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Manutenção de máquinas florestais

P

rovavelmente nenhum outro ambiente como a
floresta – onde as condições de terreno, clima,
necessidade de operação em regime de período integral, muitas vezes em locais hostis e com dificuldade
de acesso – a expressão “tempo é dinheiro” seja mais
válida.
Na operação florestal um ponto importantíssimo
sempre levado em consideração na hora da compra
de um equipamento é a disponibilidade mecânica. As
empresas devem ter uma especial atenção à assistência técnica prestada aos seus clientes, pois o custo de
uma máquina parada é muito alto.
A manutenção é definida como a combinação de
ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item
em um estado no qual possa desempenhar uma função
requerida (NBR 5462-1994).
Manter algo significa, portanto, fazer tudo que for
preciso a fim de assegurar que determinado equipamento continue a desempenhar as funções para

as quais foi projetado e construído, dentro de suas
especificações técnicas e em determinados níveis de
desempenho exigidos.
A Komatsu Forest entende a necessidade de seus
clientes e disponibiliza uma ampla estrutura, capaz
de garantir um atendimento rápido e eficaz, gerando
o menor tempo de parada do equipamento possível.
Hoje, a Komatsu Forest possui um corpo técnico altamente qualificado, estrategicamente alocado em
diversos estados brasileiros. Além desses, existem
equipes alocadas especifica e exclusivamente nos
contratos de manutenção que a Komatsu Forest tem
com três grandes players mundiais no segmento de
papel e celulose.
A equipe técnica Komatsu Forest oferece um atendimento personalizado. O atendimento técnico já começa a ser feito no momento em que o cliente entra em
contato. Depois de feita a descrição da falha do equipamento, o cliente recebe orientações por telefone,
sendo que em algumas situações ele mesmo consegue

resolver problemas simples, sem a necessidade de paralização da máquina e deslocamento de um técnico.
Caso seja uma falha mais complexa, a assistência técnica avalia o tipo de falha com a especialidade de seus
técnicos, designando para o atendimento o profissional
mais apto a solucionar o problema. O atendimento
técnico, em sua maioria, é feito na floresta. Para lá os
técnicos levam ferramentas, peças e recursos para
realizar o trabalho de manutenção e conserto. Em 95%
dos casos o problema é solucionado no próprio local,
sem a necessidade de deslocamento do equipamento.
Atendimentos de emergência são realizados, em 90%
das vezes, em até 24 horas. Os demais são atendidos
em até 48 horas ou são pré-agendados conforme disponibilidade do cliente, programação de revisões ou
horímetro do equipamento.
A Komatsu Forest oferece ainda a seus clientes
um Programa de Manutenção Ativa, o ProAct, o qual
se trata de uma opção de serviço e manutenção que
inclui uma extensiva inspeção preventiva realizada
em intervalos regulares e centrada nos componentes
vitais da máquina. Após cada inspeção é fornecido um
relatório sobre o grau de desgaste da máquina, bem
como um laudo laboratorial com a análise do óleo
coletado de alguns pontos vitais da máquina, o que
significa que os componentes podem ser substituídos
antes que falhem. Isso torna o ProAct um ótimo recurso
para a redução de custos de manutenção, diminuição
de paradas de produção e aumento da vida útil do
equipamento, pois engloba: serviços de inspeção e
manutenção preventiva; visitas técnicas de revisão e
orientação técnica; análises de óleo; visitas de cortesia;
preço especial para compra de peças; garantia estendida e desconto no valor da hora técnica.
Além da assistência técnica pontual e do ProAct, a
Komatsu Forest ainda atua com contratos de manutenção plenos. Existe uma estrutura específica para atender cada um desses contratos. São 12 anos prestando
o serviço de planejamento e controle da manutenção
da frota, gerando economia e maior disponibilidade
mecânica, o que representa lucro na operação de

