FPT INDUSTRIAL ALCANÇA RECORDE DE PRODUÇÃO NA CHINA COM A SFH

Turim, 8 de maio de 2020

A pandemia da COVID-19 continua afetando as empresas e operações em todo o mundo. A
FPT Industrial, marca de motores, eixos, transmissões e geradores de energia da CNH
Industrial, tomou medidas para mitigar os efeitos em toda as suas fábricas e áreas comerciais,
respeitando os regulamentos de saúde e segurança internacionais. A procura por motores
continua forte, pois o fornecimento de equipamentos essenciais é algo de que o mundo
depende para continuar em movimento.

Nesse momento difícil, começam a aparecer sinais positivos de recuperação na China, primeira
nação a ultrapassar a pandemia. Com o retorno gradual ao trabalho e o aumento das atividades
industriais, os resultados encorajadores das empresas dão confiança para empresários de todo
o mundo. Esse encorajamento foi recentemente registrado durante o mês de abril na SFH,
empreendimento conjunto da FPT Industrial sediado em Chongqing, na China.
Após várias semanas de paralisação devido a COVID-19, a fábrica da marca no país asiático
retomou a produção no início de fevereiro com amplas medidas implementadas para garantir
a saúde e a segurança de todos os funcionários. Seguindo um plano cuidadosamente
desenvolvido, a atividade foi gradualmente retomada até a plena capacidade.

A crescente demanda no mercado de caminhões pesados da China em abril levou a SFH a
registrar um novo recorde mensal de produção dos motores Cursor, com aumento de 6% em
relação ao recorde anterior de 2018, quando o setor no país alcançou um pico sem
precedentes.
Fornecedor líder de motores para fabricantes de veículos comerciais locais, a SFH conta com
quatro linhas de produção de cilindros e cabeçotes e duas linhas de montagem. As linhas de
produção de cilindros e cabeçotes tem ao todo 40 processos de grande escala. A fábrica
funciona 24 horas por dia com turnos extra para garantir as entregas para os seus clientes,
incluindo a SIH, empreendimento conjunto para caminhões pesados da CNH Industrial em
Chongqing, atendendo a crescente demanda do mercado que foi impactada.
Fundada em 2007 pela FPT Industrial em parceria com a SAIC Motor e a Chongqing Machine
Equipment, a SFH é um dos maiores fabricantes de motores na China e pioneira em motores
de baixas emissões. Com cerca de 700 funcionários, a empresa fabrica motores Cursor para
veículos comerciais pesados e equipamentos de construção para uso on-road e off-road, bem
como para aplicações de geração de energia e marítimas. A fábrica exporta parte da sua
produção para mercados de todo o mundo e produz motores em conformidade com os
regulamentos das normas europeias relativas a emissões Stage V e Euro VI para os mercados
norte-americano e europeu, respectivamente.
A FPT Industrial é uma marca da CNH Industrial que se dedica a projetar, fabricar e comercializar motores para
veículos on-road e off-road e aplicações marítimas e de geração de energia. A empresa conta com mais de 8.000
colaboradores em todo o mundo, em dez fábricas e sete centros de P&D. A rede de vendas da FPT Industrial
consiste de 73 distribuidores e cerca de 800 centros de assistência em quase 100 países. Uma vasta oferta de
produtos, incluindo seis linhas de motores de 42 CV a 1.006 CV, transmissões com torques máximos de 200 Nm
a 500 Nm e eixos dianteiros e traseiros com pesos brutos por eixo de 2 a 32 toneladas. A FPT Industrial possui
a oferta mais completa de motores a gás natural disponível no mercado para aplicações industriais, incluindo
motores com potências de 136 CV a 460 CV. Essa vasta oferta e um forte enfoque em atividades de P&D fazem
da FPT Industrial uma líder mundial em motores industriais. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com.
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