JCB do Brasil realiza venda de 47 máquinas
Marca aumenta participação em obras de infraestrutura e fecha negócios avaliados
em mais de R$11 milhões
São Paulo, 19 de março de 2018 – A JCB, líder mundial em vendas de retroescavadeiras e
manipuladores telescópicos Loadall, anuncia a maior venda do ano no país até o momento: 47
máquinas destinadas à obras de infraestrutura, mercado agrícola e construção civil. As compras
foram realizadas pelo Ministério da Integração e pela CODEVASF (Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).
Para Ernami Ramirez, diretor comercial da Valence, Distribuidor JCB responsável pela
negociação junto ao Ministérioda Integração, “a participação em concorrências onde o objetivo
é o fomento ao desenvolvimento do mercado nacional é fundamental. No que se refere às
operações de infraestrutura com foco para o setor público, o portfólio JCB se destaca pela
qualidade, diversificação e eficiência operacional”. A entrega das 29 retroescavadeiras 3CX estão
programadas para abril e maio deste ano.
Para Romeu Faria, diretor
comercial
da
Normaq,
Distribuidor
JCB,
“este
resultado é fruto do nosso
compromisso
com
o
atendimento de qualidade e
em
acordo
com
as
necessidades de organizações
públicas. Esta é a quarta vez
em apenas cinco anos que as
máquinas JCB ganham o
processo de licitação”. Para a CODEVASF, foram solicitadas 15 retroescavadeiras 3CX, uma
escavadeira hidráulica JS220LR e duas JS210 para atuarem em obras de infraestrutura e
atividades de irrigação na região do Vale do São Francisco, próximo à cidade de Petrolina, sertão
pernambucano.

Para baixar as imagens em alta, clique aqui: https://we.tl/nkDHMaC5Ad
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 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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