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Introdução

1

Olá! Primeiramente, queremos agradecer o 
interesse pela Ultragaz Empilhadeiras. Com a 
nossa solução de pit stop para abastecimento 

de empilhadeira a gás, iremos ajudar você a trazer 
maior segurança e eficiência à sua operação.

Por aqui, você irá encontrar o passo a passo da 
implementação, desde o momento em que você optar 
pela adesão à Ultragaz Empilhadeiras até a instalação 
da solução na sua planta. A ideia é informar sobre 
todo o processo e, ao mesmo tempo, demonstrar a 
simplicidade do nosso sistema e quanto de valor você 
poderá agregar ao dia a dia dos seus operadores e do 
seu negócio!

É chegada a nova era do abastecimento pit stop e você 
poderá fazer parte disso com a Ultragaz Empilhadeiras!

Boa leitura.
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Conhecendo a Ultragaz 
Empilhadeiras e os principais 

diferenciais

2

Todos os detalhes sobre 
como funciona a Ultragaz 

Empilhadeiras no nosso blog. 
CLIQUE AQUI.
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Nosso primeiro passo é entender o que é a Ultragaz 
Empilhadeiras e o que ela pode fazer pela e para a sua indústria.

A Ultragaz Empilhadeiras é uma solução de abastecimento de 
empilhadeiras GLP, que utiliza o modelo de pit stop para realizar 
esse procedimento e manter as suas máquinas sempre em 
funcionamento.

Por ser feito diretamente por meio de um cavalete, esse tipo 
de abastecimento elimina a necessidade de troca de cilindros 
de gás, que é o modelo mais tradicional usado no mercado de 
empilhadeiras GLP. Só essa mudança já traz um ganho enorme 
aos colaboradores em termos de segurança, principalmente em 
se tratando de ergonomia.

Além disso, o uso do cavalete também traz ganhos à operação 
em termos de velocidade, já que elimina-se o tempo perdido 
também em decorrência da troca de botijão.

Mas, além do conforto e da otimização, o que a Ultragaz 
Empilhadeiras tem de diferente das demais soluções de pit stop 
para empilhadeira a gás disponíveis hoje no mercado? São três 
fatores principais:
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Nossos intertravamentos em dois níveis 
garantem não apenas que o responsável pelo 
abastecimento é, de fato, quem está realizando 
a operação, mas também assegurar de que 
o procedimento só terá início uma vez que o 
equipamento foi aterrado e todas as travas 
estão corretamente acopladas.

Equipado com um painel de operação assistida, 
o sistema da Ultragaz Empilhadeiras apresenta 
todo o passo a passo que ele precisa realizar, 
bem como solicita a confirmação do operador, 
a fim de garantir que nada será esquecido ou 
feito rapidamente.

Dupla verificação

Operação assistida

2

Sabemos bem que não é fácil dividir custos 
operacionais quando diferentes setores 
compartilham as mesmas máquinas. Por isso, 
pensamos em acoplar uma tecnologia que 
identifica o operador e para qual centro de 
custo ele responde, assim fica simples separar 
as informações e ter dados assertivos.

Dados e divisão de custos
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Visita técnica e proposta 
comercial 
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Se interessou e decidiu aderir à solução? O segundo passo 
é falar com um de nossos especialistas. A ideia é bater um 
papo inicial, sem compromisso, em que nossa equipe pode 
entender o cenário atual da sua planta industrial e levantar 
outras informações relevantes para a instalação da Ultragaz 
Empilhadeiras, como: se você já tem ou não uma solução de 
abastecimento para empilhadeiras GLP, qual o tamanho da sua 
operação e o número de empilhadeiras rodando atualmente no 
local; se o seu cenário possui mais de uma planta.

Uma vez feito esse levantamento inicial, nós enviaremos à 
sua planta um especialista do nosso comercial técnico para 
realizar uma visita ao local. Nosso consultor tem o conhecimento 
específico para analisar a sua operação com olhar clínico e 
entender se o local apresenta todos os pré-requisitos para 
a instalação da Ultragaz Empilhadeiras em si, verificando 
questões como: se você já possui uma solução instalada, onde 
ela está? Se não, qual o melhor local para instalar o sistema de 
abastecimento? Se você tem múltiplas plantas, onde colocar a 
solução de pit stop para otimizar o abastecimento? Será preciso 
modificar algum ponto elétrico?

Todas essas perguntas são importantíssimas para o processo 
de instalação, e a visita técnica é feita justamente para respondê-
-las, a partir do entendimento do seu contexto real, bem como 
para propor ajustes e melhorias, se for preciso.
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Nosso foco aqui é criar um processo de implementação 
específico e transparente para a necessidade do seu negócio, 
assim, atuamos para pensar junto com você a melhor forma de 
realizar o procedimento.

