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Parceria entre a Jungheinrich e a Leo Madeiras permitiu a 
customização de equipamentos para satisfazer especificamente 
essa operação e solucionar seus desafios

5) Redução de avarias nas placas de madeira e MDF transpor-
tadas - diariamente são movimentadas 2 toneladas ou 1.700 
unidades de chapas de madeira por selecionadora, volume 
que não era atingido com as 16 máquinas anteriores.

“Nosso cálculo mostrou que tanto o investimento quanto as
dificuldades seriam menores se trocássemos nossos equipa-
mentos a combustão por máquinas movidas por bateria de lítio 
em vez de trocar GLP por chumbo-ácido.” Silvio Fernandes - 
Diretor de Logística.

“Precisávamos que o atendimento de manutenção fosse muito 
ágil, e isso também influenciou na escolha pela Jungheinrich. 
Tenho resposta quase que imediata de quando o técnico virá 
resolver.” Ricardo Costa - Gerente de Operação

Projeto a 4 mãos

3) Possibilidade de operar até 3 máquinas ao mesmo 
tempo, em corredores onde antes só cabia um equipa-
mento. Com isso, a operação foi otimizada em 300%.

Resultados

1) Redução de ruídos e a eliminação de problemas com a 
vizinhança.

2) Redução significativa da emissão de gás carbônico, uma 
preocupação na ideologia de sustentabilidade da empresa.

4) Redução de lesões nos operadores: Por serem fáceis 
de operar, as máquinas Jungheinrich contaram com 
feedback positivo dos colaboradores da Leo Madeiras. 
Eles relataram a redução de impacto nos joelhos e 
tornozelos, consequência do esforço menor, permitido 
pela condução feita em pé. O volante JetPilot, aprovado 
por todos os operadores, oferece conforto de direção e 
operação intuitiva, não gerando torção da coluna ao 
pilotar, aliviando a tensão no pescoço.

Recargas intermediárias das baterias de lítio, que podem ser 
feitas em pausas como almoço ou jantar dos operadores.

Aumento de 20% na produtividade operacional.

Outros benefícios