colheita florestal mecanizada. Todos os contratos dispõem de uma completa estrutura para atendimento
no campo, além da estrutura dentro das Unidades
Komatsu Forest responsáveis pelo atendimento e
gerenciamento de cada contrato. O atendimento é
feito por turnos, conforme o regime de trabalho de
cada cliente, com plantão 24h, inclusive nos finais de
semana e feriados.
Os contratos de manutenção garantem ao cliente a
qualidade do serviço prestado seguindo as recomendações do fabricante, com peças originais, manutenção
preventiva, eficiência operacional e todo o cuidado
necessário para garantir melhor performance, menor
custo de operação e maior disponibilidade mecânica
do equipamento.
A manutenção, para ser estratégica, deve voltar-se
aos resultados empresariais do cliente contratante dos
serviços. É preciso, sobretudo, deixar de ser apenas eficiente para se tornar eficaz, ou seja, não basta apenas
reparar o equipamento tão rápido quanto possível, mas
é preciso, sobretudo, manter a função do equipamento
disponível para a operação, reduzindo a probabilidade
de parada, de redução da produção ou ainda de não
fornecimento de um serviço.
Assim, é possível concluir que a assistência técnica
é muito mais que apenas a manutenção pontual de
equipamentos. Existe, além de toda uma estrutura,
um planejamento de ações para garantir a qualidade
e satisfação dos serviços prestados aos clientes.
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Como vemos isso ...
Prezado Leitor,
Nesta primeira edição da Just Forest Brasil em
2010 abordamos a importância da manutenção
das máquinas e equipamentos florestais. Cada
vez mais importante para otimização de recursos,
redução de custos e aumento da produtividade, a
manutenção deve ser feita diariamente, conforme
você pode conferir na matéria “Ações Gerais de
Manutenção Preventiva”.
A Komatsu Forest, sabendo dessa importância
da manutenção dos equipamentos florestais
possui um departamento bem estruturado, com
recursos, ferramental e profissionais experientes
e capacitados para realizar o atendimento técnico
de forma eficaz. Tem disponível, ainda, um vasto
estoque de peças, na matriz e em 8 unidades
estrategicamente posicionadas pelo Brasil. Isso
traz segurança e agilidade para o cliente. Além
disso, você conhecerá mais sobre os contratos de
manutenção - ProAct e contratos de manutenção
plenos. A Komatsu Forest é líder de mercado neste
segmento, tendo sob seus cuidados a maior frota
sob contratos de manutenção do mundo. Isso é
resultado de um trabalho de qualidade e uma relação de confiança e parceria entre nossos clientes
e a Komatsu Forest.
Mas a Komatsu Forest vai ainda muito além. Sua
preocupação também se estende ao ambiente
onde está inserida. Neste quesito a preocupação
com o meio ambiente e com a sociedade é efetiva,
com vários projetos desenvolvidos e em desenvolvimento, que com muita alegria e alto espírito
humanitário, levamos a você.
E ainda temos mais algumas novidades. O novo
site brasileiro totalmente remodelado; o lançamento de mais um produto da linha ProSelect
– a graxa Lubrax Lithplus HV 2 e a abertura de
mais uma unidade em Minas Gerais - a Unidade
Ipatinga.
Boa leitura!
Um abraço,
Lonard dos Santos
Diretor de Marketing e Vendas

Notas
• A Komatsu Forest está lançando mais um produto
de sua linha ProSelect: a graxa Lubrax Lithplus HV
2. Ela é indicada para a utilização em equipamentos
florestais como cabeçotes, garras, forwarders e harvesters de pneus. Proporciona excelente lubrificação
sob condições operacionais severas bem como para
equipamentos sujeitos a altas cargas e choques. Sua
resistência à lavagem por água previne perdas de
produto durante a operação e desgaste prematuro de
peças. É testada e aprovada pela Komatsu Forest.

• Tem Oferta Especial ProSelect de graxa até 30 de
abril. Confira detalhes dessa promoção no site:
www.komatsuforest.com.br. Oferta especial válida
até 30/04/2010 ou enquanto durar o estoque.
• Outra Oferta Especial ProSelect é a de pneus florestais. Confira detalhes dessa promoção no site:
www.komatsuforest.com.br. Oferta especial válida
até 30/04/2010 ou enquanto durar o estoque.
• Aproveite e consulte nossas condições especiais de
venda de facas para cabeçote harvester, de excelente
qualidade e durabilidade, nacionalizadas após 2 anos
de desenvolvimento e pesquisa.

