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Neste número
A cultura do serviço Fassi propõe reforçar o diálogo com a rede de fornecedores e com os utilizadores das gruas em todas as vertentes: serviços de consultoria, formação e assistência. A revista Gruas de confiança

EM DETALHE

Temas em primeiro plano

Investimento de qualidade
Escolher uma grua Fassi é um investimento autêntico que
mostrará todo o seu valor ao longo do tempo: valor do produto,
valor no mercado, valor do serviço.
pág. 04-05

25.000 utilizadores de gruas em 60 países por
todo o mundo lêem Gruas de confiança
pág. 06-07

faz parte deste compromisso, no qual a informação sobre a tecnologia
Tecnologia
Fassi representa um elemento do próprio serviço. Compreender o que
destaca a Fassi e as suas gruas significa efectuar uma escolha consciente
que se prolongará no tempo e que representa um investimento autêntico. O forte crescimento da Fassi por todo o mundo baseia-se em vários

Montagem e verificação final no processo de
qualidade Fassi
Os procedimentos de montagem e verificação final adoptados pela
Fassi fazem parte de um método de trabalho que combina a confirmação da filosofia “feito à medida” com uma abordagem baseada
em regras de trabalho precisas que são aplicadas rigorosamente em
cada fase, mais uma vez absolutamente de confiança. pág. 08-11

Serviço
factores que merecem ser conhecidos de todos os pontos de vista: pen-

O novo sistema logístico integrado Fassi

e de peças sobressalentes. Estes aspectos serão discutidos amplamente

Como trabalha a nova grua Fassi no caso da Emerson Crane Hire,
uma empresa sedeada em Londres que está a passar por um
período de desenvolvimento considerável em resultado do crescimento no sector da construção que está a ocorrer actualmente na
capital Inglesa tendo em vista os Jogos Olímpicos de 2012.
pág. 12-15

neste número da Gruas de confiança, porque é através deles que a Fassi

CONHECER PESSOAS

semos por exemplo nos cuidados tomados durante a montagem e a
verificação das gruas, na logística e na gestão do serviço de entregas

Rede Fassi
qualifica e distingue a sua própria identidade. Partindo destes temas, a
nossa revista também inclui outros pontos de interesse e de discussão,
oferecendo um horizonte amplo que nós consideramos extremamente
importante para compreender o estado global do desenvolvimento e do

A Fassi F310AXP.26 Evolution com extensão
hidráulica L214 e guincho V20
Como trabalha a nova grua Fassi no caso da Emerson Crane Hire, uma
empresa sedeada em Londres que está a passar por um período de
desenvolvimento considerável em resultado do crescimento no sector
da construção que está a ocorrer actualmente na capital Inglesa
pág. 18-21
tendo em vista os Jogos Olímpicos de 2012.

progresso no sector da elevação. Não é por acaso que a Gruas de conO CANTO

fiança excede 25.000 cópias de tiragem e é distribuída por mais de 40

Entrevistas

países por todo o mundo. Os testemunhos que nos chegam de diferen-

O investimento tecnológico como uma das
razões para o crescimento
- Entrevista a Giovanni Fassi, Gerente da
Fassi Gru SpA

tes situações nacionais e de mercado proporcionam, por exemplo, meios
válidos para compreender como trabalham diferentes pessoas e como se
resolve uma diversidade de necessidades operativas. Pontos que quando
analisados em pormenor representam uma fonte útil de informação e de
comparação para todos nós. É também por este motivo que a nossa revista evolui constantemente para melhorar e que nós aceitamos sugestões

A empresa tornou-se numa das três marcas mundiais líderes neste
sector em termos de gruas produzidas graças à escolha dos produtos e à inovação do processo.
pág. 16-17

Entrevista a Alessandro Azzola
Controlo de Qualidade da Fassi
Os procedimentos para o controlo de qualidade utilizados na Fassi
combinam os protocolos previstos pela certificação UNI EN ISO
9001 com um sistema específico desenvolvido directamente na
empresa, organizado por fases de verificação rígidas realizadas
durante todo o ciclo de produção, desde a selecção dos materiais
pág. 22-23
fornecidos até à entrega do produto acabado.

e conselhos dos nossos leitores.
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INVESTIMENTO DE
QUALIDADE
Escolher
olh uma grua Fassi é um
investimento
im
autêntico que mostrará
todo o seu valor ao longo do tempo:
valor
val
lo d
do produto, valor no mercado,
valor
lo
or do serviço.
Quando uma grua Fassi, no final do ciclo de produção e da verificação, é enviada aos fornecedores e depois ao cliente final, inicia uma vida de trabalho que se prolongará por muito tempo. Não
é uma promessa: é uma garantia testemunhada pelo facto de mais de 70% das gruas produzidas
pela Fassi em mais de 40 anos de história da empresa estarem ainda em actividade plena. Uma
confirmação adicional da qualidade resulta do facto de as gruas Fassi usadas continuarem a deter
um valor elevado no mercado, que não diminui. Isto significa que escolher uma grua Fassi é um
investimento económico e comercial real, mas ainda há mais: graças à capacidade e à performance superior de cada grua Fassi, baseadas em soluções tecnológicas que destacam a inovação
como um factor característico e competitivo, o utilizador pode comprovar como o valor do seu
investimento se traduz em termos da rentabilidade diária. Trabalhar melhor e mais depressa, e
em total segurança independentemente das condições de elevação, incluindo as condições mais
complexas e duras, significa também ter algumas vantagens concretas em termos do rendimento
por horas de trabalho e permite evitar problemas ou resolvê-los de imediato. Por fim, existe o
valor do serviço, o que significa que é possível confiar numa rede de serviços expandida e com
formação profissional que está disposta a responder aos requisitos e às necessidades daqueles
que consideram a grua um aliado e um assistente indispensável, dia após dia. Uma “máquina”
que tem de estar sempre em perfeitas condições de trabalho. É por isto que escolher uma grua
Fassi significa efectuar um investimento de qualidade com um elevado valor acrescentado, destinado a criar “lucro” a curto e a longo-prazo: também é mais fácil de amortizar e tem um rendimento garantido.
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EM DETALHE

25.000
UTILIZADORES DE GRUAS
EM 60 PAÍSES POR TODO
O MUNDO LÊEM GRUAS
DE CONFIANÇA
novedades y tecnología

tecnologie

colore e brillantezza originarie. I fondi di natura
epossidica sia nella versione idrosolubile che
nella versione ad alto solido sono la risposta più

del peso conocido, si proseguir con la

los diseñadores
disseñadores de Fassi también tiene

operación de carga.

en cue
cuenta
enta todos esos mecanismos espe-

idonea per la resistenza alla corrosione, mentre lo
smalto poliuretanico rappresenta la soluzione più

ESTABILIZADORES DE GRÚA Y

collaborazione con BASF, leader mondiale
mon
ndiiale nel settore, un processo di eccellenza e rispetto per l’ambiente.

al efecto, de gran
presión. Un cárter
cá

al ciclo di verniciatura vengono richieste una serie

no falta la atención especíﬁca a los ele-

tamaño,
tamañ
ño, cubre los
lo conductos hidráulicos

olio idraulico. Per garantire i migliori risultati, par-

zione alla nebbia salina, che riproduce condizioni

mentos que hacen referencia a la relación

exactamente
exacta
amente en el punto más sensible,
protegiéndolos
proteg
giéndolos de golpes accidenta-

verniciatura, una fase di lavorazione del pro-

taca un sistema especial de bloqueo mecá-

que una fuga de aceite
les y eevitando
vitando q

dotto, a cui si delegano i compiti di protezione

nico contra la posible salida accidental de

presión
pueda alcanzar al operario.
a pres
sión pued

del componente trattato. La scelta dei prodotti

di corrosione potenzialmente estreme.

los apoyos de extensión lateral de los esta-

observarse, el cuidado que
Como puede ob

bilizadores durante la marcha del vehículo.

