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Telehandlerele, în prim plan
Bobcat, Dieci, Faresin Industries, Manitou, Merlo și, pentru prima dată Magni Telescopic
Handlers, nume grele de pe piaţa internaţională de echipamente de ridicat au
confirmat participarea în calitate de expozanţi la saMoTer, cel mai important târg din
Italia dedicat echipamentelor de construcţii, ce va avea loc la Veronafiere, în perioada
22-25 februarie.
nn Florentina Chiriţă

V

izitatorii vor putea vedea cu ochii lor și testa ultimele
utilaje aduse de producători, în Holul 5 și zona exterioară
B, dedicate segmentului de telehandlere.
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Acoperire totală

saMoTer este singurul eveniment business to business din calendarul european pentru 2017 care le va oferi participanţilor din domeniu o imagine de ansamblu completă a sectorului de construcţii.
De la echipamente terasier și pentru construcţia drumurilor, de foraj, concasare, ridicare, vehicule, componente și servicii, companiile
prezente vor acoperi toate segmentele din domeniu. Ediţia din 2017
va fi dedicată tehnologiilor și soluţiilor pentru prevenţia și managementul emergenţelor de mediu. Întregul eveniment se va desfășura
la Veronafiere, concomitent cu Asphaltica, expoziţia dedicată tehnologiilor și soluţiilor pentru asfaltarea drumurilor, siguranţă și in-
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siere, pentru construcţia drumurilor, și cele
de foraj, precum și macaralele turn, au atins
o cifră de afaceri de 2,07 miliarde de euro (în
creștere cu 0,7%), în primele zece lui ale lui
2016. Și importurile au raportat o îmbunătăţire, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, la peste 663,9 millioane de euro, respectiv o creștere de 26%.

frastructura de transport (organizată în colaborare cu siteb) și cu Transport Logitec, expoziţie dedicată industriei transportului și
logisticii (organizat de Fiera Milano).
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Cei mai buni aduc ce e mai bun

cAsE cE, Hyundai, Kobelco, Komatsu, Doosan-Bobcat, Hidromek, Mecalac, VF Venieri, Eurocomach-sampierana, Ihimer, Kubota (E-Mac Group), Takeuchi (Midi Europe) și
Yanmar sunt doar câţiva dintre specialiștii
în echipamente terasiere care au confirmat
deja prezenţa și care vor reprezenta cu succes acest segment, care a cunoscut o revigorare neașteptată în ţara gazdă a marii expoziţii internaţionale. De altfel, piaţa italiană de echipamente pentru construcţii continuă să-și revină, conform ultimelor date publicate de saMoTer-Verona observatory în
colaborare cu Prometeia, pe baza informaţiilor furnizate de unacea (Asociaţia naţională a companiilor din Industria de construcţii
din Italia). Exporturile de echipamente tera-
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Asaltul utilajelor compacte

Productive, eficiente, ideale chiar și pentru lucrările de pe șantierele de construcţii
situate în mijlocul zonelor extrem de aglomerate din marile orașe, și cu nivele scăzute
de poluare: categoria „ușoară” de stimulează astăzi creșterea în domeniul echipamentelor terasiere din întreaga lume. Miniexcavatoarele și mini-încărcătoarele se comportă extrem de bine la cerinţele de mentenanţă ale contextelor moderne urbanizate, precum cele întâlnite în Europa și statele unite ale Americii. cu un nivel minim de muncă
invazivă, aceste echipamente sunt capabile să opereze în spaţii de lucru limitate și pe
șantiere de construcţii temporare. La toate
acestea se adaugă și elementul de sustenabilitate: echipamentele mici, de ultimă generaţie, pot elimina peste 90% din particulele
de gaze de eșapament, comparativ cu cele
fabricate înainte de anul 1996.
La nivel global, mini-încărcătoarele și miniexcavatoarele de până la 6 tone continuă
să câștige cote de piaţă tot mai mari, evolu-

ând de la vânzări totale de 15% înregistrate
în 2010, la un procent de 24% în 2015. Acest
trend crescător este întâlnit și pe piaţa de
utilaje din Italia, după cum arată un studiu
elaborat de saMoTer. În perioada ianuarieiulie 2016, Italia a raportat vânzări de 3.935
de miniexcavatoare, cu 24% mai mari decât
cele înregistrate în aceeași perioadă a anului anterior. Și segmentul mini-încărcătoarelor pe pneuri a experimentat anul acesta o apreciere importantă, cu 342 de unităţi vândute (+44%), fiind urmat de cel al mini-încărcătoarelor, cu 286 de unităţi vândute (+41%). Aceste cifre încurajatoare trebuie, totuși, analizate într-un anumit context,
respectiv acela conform căruia sectorul de
utilaje terasiere din Italia a traversat o perioadă nefastă, de la debutul crizei economice
din anul 2009, cu pierderi masive de 82% din
cotă. cu toate astea, rezultatele referitoare la vânzările din prima jumătate a lui 2016
reprezintă un semn pozitiv pentru întregul
segment de echipamente din Italia.