Ações gerais de manutenção preventiva

A

manutenção é a combinação de ações técnicas
e administrativas, incluindo as de supervisão,
destinadas a manter ou recolocar um item em estado
no qual possa desempenhar uma função requerida
(NBR 5462-1994).
Por muito tempo a manutenção preventiva foi vista
como algo desnecessário. Hoje ela é fundamental, uma
ação que otimiza recursos, reduz tempo de paradas,
aumenta a produtividade e vida útil do equipamento.
Sua importância está diretamente ligada à importância
da disponibilidade do equipamento para operação.
A manutenção preventiva consiste em ações desde o
início do projeto até o dia-a-dia da operação, melhorando de acordo com a necessidade de utilização e severidade do processo. Nela é possível detectar possíveis
falhas, verificar desgaste de peças e o funcionamento
geral do equipamento. Assim, ações corretivas podem
ser aplicadas, antecipando uma eventual quebra e conseqüente parada do equipamento. Uma ação simples
que resulta em muitos resultados positivos. Um equipamento com a manutenção em dia significa melhor
desempenho, maior rentabilidade, menor intervenção
de técnicos mecânicos, maior disponibilidade mecânica, menor tempo de paradas, maior vida útil.
Na manutenção preventiva o processo de melhoria
contínua faz com que os planos de manutenção se
tornem mais “vivos”, ou seja, atualizações são neces-

sárias tanto nos planos de manutenção quanto nas
técnicas de execução e/ou monitoramento, baseado
nas soluções dadas aos possíveis modos de falhas
ocorridos.
Algumas dicas de manutenção preventiva:
• Use óleos, lubrificantes e graxas especificados pelo
fabricante;
• Verifique nível de óleo e refrigerante antes do início
do turno;
• Verifique o indicador de restrição do filtro de ar;
• Drene sedimentos no filtro separador de diesel;
• Ajuste as válvulas do motor dentro do prazo recomendado;
• Faça a limpeza de bicos injetores do motor periodicamente
• Evite o acúmulo de sujeira no material rodante para
não acelerar o desgaste;
• Mantenha sempre as esteiras do material rodante
tensionadas;
• Verifique constantemente pressões dos pneus;
• Garanta a periodicidade dos intervalos de manutenção tanto do equipamento quanto dos componentes,
de acordo com o recomendado pelo fabricante;
• Planeje e programe todos os recursos necessários
para a atividade;
• Execute todas as atividades com segurança;
Lembre-se, prevenção sempre!

Novo site Komatsu Forest Brasil

O

site da Komatsu Forest Brasil está de cara nova.
Com layout totalmente remodelado e moderno,
o novo site traz mais informação e interatividade para
o internauta.
As novidades já começam com o destaque para os
novos equipamentos: Cabeçote Valmet 365, Cabeçote
Valmet 378, Cabeçote Valmet 370E Rotação Contínua,
Forwarder Valmet 840TX, Harvester Valmet 901TX e
Harvester Valmet 931. Os demais equipamentos do
portfolio também estão contemplados, agora com mais
informações técnicas, detalhes e fotos. Além disso, a
área de Pós-vendas conta com vários recursos que a

Komatsu Forest oferece para seus clientes: peças de
reposição e ProSelect, serviços/assistência técnica,
ProAct, treinamentos e simuladores.
Outro destaque é o Xplore Valmet, área totalmente
interativa onde é possível jogar, fazer downloads, enviar cartões postais, consultar itens à venda no Valmet
Store (novo nome do Valmet Shop) e compartilhar vídeos. A idéia é que cada vez mais quem acessa o site
tenha a oportunidade de participar e compartilhar do
mundo da Valmet.
Acesse já e confira esta novidade:
www.komatsuforest.com.br

Komatsu Forest – muito além de equipamentos
florestais
Komatsu Forest é uma empresa que fabrica e

A

desenvolver a comunicação, transformar as relações

comercializa máquinas e equipamentos para co-

dentro do ambiente hospitalar, valorizar as equipes

lheita florestal. Este ramo de atuação faz com que ela

de saúde, mobilizar indivíduos socialmente, fomentar

tenha especial preocupação ambiental, desenvolvendo

projetos e criar mais uma ferramenta de comunicação

e patrocinando ações e projetos para a proteção e re-

e captação de recursos para o hospital. Esse trabalho

cuperação do meio ambiente. Além disso, a empresa

promove a humanização do atendimento, integrando

promove ações de cunho social na comunidade onde

pacientes, acompanhantes e equipe médica, tornando

está inserida.