pone Fassi en la estética, la belleza que

stiche qualitative, deve inoltre tenere presente le

Las grúas Fassi permiten al usuario concen-

caracteriza
“las rojas” de Fassi, es el
caract
teriza a “la

normative di carattere ambientale, per cui l’im-

trarse en su trabajo, previendo los proble-

resultado
resulta
ado de un compromiso en que el

di metalli pesanti (cromo, piombo,molibdeno)

tazione di un manufatto, è rappresentata dalla

+15°
15°

la percezione di qualità deriva anche dallo stato

sono entrati nella realtà della verniciatura della

DE LA GRÚA
Las grúas Fassi pueden estar dotadas de

sistemi ibridi di verniciatura tramite l’adozione di

un sistema opcional de señalización de la

El compromiso
com
mpromiso con la seguridad forma

del compromiso de posición
seguridad
de Fassi. de los brazos, pero,,
horizontal

parte integrante de la cultura productiva

gracias a sus automatismos, puedee

Fassi
desarrolla más allá de los
de Fas
ssi y se de

activarse también en posición vertical..

modelos
model
los o de las
la dinámicas comerciales.

Pero cuidado: la activación del ProLinkk

fondi epossidici idrosolubili, che pur mantenendo

altura de la máquina en posición de transporte, una medida que debe ser inferior, en

de ello es el puesto
Pruebaa importante
importa

en posición vertical podría crear proble--

la mayoría de los países, a los 4 metros de

de mando
maando en alto,
al exigido por determi-

o
mas. Por esta razón, Fassi ha previsto

altura (tal y como prevé el código de la cir-

nados usuarios y en mercados concre-

funciones electrónicas y automáticas dee
control para evitar que la grúa puedaa

delle emissioni di solvente.

culación) para evitar problemas e incidentes

por ello infravalorado por
tos, pero no po

verniciatura adottato da Fassi è

durante la marcha del camión. El sistema

los diseñadores
disseñadores de Fassi desde el punto

ﬁnalizzata ad assicurare nel tempo

está estructurado mediante sensores de

vista
ﬁabilidad.
de vist
ta de la ﬁa

risultati ottimali

proximidad que pueden estar conectados

puesto
mando elevado, en efecto,
El pue
esto de ma

La qualità del processo di

La prima fase che identiﬁca il processo è il

a dispositivos de señalización acústicos y

dotado
está d
otado de un sistema totalmente

visuales en el exterior de la máquina o en la

automático
detección de la presencia
autom
mático de d

cabina. El sistema evita provocar situaciones

operario.
de una fotocélula,
del op
perario. A través
t

ad asportare eventuali inquinanti dalla superﬁ cie, olio, sporco, trucioli di lavorazione ecc, che

de riesgo, incluso en los momentos de acti-

propio puesto de mando,
situada en el pr

vidad más intensa en los que pueden redu-

activa
correspondiente de
se act
tiva un sensor
sen

al supporto. Congiuntamente all’operazione

cirse los umbrales de atención naturales.

proximidad
que evita el conproxim
midad adicional,
adic

strato leggero di sali di fosfato di ferro che garan-

BLINDAJE DE LOS CONDUCTOS

de mando.
maando.

tiscono le condizioni ottimali prima della vernicia-

DE ACEITE BAJO PRESIÓN

que garantiza, de
d este modo, tranquili-

tura vera e propria.

El meticuloso afán por la seguridad de

dad al operario.

Un sistema de seguridad

indecifrabile il comportamento reale in sollevaa-

del limitatore di momento,
relative all’intervento
all’inte

mento o l’intervento del limitatore di momento
to

quindi il carico
caric dichiarato allo sbraccio relativo

Anche per
p quanto riguarda la targa di portata relativa a gru dotate di prolunga idraulica, nulla
viene lasciato
la
nel dubbio interpretativo: chiarezza e serietà Fassi portano a fornire una targa
dove le prestazioni sono “effettive” e realizzabili nella massima sicurezza per l’utilizzatore.

presenza o meno di corrosione o dalla perdita
o meno di brillantezza. Per questi motivi Fassi
ritiene la verniciatura parte integrante della pro-

Las grúas Fassi están dotadas de un
sistema automático de seguridad
para evitar que el brazo se encuentre
en negativo cuando alcanza el valor
máximo de verticalidad.

pria qualità produttiva. La scelta del corretto
ciclo di verniciatura è stata messa a punto con
la collaborazione della BASF Coatings, primo
gruppo chimico a livello mondiale che vanta una
grande esperienza nel settore della verniciatura
a basso impatto ambientale. A titolo di esempio,

LAS LIMITACIONES
DE LA COMPETENCIA

verticalidad, manteniéndolo dentro dee
Fassi no se limita a una nota sobre
los posibles riesgos de empleo en las
instrucciones de uso y mantenimiento
de la grúa, lo que dejaría al operario
toda la responsabilidad en situaciones
de alto riesgo.

los límites de seguridad operativa. Estee
sistema de seguridad aplicado en exclu-o
siva en las grúas Fassi está gestionado
electrónicamente por el “ordenador dee

utilizzano prodotti BASF industrie automobilisti-

Nelle targhe Fassi, per

che come Mercedes, BMW e Audi. Per capire la

completezza di informazione

differenza tra una gru semplicemente verniciata

vengono riportati anche gli

e verniciata/protetta, è necessario distinguere le

angoli del braccio principale

prestazioni qualitative offerte dai vari prodotti

in configurazione di targa e
l’angolo relativo all’applicazione

vernicianti presenti sul mercato.

del sistema Prolink sulle cerniere

La qualità delle vernici, di diversa
composizione chimica e applicate in

a bordo”, que reduce automáticamentee

della prolunga idraulica (nei 20°
del Prolink le prestazioni della

sistem
ma electrónico
electró
sistema
reduce la velocidad

alcanza el límite vertical máximo, apa-

abbinamento, è fondamentale nel

invariate). Infine, sempre per

o
ProLink está activo, avisando al operario

lo
os cilindros
cilindro para impedir que, al
de los

rece en la pantalla un mensaje al efecto

determinare le prestazioni

completezza di esposizione, la

este artículo son efectivamente
en está
cada grúa,
pregunte
a
de queactivos
la grúa
a punto
de alcan-

proce
ﬁnal del proceso,
la inercia de la carga

con el bloqueo correspondiente de

IMPORTANTE: Para saber qué dispositivos de los presentados en
los responsables comerciales de Fassi.

L’applicazione della mano di fondo avviene nella

zar el valor angular máximo autorizado..

supo
onga cond
suponga
condiciones de inestabilidad

En esta fase, prosiguiendo la carga, ell

os brazos extensibles. Cuando se
en lo
los

todas las maniobras de subida.

Disporre della più ampia gamma al mondo di gru
u ed essere costante
costantemente all’avanguardia per tecnologie

prolunga idraulica rimangono

o
la verticalidad del primer brazo cuando

tacto del
del brazo de la grúa con el puesto

fosfatazione, tramite la quale si deposita uno

FASSI: LA SEGURIDAD
DE CONFIANZA

o
encontrarse con el brazo en negativo

impedirebbero una corretta adesione del fondo

di sgrassaggio, viene effettuata l’operazione di

nuire il carico della stessa percentuale.

