
APLICAÇÃO
A Greenbrier Maxion, formada a partir de uma joint venture entre a brasileira 
Iochpe-Maxion e as americanas AmstedRail e Greenbrier, é a maior operação 
ferroviária da América do Sul. A empresa é líder mundial na produção de 
vagões de carga, truques e serviços ferroviários. Localizada em Hortolândia-
SP, a fábrica ocupa uma área total de 951,4 mil metros quadrados e conta com 
mais de 1.300 funcionários.

DESAFIO
Os operadores de empilhadeiras da Greenbrier Maxion enfrentam diariamente 
muitos desafi os durante o trabalho, passando a maior parte do tempo no 
compartimento do operador. Há muitos trilhos e linhas férreas pela empresa, 
e passar com a empilhadeira por estes trilhos constantemente, resulta em 
transferência de impacto e vibrações para a coluna do operador. A falta 
de conforto infl uenciava no desempenho dos operadores. Os operadores 
também utilizam diversas ferramentas nas empilhadeiras, que eram difíceis 
de armazenar e acessar quando necessário. A empresa estava à procura de 
empilhadeiras mais ergonômicas para o operador, ajudando-os a ter mais 
confi ança e menos fadiga. 

SOLUÇÃO
A Greenbrier contratou 32 novas empilhadeiras, incluindo empilhadeiras 
da Série C-5 e Série ESR para atender os requisitos de movimentação de 
materiais. A direção ajustável e assentos suspensos permitem aos operadores 
ajustar a empilhadeira às suas necessidades individuais enquanto protege de 
impactos e vibrações. Maior visibilidade tem resultado em menos impactos 
dos garfos nas estruturas, o que também melhora a segurança na operação. A 
frota também foi equipada com acessórios Work AssistTM para proporcionar aos 
operadores segurança e fácil acesso a pranchetas, coletores de dados e outras 
ferramentas que são frequentemente usadas ao longo do dia.

RESULTADOS
 Recursos ergonômicos como direção ajustável e assento suspenso, 

permitem que os operadores ajustem a altura de sua necessidade e ajudem 
a protegê-los contra impactos e vibrações

 Melhoria na visibilidade, permite que os operadores vejam claramente a 
posição dos garfos, melhorando a segurança ao reduzir os impactos com 
as estruturas porta paletes do armazém

 Acessórios fl exíveis e práticos Work AssistTM 
proporcionam armazenagem correta para 
pranchetas e coletores de dados, ajudando a 
proteger o equipamento enquanto proporcionam 
acesso fácil em local defi nido.

“Hoje o colaborador tem 
o prazer de trabalhar no 
equipamento, porque sabe 
que o equipamento tem 
uma boa ergonomia, é 
confortável”

Marcos Humberto
Supervisor de Logísitca
da Greenbrier Maxion
Hortolândia-SP
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