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Saur enviará plataforma de descarga para o México
Empresa expande atuação no exterior com vendas também para 
Guatemala e Rússia
 
A Saur, empresa especializada no fornecimento de soluções para movimentação de 
materiais, comemora sua primeira venda de plataforma para descarga de granéis 
para a América do Norte. Com embarque previsto para junho, o equipamento será 
instalado em uma unidade da Nestlé localizada na cidade de Silão, no México.

Encomendado pela Nestlé da Suíça, a plataforma foi customizada para receber 
matérias-primas como farinha de osso, farinha de carne, farinha de soja, glúten de 
milho, sorgo, trigo, arroz e outros cereais destinados à produção de ração animal.

As plataformas têm como objetivo reduzir os processos de descarga de granéis,
evitando filas em centrais de recebimento. O equipamento ergue a parte dianteira do 
veículo, fazendo com que a carga contida no implemento seja descarregada com
segurança em aproximadamente quatro minutos. As plataformas são projetadas 
para utilização com caminhões toco, truck, carretas, bitrens e rodotrens.

Recentemente, a Saur vendeu uma plataforma para uma empresa colombiana, que 
foi instalada, porém, na Guatemala. O equipamento foi o primeiro do tipo utilizado no 
país, além de ser também a primeira vez que uma plataforma do tipo foi empregada 
para o descarregamento de resina plástica.

Até o final do primeiro semestre de 2014 a Saur deve enviar ainda duas plataformas 
para a Rússia. Estas, por sua vez, serão aplicadas em operações com sementes de 
girassol. Os valores envolvidos nas negociações não foram revelados.

Notícias relacionadas:
Saur anuncia novos diretores•
Selecionador de Camadas, da Saur•
Garra para Bobinas e Lança Guindaste, da Saur•
Garras para movimentação de celulose, da Saur•
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