Vi è infine
infi
fine da rrimarcare come queste targhe sono

di conservazione del manufatto, quindi dalla

cuando alcanza el valor máximo dee

fosfosgrassaggio, operazione in cui si provvede

all’utilizzo del limitatore

obbligata della lavorazione non ritenendo che

2) El blindaje de los es
conductos
a presión
forma parte
un sistema
normalmente
utilizado en
n

invariati i contenuti qualitativi del prodotto,
garantiscono un abbattimento quasi completo

Gli strumenti messi a punto da Fassi
ssi per
peer il training
tra
ainiin di base, la formazione on line e l’aggiornamento
rtnerr dii avere
avere sempre a portata di mano l’intera azienda e fornire alla
costante, permettono ai propri partner
clientela degli utilizzatori validi supporti
conoscenza e all’impiego corretto delle gru.
pporrti alla
a con

centro colonna e carico di circa il 10% o dimi-

Queste targhe non danno infatti alcuna evidenza
za
delle curve di carico e quindi è praticamente
te

di resistenza alla corrosione e all’invecchiamento

máquina.

gru da tempo. Più recente è invece il passaggio a

Gli strumenti elettron
elettronici Fassi per il service

dei bracci sfilabili. Per eseguire il sollevamento

del carico bisognerà accorciare la distanza dal

I dati delle targhe in rapporto

obiettivi che si intendono raggiungere, in termini

apportasse valore aggiunto al prodotto. In realtà

PUESTO
PUES
STO DE MANDO
M
EN ALTO

gere lo sbraccio tramite l’azionamento dell’uscita

sono statiche (o di trattenimento).

gru/prolunga. In realtà è esattamente l’opposto!
o!

della gru. Sino a poco tempo fa, l’operazione
1) El sistema de aviso de altura de la grúa previene
las situaciones de riesgo durante el traslado de la

SISTEMA DE AVISO DE ALTURA

non potrà essere sollevato ma potrà solo raggiun-

rappresentate. Inoltre queste targhe di portata
rappresentate

Fassi, in quanto presentano graficamente tre o

di verniciatura veniva ritenuta come una fase

unos valores funcionales
diseño
o posee u
determinados.
determ
minados.

all’interno delle vernici, è stata una scelta intra-

di prodotti a basso contenuto di solvente, che

per tutte le cconfigurazioni intermedie a quelle

di quanto non avvenga con le targhe fornite da

necessari per questa operazione è dettata dagli

mas y ayudándole en cualquier momento
de la actividad con la grúa y con el camión.

presa da Fassi già da diversi anni, così come l’uso

all’apparenza possono sembrare più complete
te

to
quattro configurazioni di lavoro dell’abbinamento
Una caratteristica spesso sottovalutata nella valu-

entre grúa y camión. En este sentido, des-

La scelta di una vernice, oltre che per le caratteri-

patto sull’ecosistema in cui viviamo, l’abolizione

schede di utilità
APPROFONDIMENTI

Unire elevata qualità di verniciatura
tura e durata
dura
ata n
nel tempo: su questo principio Fassi ha sviluppato in

hidráulicos bajo
blemas en los sistemas
s

En el equipamiento de seguridad de Fassi

ticolarmente impegnativo si rivela il test di esposi-

A FONDO

I processi di verniciatura
niciatur Fassi

en el caso de que se produzcan pro-

SUPLEMENTARIOS

venire a contatto, compresi solventi, benzina e

argomenti
in primo piano
APPROFONDIMENTI

ciales destinados
destinado a proteger al operario

valida nella protezione agli agenti atmosferici.
Oltreché alla corrosione e agli agenti atmosferici,

di resistenze ai materiali con cui la gru potrebbe

novedades y tecnología

impiegate, significa per Fassi offrire anche le soluzioni
uzioni per accedere aad un patrimonio che è anche e prima
di tutto “informativo”. Le notizie e le specifichee riguardanti prodotti
prodott e tecnologie Fassi vanno infatti ad

La cosiddetta “mano di fondo” (primer) appli-

targa presenta nella sua parte

incrementare costantemente un’apposita banca dati, utilissima per il lavoro dei propri partner tecnico-

cata sul manufatto, ha il compito di proteggere

inferiore il carico relativo alle

commerciali, che non ha paragoni per vastità e ricchezza nel settore.
settor Un patrimonio che diventa imme-

il supporto dalla corrosione e creare le migliori

prolunghe manuali abbinabili alla

diatamente motivo e opportunità per qualificaree il servizio a tutto vvantaggio degli utilizzatori delle gru,

condizioni di aggrappaggio per lo smalto, a cui si

prolunga idraulica.

con risposte precise, chiare e risolutive. Fassi ha pensato quindi come rendere il più facilmente accessibile

prima cabina di verniciatura tramite robot antro-

La tecnología
tecnologia
de
della
doppio
doble
biellismo
biela puesta
messa
a più
punto
a punto
y pere
delega
poi il compito
di
mantenere,
quanto

pomorfo, capace di verniciare in modo uniforme

aporta
apporta
ventajas
concreti
vantaggi
nelle
lasdinamiche
dinámicas
desollevamento.
elevación.
n. La
inalterate
possibili
nelconcretas
tempo, leen
caratteristiche
didi

esce pressoché quotidianamente.
quot
questo grande repertorio di notizie e dati, che cresce

feccionada
perfezionata
por
daFassi
Fassiasegura
assicurauna
un perfetto
cinemática
cinematismo
perfecta y e

WITHOUT

compromise

15
9

GRÚAS

de confianza

11

GRÚAS

de confianza

8

WITHOUT
WITHOUT
compromise
compromise

5

nte
configuración
La configurazione
del brazo
del braccio
de palanca
di levasesimantiene
mantieneconstante
costante
durante
per tuttotodo
lo sviluppo
el desarrollo
del movimento
del movimiento
del martinetto
del cilindro
e quiny,
di por
del braccio.
lo tanto,Questa
del brazo.
specifica
Esta configuración
configurazione
específica
garantisce
garantiza
maggiore una
sicurezza
mayoranche
seguridad
nel momento
incluso en
dell’impiego
el momento
al del
uso
massimo
en extensión
sbraccio.máxima.
8
14

Fassi_Q_Part4_F90.indd 9

31-05-2007 16:46:13

Fassi_Q_Part4_F90.indd 5

Fassi_Q_Part4_F90.indd 8

31-05-2007 16:45:57

WITHOUT compromise
WITHOUT compromise

21

31-05-2007 16:46:09

Em apenas seis publicações a nossa revista já percorreu um longo caminho: a sua vocação de funcionar como instrumento de informação fortemente proactivo, que partindo do mundo Fassi expande os seus horizontes a todo o sector
da elevação, com argumentos analíticos e comparativos com interesse particular a nível tecnológico, conquistou um
público cada vez mais amplo e atento.
Actualmente o projecto de comunicação Gruas de confiança apresenta alguns números muito respeitáveis: mais de
25.000 cópias impressas de cada número e uma distribuição em 60 países de referência, de modo a chegar a um
grande número de utilizadores de gruas. A inovação e a qualidade do serviço são os conceitos básicos dos primeiros
seis números, que salientaram os motivos pelos quais a Fassi está empenhada em confirmar estes objectivos com
factos. Nos três primeiros números a Gruas de confiança mostrou como a inovação tecnológica Fassi se traduz em
gruas que são mais fáceis de utilizar, tendo ao mesmo tempo performances melhores, e são mais versáteis e seguras
independentemente das condições de trabalho. Gruas desenhadas para pessoas que trabalham. Esta linha de discus-
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A Fassi Gruas de confiança, que publica o seu sexto
número desde a sua primeira aparição em 2005, criou
o seu próprio espaço no panorama da informação
deste sector. Um laboratório de ideias e uma fonte de
informação técnica que busca uma melhoria constante
para aqueles que utilizam ou querem conhecer melhor
a qualidade tecnológica Fassi.

novedades y tecnología

argomenti
in primo piano
L’ANGOLO

argumentos en primer plano
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Fassi si raccontano
APPROFONDIMENTI
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las funciones de elevación.
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Con la entrada en vigor de la Directiva

Con la entrada en vigor de la Directiva

ggiornamento
enda e fornire alla
ru.

