Automec JCB inaugura nova filial em Bauru
Distribuidor JCB abrirá sua primeira filial no interior paulista
e projeta vender mais de 50 equipamentos até julho
São Paulo, 14 de maio de 2018 – A Automec, Distribuidor JCB responsável pelo atendimento
ao setor de construção na região de São Paulo, inagurou sua primeira filial no interior paulista,
na cidade de Bauru. Desde 2016 a Automec integra a rede de distribuição JCB e celebra este
momento com uma projeção positiva: vender mais de 50 máquinas até julho deste ano.
Para Edson Greggio, diretor da Automec JCB, “estão previstos diversos projetos ligados à
infraestrutura na região de Bauru e temos como foco nos aproximarmos cada vez mais deste
público. Além disso, escolhemos a cidade para a nossa nova unidade por ela ser o centro de
uma região com um parque estimado em 1.200 máquinas em operação”. O diretor ainda
estima que a filial atenda cerca de 150 municípios localizados em um raio de 200km da cidade.
Em relação à performance em vendas, a expectativa é de um aumento de 15% na venda de
peças e máquinas em relação ao ano de 2017.
A inauguração da filial vem ao encontro de índices positivos de crescimento da JCB no país. Em
relação à 2016, a JCB do Brasil apresentou aumento de participação de mercado em todas suas
linhas de produtos. “O ano de 2017 foi um grande desafio para todos do setor. Ficamos muito
felizes em anunciar índices de crescimento tão satisfatórios como estes. Temos o compromisso
de trazer ao país pelo menos um lançamento ao ano até 2020 e seguimos focados na oferta de
um amplo portfólio, soluções e máquinas com tecnologia de ponta, robustez, alto índice em
disponibilidade de peças e excelência no atendimento pré e pós-vendas”, reforça José Luis
Gonçalves, presidente JCB Latam.
Para fazer download da foto em alta da nova filiar, clique aqui:
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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