JCB marca presença na 19ª edição da FEACOOP
Marca visa fortalecimento do índice de vendas e adota estratégia comercial
exclusiva para o evento
São Paulo, 30 de julho de 2018 – Atenta ao crescimento do mercado agrícola nacional, a JCB do
Brasil participa do principal evento da Cooperativa de Produtores Rurais, a FEACOOP - Feira de
Agronegócios da Coopercitrus. Além de apresentar suas principais soluções, a JCB terá modelos
expostos, como a retroescavadeira JCB 3CX, Loadall 531-70 e a mini carregadeira, JCB 155.
Destaque para a pá carregadeira 422ZX, que será ofertada durante o evento com kit de
acoplamento rápido e quatro acessórios para aplicação agrícola.

Loadall JCB 531-70

Michael Steenmeijer, gerente nacional de vendas agrícolas da JCB, revela que além de oferecer
ao produtor a economia de insumos, horas de máquinas e mão de obra, a adoção de tecnologia
de ponta no campo é uma tendência alinhada ao processo de profissionalização do setor.
“Demos um passo além da agricultura de precisão. Hoje, equipamentos e pessoas estão
conectados, trabalhando da maneira mais otimizada. Como fabricantes de máquinas, é
fundamental entendermos o nosso papel em ofertar soluções que garantam uma produção e
gestão mais sustentáveis”, comenta.
A expectativa da fabricante de máquinas de linha amarela é potencializar a carteira de pedidos
nos próximos três meses. Para isso, durante o evento, a JCB do Brasil apresentará condições

especiais para compra de máquinas e acessórios. “Nosso objetivo é reforçar este histórico de
sucesso, trazendo as principais tecnologias que permitem aos clientes o alcance de níveis
superiores de desempenho, produtividade e economia”, finaliza Steenmeijer.
A 19ª edição da FEACOOP acontece entre 30 de julho e 02 de agosto, na cidade de Bebedouro
(SP). Nesta edição, os visitantes poderão acompanhar demonstrações de práticas sustentáveis
na agropecuária, além de um portfólio de soluções integradas para atender às necessidades de
seus associados. Destaque para a equipe de CTC Coopercitrus (Consultor Técnico Comercial),
que estará a postos durante todo o evento para atender aos cooperados com as orientações
técnicas necessárias para os melhores tratos culturais, além de oportunizar as melhores
condições de negociações.
Serviço:
FEACOOP - Feira de Agronegócios Coopercitrus
Data: 30 de julho a 02 de agosto
Horário: 8 às 18 horas
Endereço: Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro - Rodovia Brigadeiro Faria Lima,
km 384, Bebedouro (SP)
Para fazer o download de fotos dos modelos, clique no link: https://we.tl/P9zRMCBFKm
(link válido até amanhã)

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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