sobre maquinaria y de las nuevas norma-

sobre maquinaria y de las nuevas norma-

1

dispositivo de seguridad que cubra los
riesgos derivados de sobrecarga directa
o indirecta aplicada al cabestrante. La

la gru (basamento, braccio principale, secon-

dispositivo de seguridad que cubra los

dario, etc.), a cui corrisponde un programma

riesgos derivados de sobrecarga directa

dedicato in grado di riconoscere anche eventuali

o indirecta aplicada al cabestrante. La

varianti del modello. La corretta miscelazione tra

mayoría de los métodos empleados se

nice non correttamente catalizzata e quindi non

del cabestrante y, por lo tanto, del tiro

del cable. Estos sistemas, sin embargo,

del cable. Estos sistemas, sin embargo,

presentan notables lagunas en términos

L’operazione successiva prevede l’applicazione

presentan notables lagunas en términos

dello smalto acrilico poliuretanico nel caratteristico

de ﬁabilidad, precisión y lectura correcta

de ﬁabilidad, precisión y lectura correcta

colore rosso Fassi. Anche questa fase è gestita da

de las solicitudes y mantenimiento de los

2

il monitoraggio della ﬁliera produttiva. Dopo ade-

afán por la seguridad, Fassi ha desarro-

guato appassimento, si procede con la cottura in

llado y realizado un dispositivo innova-

forno alla temperatura di 60°C all’uscita del quale,

dor que supera todas las limitaciones

dopo un ulteriore controllo qualitativo, il manu-

le hanno generate”. Con questa defi
definizio
finizione,

“Il nostro campus propone una gamma molto ampia di opportunità

fatto già manipolabile può essere indirizzato alla

sintetica ma molto precisa, in sintonia con il suo

formative rivolte ai partner e ai loro dipendenti e collaboratori. Proponiamo

successiva fase di montaggio.

carattere e il suo modo
odo di esprimersi da ffor-

y patentado,
una célula de
corsi base per apprendere cosa significa evoluzione
nel settore que
delle utiliza
gru

matore professionista,
identifica
ta, Enrico Guerini iden

tador de par de cabestrante exclusivo

e cosa caratterizza in generale la tecnologia Fassi:
idraulica,
elettronica,
carga.
Basándose
en la carga levantada
dispositivi di controllo e sicurezza, seminari pratici per la risoluzione pratica

1) El cabestrante está atornillado a un soporte montado con tirantes fijados en la parte inferior del brazo

gico entrare nell’idea che
Fassi. “Oggi è strategico

Sessioni formative vengono specificatamente rivolte alla componente

secundario, a través de las orejas soldadas. En cambio,

non si smette mai dii imparare. Perché la tecnot

meccanica e di intervento pratico sulla gru in fase di allestimento o di assi-

en la parte anterior de la placa se coloca la célula de

logia evolve e l’innovazione
costituisce un
vazione non costituisc

stenza. Inoltre organizziamo corsi speciali nel momento che proponiamo
vación
de grúa/cabestrante.
La célula
soluzioni tecnologiche o dispositvi completamente
innovativi,
frutto della

carga.

sulla formazione perché
rché la considera un fattore
f

nostra ricerca. Fondamentale è anche la formazione
e l’aggiornamento
che la activación
de carga
también controla
destiniamo ai tecnici dei nostri partner, che a loro volta avranno il compito

2) La célula de carga también controla la activación

indispensabile per fare
correttamente e in
are capire correttame

di formare gli utilizzatori finali. Questo impegno articolato e multidisci-

del sistema mecánico de fin de carrera de grúa/cabe-

fatto raro, ma una componente attiva di chi produce a certi livelli. Per
er questo Fassi punta molto

tador de par de cabestrante exclusivo

carga. Basándose en la carga levantada
LIMITADOR DEL PAR DEL CABESTRANTE

por el cable del cabestrante, la placa se

Il ciclo di verniciatura prevede l’uso di prodotti

coloca ligeramente avanzada y actúa

aspetti della tecnologia che consideriamo particolarmente
importanti.
valor especiﬁcado,
envía un mensaje a la

Negli stabilimenti Fassi si attuano una serie coordinata di controlli per la verifica finale dell
della qualità della verniciatura, fra cui controllo dello spessore della qualità della vernice applicata ( foto 1) e test di resistenza all’abr
all’abrasione (foto 2). I controlli sono rivolti a
verificare la corrispondenza corretta del processo di verniciatura, messo a punto in collabor
collaborazione con BASF, che prevede tre momenti fondamentali di operatività: fosfosgrassaggio, applicazione fondoo epossidico e finitura a ssmalto (sequenza fotografica sottostante).

unidad electrónica de control, que inter-

atossici, quindi esenti da presenza di metalli

coloca ligeramente avanzada y actúa

pesanti e a basso contenuto di solvente. Esso è

sobre la célula de carga que, al llegar al

caratterizzato da elevate resistenze chimico-ﬁsi-

valor especiﬁcado, envía un mensaje a la

che e di inalterabilità nel tempo. L’uso di primers

unidad electrónica de control, que inter-

1) El cabestrante está atornillado a un soporte mon
tado con tirantes fijados en la parte inferior del bra
secundario, a través de las orejas soldadas. En camb
en la parte anterior de la placa se coloca la célula de

viene desactivando las funciones de ele-

viene desactivando las funciones de elecarga.

vación de grúa/cabestrante. La célula
de carga también controla la activación
2) La célula de carga también controla la activación

de la función de ﬁn de recorrido mecá-

de la función de ﬁn de recorrido mecádel sistema mecánico de fin de carrera de grúa/cabe

nico de la elevación del cable. Además,

tutti i suoi aspetti i valori di unicità del pro
proprio

plinare lo sviluppiamo in azienda e in ogni parte del mondo, anche con

prodotto”.

la disponibilità a svolgere corsi mirati e su misura in base alle richieste dei
nostri partner”.

2

de los sistemas tradicionales: un limi-

y patentado, que utiliza una célula de

Caratteristiche del ﬁlm verniciante

LIMITADOR DEL PAR DEL CABESTRANTE

por el cable del cabestrante, la placa se

di problemi tecnico-operativi e corsi di utilizzo dei software Fassi.

sobre
la célula determinati
de carga que, al llegar al
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mondo), ma all’ideaa di formazione perma
permanente

trabajar. De acuerdo con su cualiﬁcado
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ognitodas las limitaciones
dor queper
supera
necessità
de los sistemas tradicionales: un limi-
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del
onario in ogni parte d

a los usuarios a desactivarlos para poder

i parametri operativi vengono quindi controllati,

afán por la seguridad, Fassi ha desarro-

significati e scopo del
el Campus Fassi. Con questo

ajustes originales, obligando a menudo

completamente robotizzata l’operazione. Tutti

a los usuarios a desactivarlos para poder
gru. Attaverso questo impegno formativo Fassi trasferisce informazioni determinanti per la
trabajar. De acuerdo con su cualiﬁcado
qualiﬁcazione continua del serv
servizio che i partner offrono agli utilizzatori.

llado y realizado un dispositivo innova-

de las solicitudes y mantenimiento de los

un soﬁsticato programma elettronico che rende

Le attività formative
mative sviluppate da Fassi per i propri partner costituiscono una
componente
ajustes
originales, obligando a menudo
essenziale per conoscere cosa ccaratterizza la tecnologia Fassi e come si evolve il prodotto

termine non si riferisce
sce tanto ad un luogo fisico

deformaciones de la placa de ﬁjación

un’allarme. Ciò evita l’applicazione di una ver-

rispondente alle prescrizioni richieste.

