Empresa fabrica de itens para máquinas de desinfecção de ambientes
A JBT, associada à ABIMAQ, adequa sua linha de produção para confeccionar os
itens
A JBT Corporation é mais uma empresa associada à ABIMAQ que está atuando
em diferentes frentes de trabalho para ajudar no combate à disseminação do
novo coronavírus. A fabricante concentra seus esforços para produzir
componentes para máquinas de desinfecção de ambientes e, paralelamente, ela
também contribuiu para um projeto de fabricação das populares máscaras face
shield.
A associada da ABIMAQ dedicou recursos e investiu na fabricação de
componentes para trinta máquinas de desinfecção de ambientes. Os
equipamentos estão sendo produzidos por uma parceira comercial da JBT, a
empresa chamada Aurratech. O analista de marketing da JBT, Bruno Valetta,
conta que foi organizada uma força-tarefa para produzir os itens.
“Nós assumimos a responsabilidade de produzir esses kits de componentes para
as máquinas de desinfecção. Esses itens, no entanto, não fazem parte da nossa
linha de produção comum. Então nossos engenheiros e equipe de colaboradores
se dedicaram para aprender e fabricar”, ressalta Bruno. Localizada em
Araraquara, no interior de São Paulo, a JBT é especializada em produzir
equipamentos para o ramo alimentício.
Bruno conta que a empresa adaptou suas máquinas a laser e de usinagem, os
engenheiros trabalharam no desenho das peças e o roteiro de fabricação delas,
para que os novos itens se adequassem à rotina de produção da fábrica. Um
primeiro lote de componentes foram enviados à parceira Aurratech, que faz a
montagem das máquinas de desinfecção de ambientes.
Essas máquinas utilizam uma técnica chamada Fog in Place, promovendo a
nebulização de agentes químicos e, assim, desinfetando completamente salas
inteiras em questão de minutos. “O Fog in Place está se mostrando
extremamente eficiente, sendo utilizado para a desinfecção de escritórios,
indústrias, hospitais e até táxis e aeronaves”, ressalta Bruno.
O gerente de marketing da empresa conta que já chegou uma nova demanda
para um novo lote de 30 novos kits de componentes. Ele ainda prevê que esse
número só aumente, enquanto a pandemia se estender no Brasil. “A JBT está
disposta a continuar fabricando os itens”, diz.
Face shields
Também em conjunto com um parceiro comercial, a JBT se engajou no projeto
de produção de máscaras face shield. Cerca de 80 visores foram produzidos pela
fabricante. Ela articulando junto com outras empresas a aquisição de material e

a execução do corte das viseiras das máscaras, que serão enviadas para os
colaboradores do Projeto Vida 3D para posterior montagem.
Sobre a ABIMAQ
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) foi fundada em
1937, com o objetivo de atuar em favor do fortalecimento da indústria nacional, mobilizando o
setor, realizando ações junto às instâncias políticas e econômicas, estimulando o comércio e a
cooperação internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de
tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial. Mais informações:
http://www.abimaq.org.br.

