JCB fecha parceria com novo Distribuidor
A partir de hoje, Revemar JCB será responsável pelo atendimento aos estados do Pará e
Amapá
São Paulo, 18 de maio de 2018 – Alinhada aos objetivos de fortalecer e consolidar a presença
da marca no país, a JCB do Brasil anuncia sua parceria com o Grupo Revemar que, a partir de
hoje, será responsável pelo atendimento aos estados do Pará e Amapá. Presente no mercado
nacional há mais de trinta anos, o Grupo é especializado na comercialização e locação de
automóveis, caminhões, motocicletas, máquinas agrícolas e implementos, além de negócios
relacionados às áreas de siderurgia e agropecuária.
Indalecio Chini, diretor da Revemar, comenta que o contrato de parceria complementa o
portfólio do Grupo, pois oferece mais opções de produtos com alta qualidade, resistência e
tecnologia. “Muito bem posicionada no mercado nacional, a JCB do Brasil possui diferenciais
competitivos extremamente atraentes que estão relacionados tanto à qualidade de suas
máquinas, quanto às suas soluções de financiamento”, revela. “Estamos muito otimistas. Já
inciamos nossas operações com um volume de máquinas interessante e esperamos até o final
do ano inserir mais de 50 máquinas novas no mercado”, completa Chini.
Para Fábio Santos, gerente de desenvolvimento de Distribuidores da JCB, “a chegada da
Revemar ao time JCB vem ao encontro de nossa estratégia em posicionar o cliente e suas
necessidades no centro de toda a operação, oferecendo excelência no atendimento e pósvendas. O Grupo Revemar possui grande reconhecimento e tradição no mercado,
características alinhadas às expectativas e padrão de qualidade JCB”. Com a nova parceria, a
JCB do Brasil passa a ter 12 Distribuidores localizados em todas as regiões do país.
Para fazer o download de fotos da unidade e da cerimônica de abertura, clique:
https://we.tl/zXvsWFEZdA
Sobre a JCB
Líder mundial em vendas de máquinas retroescavadeiras e Loadall, a JCB é a terceira maior
fabricante global de equipamentos para construção civil. Empresa de origem britânica com
mais de 70 anos de atuação, dos quais há mais de 20 no país, possui 22 fábricas em quatro
continentes que produzem mais de 350 modelos de máquinas. A fábrica no Brasil fica no
município de Sorocaba (SP), a qual atende a toda a América Latina, e onde são comercializadas
as retroescavadeiras modelos 3CX e 4CX, mini retroescavadeira 1CX, escavadeiras hidráulicas
de esteira JS210, JS220LC e JS235LC, pá carregadeira 422ZX, mini escavadeira 8026CTS, mini
carregadeiras 155 e 190, empilhadeiras TLT35D e RTFL940 e Loadalls 535-125, 540-170, 531-70
e 541-70.
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