del cabestrante y, por lo tanto, del tiro

(può essere l’aziendaa stessa, come invece l’aula

platillo o extensímetros, que leen las

caso di anomalia bloccando il robot e suonando
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le competenze sulle gru e sulle tecnologie che

basa es dispositivos como muelles de

un miscelatore computerizzato che interviene in

platillo o extensímetros, que leen las

“Il Campus Fassi è un
n luogo dove apprendere
appren

mayoría de los métodos empleados se

il primer e il suo catalizzatore viene gestita da

basa es dispositivos como muelles de
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são foi expandida, considerando que a Fassi oferece a grua ideal exactamente adaptada às necessidades de cada
utilizador, graças a séries quase infinitas de modelos, versões, configurações e acessórios. Todos estes conceitos foram
ilustrados com relatórios que fornecem informações sobre aspectos técnicos e da produção, que nos introduziram na
Fassi enquanto empresa e nos deram uma visão interna do produto. Deste modo descobrimos, por exemplo, como
foi possível aumentar as possibilidades operativas da grua para além dos limites que até ontem eram considerados
insuperáveis ou o que caracteriza o ciclo produtivo Fassi relativamente à fundição e à solda. Por outro lado, o percurso
e o projecto da nossa revista focaram-se na relação entre a qualidade do produto e a qualidade do serviço. Assim
considerámos o valor da colaboração entre a Fassi e os seus distribuidores e o valor da formação. Neste sexto número
da Gruas de confiança a palavra “valor” assume significados adicionais para as gruas Fassi, referindo-se também à
validade do investimento. Atingimos agora um ponto de chegada que representa ao mesmo tempo um novo ponto de
partida. A nossa revista está agora preparada para passar a outra fase na sua evolução, cujos resultados você poderá
ver a partir da próxima publicação.

GRUAS

Fassi_Q_InvestmentITF90.indd 7

de Confiança

7

22-06-2009 17:51:02

GRÚAS

de confian

EM DETALHE

8

GRUAS

de Confiança

Fassi_Q_InvestmentITF90.indd 8

22-06-2009 17:51:14

Tecnologia

Montagem e verificação final no
processo de qualidade Fassi
Os procedimentos de montagem e verificação final adoptados pela Fassi fazem parte
de um método de trabalho que combina a confirmação da filosofia “feito à medida”
com uma abordagem baseada em regras de trabalho precisas que são aplicadas
rigorosamente em cada fase, mais uma vez absolutamente de confiança.

Hoje em dia, ser uma empresa internacional significa, em primeiro lugar, adoptar procedimentos operativos bem estruturados e
seguros, que permitam produzir gruas de elevada qualidade na quantidade necessária. A Fassi comercializa os seus produtos por
todo o mundo, mas decidiu concentrar a produção em Itália, nas suas fábricas próprias que adoptam procedimentos únicos e certificados. Um processo organizado passo a passo, onde cada fase é desenvolvida, organizada e controlada para não deixar nada
ao acaso, à decisão pessoal ou a algo que não seja regulado e qualificado pelo sistema. A montagem e a verificação final seguem
a lógica deste método, onde cada peça é submetida a um controlo depois de processada.
A adopção de um sistema deste tipo assegura que cada fase de montagem de uma grua é exactamente igual às fases efectuadas para
outras gruas. Na prática, isto significa precisão máxima durante todas as fases de pré-montagem e montagem. É exactamente esta
cultura industrial e esta organização do trabalho que caracteriza uma grande empresa como a Fassi, graças a uma abordagem baseada
em controlos amplos e na organização das várias áreas de trabalho. Ao mesmo tempo, cada fase de do processo de montagem cumpre
as características formuladas com base nas necessidades de cada pedido. Isto porque a Fassi trabalha exclusivamente sob pedido e
cada grua é montada consoante as necessidades do cliente. É por este motivo que a montagem segue um documento específico, que
representa uma espécie de bilhete de identidade da grua, o ponto de referência para as diferentes fases da produção.
Relativamente ao processo de produção como um todo pode dizer-se que os vários departamentos da Fassi são uma reprodução
exacta da subdivisão das várias fases do processo. Mesmo antes da fase de montagem, cada peça é submetida a processos de controlo rigorosos no departamento em que foi produzida. Por outras palavras, cada peça pode ser considerada um produto acabado
e seguro. Deste modo as eventuais desconformidades poderão ser detectadas no início do processo, antes de montadas todas as
componentes, assegurando ainda mais a qualidade final da grua. A Fassi também considera fundamental atribuir responsabilida-
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I test previsti dalle prove fatica consentono di testare tutti i principali elementi strutturali
e dinamici delle gru prototipo, con particolare riferimento alle resistenze degli acciai e ai
punti critici dove gli stress elevati possono causare cricche e problemi a lungo periodo.

des à sua equipa de trabalho. Todo o ciclo de produção é baseado no auto-

heira e desta ao grupo de rotação no interior da base. Segue-se a fase de

controlo: para cada fase do processo são fornecidas instruções operativas

“vestir” o suporte e os comandos estabilizadores. Por “vestir” entende-se a

que indicam ao operário quais os controlos que devem ser efectuados em

integração das peças montadas com o sistema hidráulico. Esta fase requer

cada material ou em cada produto parcialmente montado. Em cada departa-

uma atenção especial. É aqui que se efectuam verificações particularmente

mento estão também disponíveis instrumentos de controlo e suportes infor-

restritas para garantir que a montagem foi realizada correctamente: isto

máticos, com ficheiros com instruções gráficas para verificar se a montagem

porque ao montar os tubos hidráulicos é necessário assegurar que todas as

foi efectuada correctamente.

conexões coincidem perfeitamente.
Enquanto o trabalho na base decorre é montado o braço secundário com todos

As fases do processo de montagem

10

os grupos de extensões e cilindros correspondentes. O número de extensões

Antes de ver como se efectua o processo de montagem e verificação convém

por braço é sempre estabelecido no documento inicial, onde está esquemati-

relembrar que, logo a partir da entrada nas instalações Fassi, todos os mate-

zado o projecto que foi traçado para cumprir as necessidades do cliente.

riais são submetidos a uma série de verificações preventivas, de modo a

A base e o braço secundário são depois levados para a ilha de montagem

que qualquer irregularidade seja imediatamente identificada e que apenas

final. Esta zona foi equipada com unidades tecnológicas especiais, concebi-

seja enviado para as ilhas de produção material perfeitamente idóneo. De

das e construídas especificamente nas oficinas Fassi para permitir o acesso

seguida, cada material é identificado e marcado com elementos rastreáveis

dos operadores a todas as partes da grua de modo a que eles possam aju-

através de um sistema cartográfico que cobre todas as zonas por onde as

star os detalhes mais pequenos. É nesta fase que se monta a estrutura única

peças são distribuídas. Assim os elementos da equipa conseguem encontrar

constituída pelos três subgrupos: base, braço principal e braço secundário.

rapidamente todo o material de que necessitam.

De seguida procede-se à montagem dos sistemas hidráulico, eléctrico e

A verdadeira montagem começa na base, com a união da coluna à cremal-

electrónico. Neste ponto a grua está pronta para a fase final: a verificação.
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Tecnologia

Verificação: a prova concreta da validade do método de
trabalho Fassi
A verificação consiste numa operação apropriada na qual são verificados os
níveis de performance e de segurança da grua. É importante salientar que
na Fassi a verificação não serve apenas para verificar que a grua funciona.
Tendo em conta que é aplicado um sistema de qualidade rigoroso, o funcionamento da grua até está de certo modo garantido. É na verificação que
nós garantimos que os procedimentos previstos no protocolo de montagem
estão todos em sinergia para assegurar a melhor performance operativa possível. Por este motivo a grua é colocada em funcionamento e é verificado o
sistema hidráulico, a capacidade de movimentos e a performance de carga
efectiva. A electrónica desempenha um papel fundamental relativamente
à informação e aos parâmetros de segurança, graças a um software que
contém os limites de bloqueio e os parâmetros previstos pelos regulamentos. Os responsáveis pela produção Fassi estão convictos de que o progresso
tecnológico será um elemento cada vez mais fundamental em termos dos
controlos e das próprias verificações, mas também estão convictos de que é
necessário saber integrar estas inovações com provas baseadas em experiências objectivas. Mesmo com o aumento da produtividade a tecnologia informática permitiu-nos aumentar, sem dúvida, a repetibilidade das provas, mas
a fórmula ideal será sempre a combinação entre a experiência e a inovação.
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Serviço

O novo sistema
logístico integrado
Fassi
A Fassi proporcionou a si própria uma estrutura
que integra a logística do produto acabado, a
expedição da grua e o armazenamento de peças
sobressalentes. Esta estrutura é capaz de ajudar no
crescimento da empresa ao gerir mais de 11.000
gruas por ano, expedidas para mais de 60 países
por todo o mundo, e ao manipular mais de 50.000
acessórios e peças sobressalentes.

