JCB e Valence marcam presença na FEMEC 2018
Pela quinta vez consecutiva, fabricante e Distribuidor apresentam condições especiais
para aquisição de máquinas durante a feira
São Paulo, 19 de março de 2018 – Neste ano, a FEMEC tem como objetivo apresentar as
principais tendências em tecnologia e sustentabilidade para o mercado agrícola nacional. Atenta
ao crescimento do setor, a JCB do Brasil em união com a Valence - Distribuidor da marca
responsável pelo atendimento das regiões de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins e
DF, além de apresentar suas principais soluções, trará aos visitantes da feira a retroescavadeira
JCB 3CX e a pá carregadeira JCB 422ZX.
Luiz Guerra, gerente comercial da Valence, destaca
o bom desempenho da marca e as condições
especiais que serão oferecidas no evento: “esse ano
tem tudo para fechar com chave de ouro! Estamos
em meio à retomada do parque de máquinas e o
setor agrícola tem muito a contribuir para isso. Ano
passado a colheita de soja quebrou recorde e 2018
promete seguir o mesmo caminho”.
Para Michael Steenmeijer, gerente nacional de vendas agrícolas da JCB, a tendência em adotar
tecnologia de ponta no campo está alinhada ao processo de profissionalização do mesmo e em
oferecer ao produtor a economia de insumos, horas de máquinas e mão de obra trabalhadas,
aumentando não só a produtividade, como a precisão nos processos. “A expectativa é que cada
vez mais sejam utilizadas máquinas da chamada ‘linha amarela’ pelo produtor rural, que atuam
nas mais diversas aplicações, como na construção e manutenção de açudes, canais de
drenagem, estradas e curvas de nível, limpeza de pátios e currais, carregamento de insumos,
entre outras. No caso da retroescavadeira, por exemplo, dizemos que ela é uma das primeiras
máquinas a entrar e uma das últimas a deixar o campo em um dia de trabalho”, comenta
Steenmeijer.
A FEMEC oferece oportunidades para aquisição de máquinas, equipamentos, implementos e
insumos, além de outros produtos e serviços destinados à produção agropecuária. Sua sétima
edição será realizada de 20 a 23 de março de 2018 no Parque de Exposições do Camaru em
Uberlândia (MG).
Para baixar mais imagens em alta, clique: (inserir link)
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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