interviu

Aproape de clienţi
şi nevoile lor
În ideea de a aduce cât mai multe informaţii proaspete pe piaţa românească a utilajelor
şi echipamentelor pentru construcţii, am reuşit să discutăm cu Stefano Pilutti, Manager
Zonal pe Europa de Est al companiei Casagrande Group, reprezentată în România de
firma brăileană Romdril.
Text: Mircea Ciolpan; Foto: Casagrande Group / Romdril

N

u trebuie să fii expert
pentru a-ţi da seama că
piaţa est-europeană suferă pe segmentul construcţiilor, mici excepţii fiind făcute de Ungaria, ţară care trece printr-un moment favorabil de creştere pe anumite segmente
faţă de anul trecut. Iar situaţia nu este deloc una roză în condiţiile escaladării conflictului pe zi ce trece dintre
Ucraina şi Rusia. În ceea ce priveşte
piaţa echipamentelor pentru forat,
aceasta depinde în mare măsură de
proiecte mari de infrastructură sau
dezvoltare urbană.

Maşini şi Utilaje: Cum se prezinta piata echipamentelor de forat din
Europa de Est?
Stefano Pilutti: Piaţa este în scădere în aproape toate ţările din Europa
de Est şi încă nu se văd semne de revenire. În plus, faţă de criză economică europeană, situaţia conflictuală
dintre Rusia şi Ucraina a afectat şi ea
starea oricum stagnantă a investiţiilor în infrastructură, a construcţiilor
industriale sau rezidenţiale.
Maşini şi Utilaje: Care sunt cele
mai noi tehnologii propuse de compania Casagrande?
Stefano Pilutti: Lansarea în producţie a maşinilor cu funcţionalităţi multiple Casagrande V16 şi V19
pentru ducerea la bun sfârşit a tehnologiilor moderne precum mixarea solului în adâncime (deep soil
mixing), vibrarea palplanşelor (sheetpilling), mixarea solului prin tăiere (cuting soil mixing), piloţi prin deplasare laterală (displacement pi-
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ling) ca şi cele tradiţionale cum ar
fi piloţi foraţi şi cu şnec continuu
(CFA), a completat gama de maşini
pentru execuţia piloţilor. În ceea ce
priveşte maşinile pentru micropiloţi,
gama a fost lărgită în jos cu maşinile
C2, C3, C5 iar în marginea de sus cu
C16 toate cu funcţii XP şi care acoperă în totalitate lucrări precum studiile geotehnice, execuţia piloţilor în
spaţii mici (în subsoluri sau sub poduri) sau puţuri de apă. Practic, nu
există necesitate de forare pe care o
maşină Casagrande să nu o îndeplinească. În ceea ce priveşte maşinile
pentru pereţi diafragmă, Casagrande a lansat maşină RKG cu graifer pe
cablu operat hidraulic care a completat gama de maşini pentru care compania noastră este renumită

în întreaga lume fiind un pionier în
această tehnologie.

Maşini şi Utilaje: Există în plan
lansarea de echipamente noi în
acest an?
Stefano Pilutti: După cum am
menţionat mai sus anul acesta am
lansat 4 noi modele pentru execuţia
micropiloţilor, o maşină de pereţi diafragmă de mari adâncimi şi am mai
lansat două modele din gama mare de piloţi B360 XP şi B450 XP (90 şi
160 de tone). Cu acestea toate modelele din gama Casagrande beneficiază de tehnologia XP.

Maşini şi Utilaje: Care sunt principalele piete est-europene pe segmentul de foraj?

Stefano Pilutti: Deşi situaţia europeană a fost afectată de criză economică, ţări ca Turcia, Polonia şi Rusia
au investit totuşi în ingineria geotehnică şi în lucrări de infrastructură şi
de aceea reprezintă pieţe importante
pentru Casagrande.

Maşini şi Utilaje: Cum este piaţa
românească comparativ cu pieţe de
lângă ea, precum Bulgaria, Ungaria
sau Serbia?
Stefano Pilutti: Ca şi celelalte ţări
vecine (Bulgaria, Serbia etc) România a jucat un rol important pentru
Casagrande mai ales pentru execuţia pereţilor diafragmă şi a piloţilor din noile staţii de metrou sau ale
marilor clădiri din ţară. Deasemenea maşinile noastre pot fi văzute în

aproape toate oraşele din ţară în care s-au executat lucrări importante de fundaţii şi din păcate, datorită lipsei de investiţii în acest domeniu, mai puţin în lucrări de amenajări hidrotehnice sau de stabilizări
ale solului.

Maşini şi Utilaje: Care sunt cele
mai vândute modele din gama Casa-

grande în Europa de Est?
Stefano Pilutti: Cele mai vândute maşini în Europa de Est sunt pentru piloţi şi pereţi diafragmă modelele B125, B200 şi B250 iar pentru micropiloţi C6XP.

Maşini şi Utilaje: Care sunt principalii factori care influentează vânzarea de echipamente specializate pre-

Stefano Pilutti,
Manager Zonal pe
Europa de Est
al companiei
Casagrande Group

cum cele produse de Casagrande?
Stefano Pilutti: Vânzarea unei maşini Casagrande presupune de fapt
acomodarea clientului cu o tehnologie extrem de modernă şi de eficientă. Vânzarea este strict legată de
existenţa proiectelor şi mai ales a celor finanţate. De exemplu o parte din
scăderea vânzărilor a fost dată de
pierderea proiectelor rezidenţiale în
condiţiile în care şi acum mai există
o serie de blocuri cu apartamente de
locuit încă nevândute. În ultima vreme se observă totuşi o prudenţă revitalizare a acestora.

Maşini şi Utilaje: Ce ne puteti spune despre noua gama XP?
Stefano Pilutti: Îmbunătăţirile tehnologice aduse de generaţia XP a
permis Casagrande să mărească
performanţele maşinilor sale în ceea ce priveşte economia de combustibil, eficienţa, productivitatea, mentenanţa şi operarea. De asemenea,
se obţine şi o reducere substanţială
a zgomotului ceea ce permite lucrul
în schimbul de noapte în zone urbane. În esenţă este vorba de o integrare totală comandată de un calculator
a componentelor mecanice, electronice şi hidraulice a unei maşini. Cu
senzori pe toate componentele şi un
display cărei da indicaţii complexe
asupra stării maşinii.
Maşini şi Utilaje: Care sunt principalele ţinte ale companiei Casa-

grande in acest an?
Stefano Pilutti: Anul acesta principala misiune a Casagrande este de a-şi întări prezenţa pe pieţele existente, dezvoltându-şi legăturile cu reţeaua de dealeri în pieţele emergente, ţinând în permanenţă contacul cu antreprenorii pentru a răspunde întotdeauna prompt
şi eficient cerinţelor şi provocărilor
tehnologice. Avem întotdeauna o
soluţie pentru orice problemă.

Maşini şi Utilaje: Sunteți
mulțumit de rezultatele obţinute pe
piaţa românească până în prezent?
Stefano Pilutti: Prezenţa îndelungată a Casagrande Spa în România, sprijinită îndeaproape de activităţile de promovare şi service ale
Romdril ca dealer local, a fost întotdeauna apreciată de principalii actori ai pieţii româneşti de construcţii care au ales Casagrande ca furnizor şi partener. Din această cauză, Casagrande este pe deplin satisfăcută de recunoaşterea ei ca producător de echipament de înaltă tehnicitate şi ca un partener de
nădejde ceea ce ne face mândri de
realizările noastre şi de rezultatele prezenţei noastre pe piaţa românească.
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