O desenvolvimento da Fassi é uma realidade testemunhada pelos números:
estes mostram um crescimento constante na quantidade de gruas produzidas, havendo previsões para uma tendência ainda mais positiva. Este cenário
estimulou a empresa a reformular radicalmente a sua organização logística,
criando um sistema integrado que permite gerir numa estrutura única o armazenamento dos produtos acabados, a expedição das gruas e o armazenamento
de peças sobressalentes e acessórios.
O novo complexo que alberga o departamento de logística Fassi está sempre
situado em Nembro, nos arredores de Bérgamo, onde a empresa tem também
a sede da direcção e as principais unidades produtivas. O novo sistema logístico
integrado gere também as restantes unidades produtivas da Fassi em Itália e
os fornecedores especializados em componentes específicas, que dependem
todos desta estrutura. No total existem actualmente mais de 12.000 referências armazenadas e geridas: desde peças sobressalentes e acessórios de maiores dimensões até às componentes de menores dimensões, mas nem por isso
menos importantes, que incluem itens técnicos/mecânicos e electrónicos,
como por exemplo as componentes de um distribuidor hidráulico.
1.300 camiões articulados, 600 contentores, 8.000 transportadoras
A nova estrutura logística Fassi nasceu da consciência das necessidades cada
vez mais exigentes do mercado relativamente a este serviço, tendo como objectivo apoiar a qualidade do produto com serviços de organização e pós-venda
adequados. “Factores de centralização que são de uma importância estratégica
para o nosso serviço numa estrutura logística única — explica Lucano Motta,
director da nova estrutura – que têm como função optimizar um grande volume
de trabalho. Basta recordar que do nosso centro de logística saem todos os
anos mais de 11.000 gruas e mais de 250.000 acessórios e peças sobressalentes. Para que tenha uma ideia mais concreta: 1.300 camiões articulados e mais
de 600 contentores por ano. A estas grandes expedições é necessário adicio-
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nar milhares de entregas de pequenas embalagens utilizando transportadoras

ciente e precisa às expectativas dos distribuidores e dos utilizadores finais. As

autorizadas. Todos os anos passam pelo centro de logística Fassi mais de 8.000

previsões para o crescimento adicional no trabalho e na movimentação gerida

carrinhas de várias transportadoras!”. Estes números dão uma ideia da extensão

por esta estrutura são realistas: é necessário relembrar que a Fassi está a crescer

do crescimento da Fassi, um feito que envolve o mercados Europeus e do resto

em todos os mercados e que cada grua Fassi é um investimento para a vida.

do mundo. Para os países Europeus a entrega de gruas e de peças sobressalentes

A extraordinária longevidade das gruas Fassi (actualmente mais de 70% das

é efectuada quase exclusivamente por estrada e para destinos mais distantes dos

gruas produzidas ainda estão activas) implica que existe uma necessidade cada

cinco continentes utilizam-se contentores que são enviados por via marítima.

vez maior de enfrentar os pedidos de peças sobressalentes e de acessórios. O

O novo armazém automático

por conseguinte duplo: aperfeiçoar a dinâmica da expedição das gruas novas e

desafio que se coloca à equipa Fassi que trabalha no novo centro logístico é
Ver as gruas Fassi perfeitamente alinhadas no enorme centro logístico à espera

contribuir para a eficiência constante das muitas gruas já comercializadas, que

de serem expedidas é sem dúvida uma vista impressionante. Mas esta visão é

estão a provar a “Qualidade do Investimento” da Fassi no terreno.

tão interessante e significativa como observar o novo armazém de acessórios e
peças sobressalentes em funcionamento, utilizando os seus novos “músculos”
e o seu “cérebro” brilhante. A força reside no novo sistema de armazenamento
vertical automático, que contém e coloca à disposição mais de 13.000 referências. Cada uma é identificada por um código que é utilizado para a gestão
informatizada dos pedidos, a movimentação dos produtos e as expedições.
Por sua vez, é graças à inteligência humana que são realizadas as operações de
recarga de peças, através de um programa que envolve as unidades produtivas
Fassi e os seus parceiros técnicos. Assim é possível gerir cada tipo de pedido de
um modo versátil e preciso, quer se trate de um pedido de grandes quantidades de peças ou de um pedido de uma simples peça de substituição que poderá
ser indispensável ao bom funcionamento de uma grua.
A função do armazém de acessórios e peças sobressalentes, agora directamente
integrado na estrutura logística, é responder de uma forma cada vez mais efi-
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O CANTO

O investimento tecnológico como uma das
razões para o crescimento
Entrevista a Giovanni Fassi, Gerente da Fassi Gru SpA
A empresa tornou-se numa das três marcas mundiais líderes neste sector em termos de gruas produzidas
graças à escolha dos produtos e à inovação do processo.
O desenvolvimento da Fassi à escala internacional constitui um dos eventos
mais interessantes dos últimos anos no sector da elevação. Na base desta
tendência positiva, que posicionou a empresa entre os três líderes mundiais
em termos de gruas produzidas e vendidas, existem vários factores de natureza empresarial e tecnológica. Juntamente com Giovanni Fassi, gerente da
empresa, vamos analisar os aspectos de um crescimento que despertou o
interesse dos observadores mais atentos, discutindo pontos que vão desde a
própria empresa a todo o cenário do mercado e perspectivas para o futuro.
Um momento de investigação para compreender as dinâmicas actuais e futuras do “produto grua” e a evolução da exigência a nível internacional.

F.M.S.

“Nos últimos anos o mercado da elevação tem desempenhado um papel
fundamental num processo de reorganização amplo e profundo: o mercado
das gruas é cada vez mais caracterizado pela presença apenas dos principais
fabricantes de gruas. À semelhança do que acontece em outros sectores de
alta tecnologia, apenas as grandes empresas são capazes de se expressar
em determinados níveis e consequentemente de oferecer uma mistura entre
qualidade de produto e qualidade de serviço que é capaz de satisfazer as
expectativas crescentes do mercado e de cada utilizador individual. Deste
modo, temos assistido, tanto nos principais países industrializados como nos
emergentes, à consolidação das posições de quem proporciona determina-

A nova zona de soldadura robotizada, nasceu
da colaboração entre a Fassi e ABB, permite a
alteração automática e imediata do programa de
soldadura, para a introdução de uma peça única na
linha de produção. As vantagens são duas: controlo
da qualidade em cada soldadura e possibilidade
de lidar com picos de trabalho de acordo com as
necessidades ‘just in time’.

