Distribuidores JCB fecham negócio e aumentam participação
em obras de infraestrutura
13 máquinas serão utilizadas em obras de manutenção por organizações públicas de
saneamento nos estados de Pernambuco e Mato Grosso do Sul
São Paulo, 04 de outubro de 2017 – O segundo semestre é marcado por bons resultados para a
JCB, marca de origem inglesa e líder mundial em vendas de retroescavadeiras e Loadall. O
Distribuidor Normaq, responsável pelo atendimento JCB nas regiões de Alagoas, Pernambuco,
Paraíba e Rio Grande do Norte, realizou a venda de cinco retroescavadeiras modelo JCB 3CX
para a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) em Recife (PE). Em Campo Grande
(MS), o Distribuidor Dimaq celebrou a negociação de oito retroescavadeiras, também modelos
JCB 3CX, para a Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul). No total foram
13 máquinas comercializadas e R$2,5 milhões negociados.
Romeu Faria, diretor comercial da JCB Normaq,
destaca o histórico de sucesso da marca em
concorrências públicas. “No total, já temos 15
máquinas entregues à Compesa. Estamos muito
satisfeitos em afirmar que estes resultados são
fruto de nosso compromisso com o atendimento
de qualidade e em acordo com as necessidades de
organizações públicas”.
Segundo Alexandre Mascarenhas, diretor comercial
da Dimaq, “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. Desde 2010,
esta é a terceira licitação que vencemos e, até o
momento, 32 máquinas foram entregues para
diversos órgãos e para as mais diferentes
aplicações”.
Para fazer o download destas fotos, acesse
https://we.tl/Qjfzhih7qP

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 23 fábricas em quatro continentes que produzem mais de 300
modelos de máquinas diferentes. A fábrica no Brasil fica no município de Sorocaba (SP), a qual atende a
toda a América Latina, e onde são produzidas retroescavadeiras modelos 3CX e 4CX, escavadeiras
hidráulicas de esteira JS 210, JS 220LC e JS 235LC, Loadall 540-170 e 535-125 e pás carregadeiras 422ZX.
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