Ano pela
Ernst&Young.
Sua atuação no Brasil vem crescendo e acaba de promover a ampliação de sua rede de
representantes em território nacional, firmando parcerias em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de
Janeiro, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte; em São Paulo, foram agregados representantes para
atuar em novas cidades.

Modelo de força industrial na Irlanda, investe em engenharia, design, inovação e soluções de
ponta. Exporta 99% de sua produção e metade das empilhadeiras fabricadas segue para os
Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha; os outros 50% são distribuídos para os demais países da
Europa, Oriente Médio, Índia, China, Austrália e América do Sul.
A Combilift se tornou a líder mundial em equipamentos customizados de movimentação
de carga ao oferecer soluções em três linhas de atuação: empilhadeiras articuladas, para cargas
paletizadas em corredores estreitos (2 metros); empilhadeiras multidirecionais, para cargas longas
até 25 toneladas; e o movimentador universal, para contêineres e cargas longas até 150 toneladas.
Principais clientes: Aggreko, Arno, Bertolini Armazenagem, Caterpillar, Cia. Bandeirantes,
CNH, Embraer, Grendene, Madeiranit, Marcopolo, Todeschini, WEG, entre outros.

