Máquinas JCB são adquiridas pelo Exército Brasileiro
Modelos integram investimento em serviços de infraestrutura em cinco estados
São Paulo, 01 de agosto de 2018 – A JCB do Brasil fecha o primeiro semestre seguindo sua
estratégia de contribuir para o fortalecimento do setor de infraestrutura nacional. Desta vez, o
destaque é a negociação de cinco máquinas, avaliadas em R$1,4 milhões, destinadas à obras
rodoviárias e de reparo nos estados da Paraíba, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do
Norte e Mato Grosso do Sul.
A partir do final deste mês, três pás carregadeiras JCB 422ZX serão utilizadas pelo 1º Batalhão
de Engenharia e Construção de Lages, em obras rodoviárias nas cidades de Cuiabá (MT),
Aquidauana (MS) e Lages (SC). Gionas Paulo Mezzomo, gerente de vendas da Macromaq,
distribuidor JCB responsável por esta negociação, destaca a assistência em todo o território
brasileiro como um dos principais diferenciais da JCB. “Além de garantirmos um atendimento
eficaz, incluimos neste contrato um plano de manutenção preventiva de duas mil horas”,
completa.
Neste mesmo período, duas retroescavadeiras JCB 3CX iniciarão o trabalho em obras de reparo
nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Romeu Faria, diretor comercial da Normaq,
distribuidor JCB responsável pelo atendimento às regiões de Alagoas, Paraíba, Ceará,
Pernambuco e Rio Grande do Norte, ressalta a alta qualidade das máquinas JCB e o
posicionamento da marca. “Os produtos JCB possuem ótima reputação, fator que influencia
positivamente o alcance de resultados como este, além do estreitamento de parcerias com
organizações-chave para o fomento do mercado nacional”, comenta.
Alisson Brandes, diretor de vendas e marketing da JCB do Brasil, também destaca que a
participação em concorrências nas quais 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, robustez, diversificação e
eficiência operacional”, finaliza.

Pá carregadeira JCB 422XZ que será utilizada pelo
1º Batalhão de Engenharia e Construção de Lages

Para fazer o download das imagens em alta, acesse: https://we.tl/tQXuhXifP5
(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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