Macromaq JCB marca presença na 50ª edição da EFAPI
Evento movimenta diversos setores da economia do Grande Oeste Catarinense
São Paulo, 04 de outubro de 2017 – A partir de 06 de outubro, a Macromaq JCB estará na EFAPI
2017. Atentas ao início da retomada do mercado, fabricante e Distribuidor levarão para a feira
a mini retroescavadeira 1CX, retroescavadeiras modelos 3CX e 4CX, a pá carregadeira 422ZX, a
mini carregadeira SSL190 e a escavadeira hidráulica JS210, máquina da nova linha de
Escavadeiras lançada neste ano.
Entre as três maiores fabricantes de equipamentos e máquinas para construção do mundo, a
JCB possui no Brasil um portfólio de produtos e soluções altamente versátil. “Dois de nossos
principais compromissos são o investimento em inovação, pesquisa e desenvolvimento; e
identificar o produto certo para o cliente, conhecer seu negócio e ajudá-lo na melhor escolha”,
comenta Alessandro Fernandes, gerente regional de vendas da JCB do Brasil.
Sobre a importância estratégica e expectativas para esta edição da EFAPI, Gionas Paulo
Mezzomo, gerente de vendas da Macromaq, destaca que “a Macromaq nasceu em Chapecó,
portanto a expectativa é reforçar o nosso histórico de sucesso, trazendo tecnologias e soluções
que permitem aos clientes o alcance de níveis superiores de desempenho, produtividade e
economia”.
“Nossa presença na 50ª edição da EFAPI é fundamental, pois apresentaremos modelos e linhas
que atendem diversos setores. Além disso, destaco que fortaleceremos a união de duas marcas
fortes e de tradição em qualidade de produtos e serviços”, completa Fernandes.
Considerada a maior festa, exposição e feira multissetorial do Sul do Brasil, a EFAPI (ExposiçãoFeira Agropecuária, Industrial e Comercial de Chapecó) celebra neste ano cinco décadas. Mais
de 400 marcas ocuparão 210 mil m² de área, sendo a expecativa de lucro de R$ 150 milhões em
novos negócios.
Para download de fotos do modelos, clique neste link: https://we.tl/mfPQN75nhe
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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