dos valores, enquanto os que não o conseguem fazer a um certo nível têm
de desistir ou reduzir o seu tamanho. Os utilizadores estão cada vez mais
preparados e conscientes do que querem; pedem às empresas fabricantes e
aos seus distribuidores que assumam um papel de parceiro em vez de simples
fornecedores. Como deve imaginar, esta não é uma tarefa fácil. Também é
necessário ter em consideração que no sector das gruas hidráulicas a tecnologia avançou muito em poucos anos, oferecendo oportunidades consideráveis
tanto na gestão da máquina como na segurança, que podem ser equiparadas
a tudo o que se encontra nos veículos industriais mais modernos. A diferença
na qualidade entre os fabricantes tornou-se portanto mais ampla e evidente.
É uma tendência mundial: a tecnologia avançada é sempre mais recompensada. Neste sentido o crescimento da Fassi assenta num processo evolutivo
geral deste sector. É necessário recordar que actualmente aproximadamente
80% da produção da Fassi é para exportação.”
Na sua opinião, quais os motivos que levaram a Fassi a crescer até estes níveis
e a um ritmo proporcionalmente mais elevado que os seus principais concorrentes?
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“Temos apostado decididamente na inovação, desenhando e criando gruas

gruas, em particular as médias-pesadas, que são a nossa principal área de

caracterizadas por soluções tecnológicas de ponta, que nos permitiram

actividade, são cada vez mais consideradas um investimento importante na

aumentar a performance e, ao mesmo tempo, simplificar a sua utilização. As

economia empresarial das empresas de transportes, construção e manipu-

gruas Fassi estão hoje na vanguarda da tecnologia e são capazes de aplicar

lação. Aumenta a atenção prestada à qualidade do produto. E é por isso que

a sua superioridade no trabalho diário, transformando a inovação em van-

estamos em crescimento!

tagens diárias para o utilizador. Outro ponto forte da Fassi é sem dúvida o

Gostaria de salientar um aspecto: a Fassi produziu sempre os seus produ-

facto de produzir todas as suas gruas segundo as necessidades específicas

tos prestando muita atenção à qualidade. A excelência foi sempre a nossa

de cada utilizador. Há muito tempo atrás a Fassi tomou a decisão arrojada de

vocação. O que mudou nos últimos anos foi o nosso compromisso de comu-

recusar a produção em série standard e é com grande satisfação que hoje eu

nicar estes pontos fortes. Destacar-nos nos mercados mundiais significa acima

posso dizer que esta foi uma decisão vencedora. Outros factores competitivos

de tudo dar a conhecer e a entender às pessoas o que nos torna únicos.”

da Fassi são a qualidade dos seus materiais, as componentes e os processos

Quais são os países nos quais se registam os melhores resultados?

de fabrico das gruas. Um exemplo significativo da inovação do nosso pro-

“Todo o mercado europeu, de este a oeste, nos está a deixar muito satisfei-

cesso é a nova zona de soldadura robotizada FMS. Pensemos por exemplo

tos. Para além de Itália, também estamos a obter resultados muito significati-

na atenção meticulosa com a qual seleccionamos e trabalhamos o aço. As

vos em países como Espanha e França.”
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A Fassi F310AXP.26 Evolution com extensão
hidráulica L214 e guincho V20
Como trabalha a nova grua Fassi no caso da Emerson Crane Hire, uma empresa sedeada em Londres que
está a passar por um período de desenvolvimento considerável em resultado do crescimento no sector da
construção que está a ocorrer actualmente na capital Inglesa tendo em vista os Jogos Olímpicos de 2012.
A frota de 35 gruas que a Emerson Crane Hire de Londres possui actualmente nunca tinha tido uma actividade tão intensa como neste período: a capital está a
preparar-se para os Jogos Olímpicos de 2012 e muitas
zonas da cidade foram transformadas em estaleiros
imensos. Trata-se de um autêntico boom no sector
da construção, com uma multiplicação exponencial da
necessidade de transporte de materiais. O desenvolvimento do trabalho relacionado com os Jogos Olímpicos é o elemento que coroa o grande crescimento da
Emerson Crane Hire, alcançado graças a escolhas estratégicas relativas à sua frota de máquinas. Neste sentido
é particularmente interessante a decisão de adquirir
uma grua Fassi 600AXP de 60 toneladas/metro montada num camião Scania. Apesar de a empresa estar
profundamente enraizada no aluguer de gruas médias
e médias-pesadas, Paul Clance, director técnico da
Emerson, mostra-se entusiasmado com as vantagens
oferecidas por uma grua para “trabalhos pesados” de
alta performance como a F600AXP: “Significa que nós
podemos gerir o transporte e as operações de manipulação de cargas muito complexas, típicas dos projectos de construção pesada que ocupam actualmente a
maioria das empresas Londrinas. Isto é favorável não só
para nós mas como para todos os nossos clientes, que

F310AXP
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In queste immagini alcune gru del parco macchine Fassi
di Wolfgang Detmers “danno spettacolo” movimentando un intero circo stoccato in 75 container attrezzati.
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Rede Fassi

sabem que podem contar connosco”.
Depois de conseguir um contrato de três anos com
uma cadeia bem conhecida de restaurantes de fastfood para a instalação de sistemas de ar condicionado
por todo o território britânico, a Emerson sentiu a
necessidade de investir noutra grua com braço articulado. Em Maio de 2007 a empresa adquiriu uma grua
Fassi F310AXP.26 Evolution de 30 toneladas/metro,
equipada com uma extensão hidráulica L214 de quatro
secções e um guincho V20, montada num camião
rígido Scania P380 de três eixos.

“Nós já tínhamos uma F600AXP que considerávamos

muito rígidas. É necessário salientar que existem muitos

A Walker Crane Service, distribuidora da Fassi na zona

muito fiável. Muito robusta. Para além disso, quando

utilizadores de gruas que desconhecem estar sujeitos

sudeste de Inglaterra, trabalhou com o cliente para for-

decidimos fazer uma nova aquisição, foi muito fácil

às normas LOLER, que foram recentemente reescritas

mular as especificações deste pedido. Tone Hitchcock,

obter a informação técnica indispensável para o nosso

e actualizadas de modo a esclarecerem as obrigações

director de vendas da Walker, afirma: “Em primeiro

trabalho”.

dos utilizadores. Por outro lado a Emerson conhece as

lugar perguntamos sempre aos nossos clientes que

A informação a que ele se refere diz respeito em parti-

normas vigentes e aplica-as com muito cuidado, assi-

tipos de carga precisam de levantar e a que alcance.

cular às cargas no solo impostas pelos estabilizadores

stindo os utilizadores em todas as circunstâncias. Como

A capacidade de elevação e a carga de trabalho são

durante as operações de elevação. Em consequência

empresa de aluguer de gruas de elevada reputação, o

sempre factores determinantes para a selecção de uma

das normas UK Lifting Operations & Lifting Equipment

seu departamento técnico possui uma ampla experiên-

grua”. O director técnico Paul Clance recorda: “Quería-

Regulations (LOLER), todas as operações com gruas

cia no fornecimento da documentação necessária; os

mos uma grua que fosse capaz de elevar uma carga de

devem ser bem planeadas, com uma avaliação dos

desenhos CAD são sempre produzidos antes de cada

aproximadamente meia tonelada sobre um edifício de

riscos totais e esboços planeados. As gruas só estão

operação de elevação. Para calcular a carga dos esta-

dois ou três andares, portanto precisávamos de uma

isentas destas normas quando são utilizadas simple-

bilizadores no solo, incluindo a dos estabilizadores

extensão hidráulica e de um guincho. Estudámos todos

smente para recolher uma carga próxima de um camião

laterais, os fabricantes de gruas têm de fornecer infor-

os tipos de gruas existentes no mercado e escolhemos

e elevá-la para o reboque ou para a elevar do reboque

mação adicional que não se encontra normalmente nos

este modelo Fassi porque representava a máquina

e descarregá-la junto do camião. Se pretender mover a

manuais técnicos. “Contar com uma documentação de

mais versátil, que podia ser utilizada para objectivos

carga por um trajecto maior e, em particular, se preten-

apoio completa e precisa é uma mas valia para uma

distintos.” O serviço que a Fassi RU e a Walker Crane

der transportá-la directamente para o topo de um edi-

empresa como a nossa” afirma Paul Clance, “deste

Services já tinham prestado à Emerson assegurou a

fício, a lei Britânica considera que esta é uma operação

ponto de vista a Fassi e a Walker têm sido verdadeiros

preferência pela marca Fassi. Clance esclareceu ainda:

de elevação complexa e portanto está sujeita a normas

parceiros no apoio técnico que têm facultado”.

