Comunicado de imprensa para M&T
“M&T EXPO - Feira Internacional de Equipamentos para Mineração e Construção completa vinte
anos na edição de 2015 - será realizada de 9 a 13 de junho deste mesmo ano no Centro de
Exposições São Paulo Expo. Ao longo desses 20 anos, o evento tornou-se o principal da
América Latina para negócios do segmento, sendo decisivo, em vários momentos, em que a
economia nacional e/ou internacional enfrentava desafios.
A 9ª edição acontece em um momento onde os ajustes naturais do novo ciclo de governo já
estarão mais estáveis e a expectativa é que o mercado tenderá a iniciar um período de
recuperação, com o retorno de obras e o aquecimento do setor, ainda no segundo semestre
deste ano.
A única certeza que temos neste mercado, especificamente o de plataformas elevatórias, é que
a retomada sempre surge de forma forte e rápida. Precisamos estar sempre preparados para
isso. O mercado brasileiro de plataformas tem muito a crescer e sem dúvida que esta evolução
será sempre o resultado de um trabalho em conjunto entre os locadores e os fabricantes de
equipamentos.
Em momentos de crise sempre podemos encontrar oportunidades, e pensando assim a Haulotte
reforça o seu compromisso de longo prazo no país aproximando-se ainda mais de a seus
clientes. A Haulotte estará presente na M&T apresentando seus novos modelos que permitirão
aos nossos clientes estar mais preparados com produtos de qualidade e segurança, além de um
pós-venda adequado garantindo a satisfação total do cliente. A M&T EXPO será um grande
palco para a retomada do setor e o ambiente perfeito para se concretizar bons negócios.”

Com as mudanças de mercado que acarreta em uma mudança no mix de produtos, a
Haulotte vai apresentar:
 Os novos mastros verticais: STAR 8 e STAR 10
Nova geração de mastro vertical com lança, projetado para ser simples, robusto, confiável e
capaz de atender todas as circunstâncias. Seus benefícios são significativos:
Ótima mobilidade em áreas de trabalho confinados
Manutenção e mínimo tempo ocioso
Vida útil mais longa
Mobilidade Inteligente
 Nova Articulada diesel: HA20 RTJ e HA20 RTJ PRO
Em sintonia com o intervalo das plataformas articuladas de 16m, o HA20 RTJ, tem um design
elegante que reflete o compromisso de máquinas Haulotte. “ Oferta justa para o seu negócio".
Cada detalhe tem levado a um nível ideal de desempenho para atender a três objetivos:
maximizar a produtividade, vê o seu orçamento e garantir a segurança do operador. Os seus
pontos fortes:
A combinação ideal de peso e dimensões— Ótimo desempenho
Conforto e Facilidade de Uso
Cesto modular ainda mais robusto, mais durável e mais ergonômico

 Plataforma articulada todo terreno HA16 RTJ Pro

• Irmã mais nova do novo modelo articulado de 20 m, o HA16 RTJ tem viajado o mundo para
mostrar seus talentos. Introduzido em setembro de 2014, no mercado latino-americano, esta
máquina tem mostrado resultados muito positivos, apesar do declínio geral do mercado na
região.
 Grandes alturas versão « PRO »
Como uma versão melhorada dos nossos modelos de equipamentos em grandes alturas, agora
chamado de “RTJ –PRO”.HA32, HA41, e HT43 RTJ PRO , teremos um melhor nível de
equipamento, com a nova geração de gaiola modular (2,44 x 0,91 m), incluindo:
ampa protetora da bandeja de ferramentas superior da caixa de controle e plástico de
alta resistência.
Dispositivo de segurança secundário Haulotte Activ'Shield© Bar (standard na versão
europeia)
Suporte para funções avançadas de diagnóstico
Novas opções disponíveis (porta giratória, bloco de vidro, gerador hidráulico 3,5 kW)
 HAULOTTE DIAG
Para reduzir o custo total de propriedade de suas máquinas, A Haulotte Group desenvolveu uma
ferramenta de diagnóstico universal que funciona em todas os equipamentos Haulotte: antigos,
atuais ou novos (plataformas e manipuladores).

 HAULOTTE ACTIV’Shield© Bar
Haulotte ACTIV'Shield © Bar foi criado para atender às demandas da indústria para proteger os
operadores do risco de aprisionamento / esmagamento superior, exemplificando o compromisso
da Haulotte para garantir condições seguras do trabalho em altura.

Na feira M&T, também iremos apresentar os nossos produtos "Best in class", tais como:
Optimum8, Compact14, e HA15IP. Estes bestsellers são campeoes de vendas e com grande
satisfação dos clientes. Durante a feira os mesmos estarão presentes e poderão ser verificados
in loco as melhorias que estes equipamentos sofreram. São modelos de grande aceitação no
mercado e como sendo utilizado nos diferentes segmentos, tais como: da Construção, Logística,
Indústria e Manutenção.
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