o período de tratamento menor e melhor. O trabalho

As ações começam dentro da empresa, com a se-

realizado nas oficinas será utilizado em exposições e

paração do lixo reciclável; envio para empresas espe-

em um livro com as fotos tiradas e com depoimentos

cializadas os resíduos químicos, sólidos contaminados,
dentre outros; filtragem da água utilizada em seu
processo industrial, de modo que seja enviada à rede
de esgoto sem poluentes; reaproveitamento da água;
etc. Além disso, a preocupação se estende à linha de
produtos, desenvolvida com ênfase na economia de
combustível e com motores que atendem às regulamentações internacionais de emissão de poluentes.
Além dessas ações voltadas ao meio ambiente a
Komatsu Forest patrocina a Trupe da Saúde, um projeto
que há 9 anos leva teatro aos hospitais com atores
caracterizados de palhaços. Eles utilizam a terapia do
riso e improviso em suas performances para crianças e
adultos. O projeto é realizado no Hospital das Clínicas,
Hospital Erasto Gaertner, Hospital Evangélico, Pequeno
Príncipe e Hospital da Cruz Vermelha, todos em Curitiba. São atendidas mais de 1500 crianças e adultos por
mês, somando-se mais de 120 horas no atendimento
aos hospitais por mês. Os resultados revelam uma mudança no comportamento do paciente que passa a ter
uma melhor aceitação dos procedimentos hospitalares
e exames, maior colaboração com a equipe médica e
enfermagem, imagem mais positiva da hospitalização,

dos participantes, além de fotos de um fotógrafo
profissional. O livro compilará o material produzido
no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba - Brasil, e
no Hospital Necker, em Paris – França, onde o projeto
também é desenvolvido. O resultado será um material de referência sobre a hospitalização infantil e a
humanização que terá 240 páginas, capa dura, edição
bilíngüe para distribuição internacional e tiragem de
3000 exemplares.
A Komatsu Forest também firmou parceria com o
Centro de Educação Profissional Comendador Humberto Scarpa, localizado em Pinhais – Paraná, que
oferece cursos profissionalizantes à comunidade
local. Inclusive, alguns alunos trabalham na empresa
como Menores Aprendiz, com o objetivo de integrar o
conhecimento teórico, aprendido na sala de aula, ao
conhecimento prático, adquirido no desempenho das
funções dentro da empresa.
Ainda em Pinhais, a Komatsu Forest recebeu o Certificado de Responsabilidade Ambiental concedido pelo
IAP (Instituto Ambiental do Paraná), em conjunto com
a Fundação Weiss Scarpa, pelas ações desenvolvidas

recuperação pós-operatória mais acelerada, entre

a favor da recuperação da mata ciliar do Rio Atuba. Em

muitos outros benefícios.

suas unidades no Espírito Santo a empresa possui a

Outro projeto patrocinado pela Komatsu Forest é

Certificação Prodfor – que atende, por sua vez, às nor-

para o Hospital Infantil Pequeno Príncipe que, através

mas ISO 14000 e OHSAS 18001 – abrangendo, portanto,

da ImageMagica, desenvolve oficinas de fotografia

todas as normas ambientais e de saúde implícitas a

onde os próprios pacientes, familiares e médicos que

essas certificações.

tiram fotos dentro do hospital. O intuito é utilizar o

Na Komatsu Forest responsabilidade sócio-ambien-

poder de transformação da fotografia para conscienti-

tal é levada a sério, afinal esse é um dos valores da

zar todo o hospital em torno do tema “humanização”,

empresa.

Mais unidades Komatsu Forest.
Mais proximidade com você.

E

star cada vez mais perto do cliente. Com essa missão, a Komatsu Forest completa o número de 12 unidades de
atendimento no Brasil. As mais novas unidades Vendas, Marketing e Financeiro (PR), Caçapava (SP), Andradina
(SP) e Ipatinga (MG), juntam-se às unidades de Barra do Riacho (ES), São Mateus (ES), Vitória (ES), Bauru (SP), Belo
Oriente (MG), Posto da Mata (BA) e Eunápolis (BA), além da Matriz, localizada em Pinhais – Paraná, onde está a
fábrica, engenharia/serviços, administração, logística e TI.
Este plano de expansão, com a abertura de novas unidades e reestruturação das já existentes, tem como objetivo agilizar e melhorar o atendimento, garantindo maior proximidade e disponibilidade da Komatsu Forest junto
a seus clientes.
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