Com todos esses insumos em mãos, nosso consultor realiza 
uma proposta comercial para formalizar tudo o que consideramos 
desde o primeiro segundo em que você entrou em contato 
conosco. Entendendo volume estimado de consumo, a disposição 
da planta e outros tantos detalhes, é possível pensar em uma 
proposta aderente à sua realidade, com o melhor custo-benefício.

Vale dizer que essa proposta comercial, antes de ser 
enviada para a sua aprovação, também passa pela nossa 
área de instalação. É por meio dos nossos especialistas em 
implementação que cuidamos para que o escopo do seu projeto, 
que foi feito sob medida, esteja dentro das normas exigidas pelo 
mercado, e também para garantir que você terá previamente 
todas as informações sobre a infraestrutura necessária para que 
a Ultragaz Empilhadeiras possa operar sem problemas.

A duração estimada para essa etapa está diretamente atrelada 
ao tempo que você levará para aprová-la. Uma vez aceitos todos 
os termos, estamos prontos para partir para a instalação!
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Instalação da Ultragaz 
Empilhadeiras
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Tudo certo até aqui? Hora de pôr a mão na massa. A Ultragaz 
cuida de todo o processo para você, disponibilizando o envio 
de duas equipes de especialistas para o dia da instalação: uma 
focada na adequação da parte elétrica da sua planta e outra, para 
cuidar da tubulação de gás.

Você precisa apenas se organizar para parar a operação – 
em geral, solicita-se que a circulação de pessoas e o local da 
instalação em si tenham a operação interrompida durante um dia 
inteiro. Assim, evita-se quaisquer acidentes. As demais atividades 
da operação, que não estão relacionadas ao local da instalação, 
não sofrem qualquer impacto.

Depois de finalizada a instalação, enviamos um especialista 
técnico ao local, a fim de verificar se tudo foi conectado de 
acordo com o previsto no projeto, além de realizar testes com 
base nas diretrizes estabelecidas pela Norma Regulamentadora 
nº 13 (NR-13), que inspeciona a segurança e a operação de vasos 
de pressão, caldeiras e tubulações.
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Reabastecendo a Ultragaz 
Empilhadeiras 

12

M E N U



5

Testes feitos e tudo dentro dos conformes, nosso técnico libera a 
operação para que possa ser realizada a primeira carga de gás.

Como mencionado anteriormente, no modelo de pit stop não há 
a necessidade de troca de cilindros para o abastecimento. Dessa 
forma, o gás usado para abastecer as empilhadeiras vem do 
cavalete que, por sua vez, se alimenta do gás proveniente de uma 
central – em geral, um tanque estacionário da planta. Assim, o 
GLP usado no pit stop é transferido diretamente do caminhão da 
Ultragaz para o tanque localizado da planta.

A logística para os reabastecimentos periódicos fica a critério 
do que você acredita ser o melhor para a sua operação, podendo 
ocorrer de duas formas. Na primeira delas, você tem a opção de 
ligar na central Ultragaz e solicitar a reposição de GLP sempre 
que precisar.

Você também pode deixar tudo com a Ultragaz e fazer 
reabastecimentos programados. Dessa forma, nos 
responsabilizamos em realizar o procedimento recorrentemente, 
sempre em uma data previamente combinada. Essa opção é o 
que recomendamos, assim você não precisa se preocupar!
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Treinamento 
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Com toda a implementação feita e testada, bem como o 
primeiro abastecimento garantido, a Ultragaz Empilhadeiras 
finalmente está pronta para uso.

Para isso, a nossa equipe de especialistas também realiza 
um treinamento completo com os colaboradores. O objetivo é 
capacitá-los, garantindo que todos tenham os conhecimentos 
necessários a respeito dos procedimentos de segurança para 
operar o pit stop com segurança. 

A melhor parte é que a Ultragaz fornece o certificado, sem 
custo adicional, para atestar que a sua empresa está seguindo as 
diretrizes da Norma Regulamentadora Nº 20 (NR-20), específica 
para trabalho com inflamáveis e combustíveis.
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Tudo pronto! 
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É isso mesmo, chegamos ao fim. Agora, basta pôr a Ultragaz 
Empilhadeiras para rodar na sua indústria, garantindo segurança 
aos seus colaboradores e tecnologia de inteligência em dados 
para trazer ainda mais eficiência ao seu negócio. 

Por fim, depois de todo o processo de instalação, também 
cuidamos do processo para manutenção preventiva e corretiva 
do equipamento. Dessa forma, você precisa apenas se 
preocupar com o que importa: as pessoas e o seu negócio! 
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Agora que você já sabe todos os detalhes sobre 
como é feita a implementação da Ultragaz 

Empilhadeiras, você já pode falar com um de 
nossos especialistas e entender como podemos 

inserir a nossa solução de pit stop para 
empilhadeira a gás dentro do seu contexto, 

atendendo às suas necessidades. 

QUERO FALAR COM UM CONSULTOR DA ULTRAGAZ
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