Bilhete de identidade
A nova grua Fassi que a Emerson Crane Hire adquiriu é conduzida por Steve Sebran, que até à data em que entrou para a Emerson,
em Junho de 2006, nunca tinha trabalhado no sector industrial; tinha sido condutor, mas estava à procura de um novo desafio. Depois de 18 meses de experiência com gruas, ele é capaz de apreciar as vantagens da grua F310AXP. A sua maior qualidade, segundo
a sua opinião, é a sua versatilidade. “Podemos ir a qualquer lado, a todos os tipos de lugares e em 99,9% dos casos é possível fazer
o trabalho. A combinação da extensão hidráulica com o sistema ProLink permite angular as secções dos braços secundários externos
até 15 graus, permitindo que a grua alcance qualquer sítio, na maioria das vezes sem sequer precisar do guincho. A função de ângulo
ascendente é igualmente útil: significa que é possível introduzir-se em qualquer tipo de canto e evitar obstáculos como árvores e
cabos telefónicos.” Outras características que facilitam o trabalho do operador é o sistema Fassi XF “extra fast”, que utiliza uma
válvula regeneradora de óleo inovadora que aumenta significativamente a velocidade de extensão do braço, e o sistema Fassi ADC
(Automatic Dynamic Control) de amortização da carga. Todas as gruas do tipo Evolution estão equipadas de origem com estes dois
sistemas. “O sistema ADC — afirma Steve Sebran — elimina qualquer efeito indesejado de instabilidade da carga, controlando
melhor a velocidade de acordo com a carga. Isto é particularmente útil quando se trabalha sobre edifícios e quando são necessárias
extensões maiores. A velocidade de extensão do braço com a carga sob controlo requer um tempo menor para efectuar cada elevação e aumenta a quantidade de trabalho que se pode realizar num só dia. Os clientes ficam sempre impressionados quando vêem
a grua a chegar ao local de trabalho e a começar a trabalhar.”
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O CANTO

Entrevista a Alessandro Azzola
Controlo de Qualidade da Fassi
Os procedimentos para o controlo de qualidade utilizados na Fassi combinam os protocolos
previstos pela certificação UNI EN ISO 9001 com um sistema específico desenvolvido
directamente na empresa, organizado por fases de verificação rígidas realizadas no decorrer de
todo o ciclo de produção, desde a selecção dos materiais fornecidos até à entrega do produto
acabado.

“A cultura da qualidade é uma parte integrante do

que os protocolos de qualidade confirmados são seguidos em todos as áreas

compromisso empresarial da Fassi, uma vocação de

principais do sistema empresarial. As inspecções periódicas verificam e compro-

longa duração testemunhada pela decisão tomada

vam que a nossa empresa, na sua totalidade, trabalha sempre em conformidade

há algum tempo atrás de obter a certificação. O

com as regras claramente definidas. Tudo isto constitui sem dúvida a base

resumo de uma história que antecipou os padrões

essencial para a qualidade numa empresa moderna e de nível mundial como a

da excelência industrial. A Fassi obteve certificação

Fassi. Mas por opção e por princípio, em linha com a sua autêntica vocação para

ao abrigo das normas militares restritas NATO

a qualidade, nós decidimos ir para além das certificações básicas mencionadas

AQG-4 em 1995, tendo obtido a certificação ISO

anteriormente. Nós criámos e estamos constantemente a implementar, a actua-

9001 em 1996, quando este tipo de certificação

lizar e a promover a nossa cultura da qualidade específica, que assume a forma

era mais conhecido por Vision 2000. O organismo

de procedimentos de trabalho e de controlo. Na verdade, é com muito orgulho

certificador que a Fassi tem escolhido sempre é a

que posso dizer que são estes procedimentos que nos tornam verdadeiramente

DNV, devido à sua autoridade internacional. Os pro-

únicos no mercado das gruas”.

tocolos previstos por estas certificações têm como
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objectivo principal garantir que o produto cumpre

O sistema Fassi destaca o conceito de perfeccionismo

na totalidade os parâmetros técnicos previstos pelo

qualitativo

projecto. É necessário recordar que a certificação

“Na prática nós desenvolvemos e aplicámos um sistema que faz com que nada

ISO 9001, em particular, estende o seu raio de acção

nos escape; absolutamente nada que não seja do nível de qualidade que nos

às componentes tecnológicas do produto e certifica

caracteriza como empresa de excelência. Trata-se sem dúvida de um compro-
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Glossário Fassi
misso notável e dispendioso em termos de recursos humanos e de tecnologias

Certificação

de controlo. Isto é demonstrado pelo facto de termos montado na empresa um

É uma declaração com a qual um organismo certificador, uma terceira

laboratório completo para efectuar testes invasivos e não invasivos nos materiais,

entidade que é independente tanto do fornecedor como do utilizador,

nas fundições e nas soldaduras, por exemplo. Uma estrutura com tecnologia de

assegura por escrito que um produto, um serviço, um processo ou um

ponta em termos do equipamento e da amplitude das verificações efectuadas

sistema de gestão cumpre os requisitos especificados nas normas de

nos protótipos e em todos os nossos produtos. Com efeito, o sistema de quali-

referência. A terceira entidade que concede a garantia escrita (certifi-

dade Fassi envolve uma sequência de intervenções que segue todo o processo de

cado) é por sua vez sujeita a um procedimento de acreditação.

fabrico de cada grua, incluindo as matérias-primas utilizadas. Estas verificações
são tão meticulosas que até saem da empresa: os nossos responsáveis pelo

Tipos de certificação

controlo de qualidade visitam quase todos os dias os fornecedores para controlar

No âmbito industrial existem três tipos principais de certificação:

a origem dos materiais. A segunda operação de selecção ocorre precisamente

- certificação do produto: certifica que cada produto que sai da

aquando da entrada das matérias-primas nas instalações da Fassi, onde são

empresa foi produzido com determinadas características claramente

aplicadas novas verificações. O sistema prevê depois uma série coordenada

especificadas (materiais, componentes, etc.); também certifica que

de passos que submete cada fase dos processos de fabrico e de montagem

cada produto foi submetido a controlos específicos.

da grua a verificações adicionais. Cada passo é certificado pelo responsável

- certificação do processo: certifica que toda a produção é efectuada

do departamento, que por sua vez deve comunicar constantemente com um

de acordo com fases e procedimentos especificamente declarados, que

supervisor. Claro que este sistema requer uma coordenação adequada entre as

são submetidos a verificações durante o próprio processo.

competências dos funcionários e a utilização de tecnologias informáticas que

- certificação de serviços: certifica o modo como a empresa se dirige

recolhem, ordenam e disponibilizam em tempo real os dados no sistema. Antes

e comunica com os seus contactos do mercado, adoptando procedi-

de uma grua chegar ao armazém preparada para ser entregue ao cliente, já foi

mentos que obedecem a normas de referência precisas.

submetida a pelo menos várias centenas de verificações técnicas e funcionais que
culminam com a prova final. A nossa maior satisfação é observar que, graças ao

DNV – organismo certificador acreditado

sistema de qualidade que aplicamos, esta verificação final se tornou uma simples

A Det Norske Veritas, que a Fassi utiliza como organismo certifica-

rotina com um resultado previsível. Mas para ser sincero consigo, nós estamos

dor, é uma instituição internacional independente com sede em Oslo,

muito contentes por estarmos habituados a este tipo de perfeccionismo”.

que trabalha desde 1864 para salvaguardar a vida, a propriedade e o
ambiente, oferecendo aos seus clientes toda a sua experiência e conhecimento. Presente em 100 países, com 300 escritórios e uma equipa de
7.000 pessoas, a DNV é um dos principais organismos de certificação
do mundo.
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