JCB e Engepeças marcam presença na Agroleite 2017
Em sintonia com o crescimento do agronegócio nacional, fábrica e Distribuidor
apostam automação do setor
São Paulo, 14 de agosto de 2017 - A JCB e Engepeças apresentam, em Castro (PR), algumas das
principais soluções da marca de origem inglesa para a principal feira de tecnologia da cadeia
leiteira nacional, a Agroleite. Os modelos JCB 155, 422ZX, 3CX e Loadall Agri 531-70 estarão
expostos até o dia 19 de agosto.
Destaque para o Loadall, máquina extremamente versátil e
de fácil manobrabilidade, que pode trabalhar na
manipulação de big bags, auxílio no manuseio do gado,
fertilizantes e até na cadeia de produção de biomassa.
Pioneira no conceito de manipulador telescópico desde
1977, quando criou seu primeiro Loadall, a JCB é desde então
líder mundial em vendas e referência no desenvolvimento de
produtos com altos índices de desempenho e produtividade.

Michael Steenmeijer, gerente nacional de vendas agrícolas da JCB do Brasil, destaca que o
crescimento do agronegócio e do setor agropecurário nacional são acompanhados pela alta
demanda de soluções com tecnologia de ponta.“Nos últimos anos observamos no mercado
agrícola o fortalecimento de tendências como os processos de mecanização e profissionalização.
Em total sintonia com a estratégia de investimento da marca no Brasil, este movimento
intensifica a nossa meta de, até 2020, trazer ao país pelo menos um novo produto ao ano,
completa.
Ressaltando o histórico de sucesso da parceria JCB e Distribuidor na Agroleite, Nívea Maria
Guisso Guia, diretora da Engepeças, comenta que “fomos os primeiros a introduzir o
manipulador telescópico (Loadall) na região do estado do Paraná. Desde então, o fornecimento
de produtos de alta qualidade e total suporte ao cliente são nossas marcas registradas”.
Os modelos 422ZX e 3CX, em exposição nesta edição da Agroleite, já vem de fábrica com a
tecnologia LiveLink, sistema de telemetria capaz de monitorar toda atividade da máquina por
meio de localização geográfica em tempo real, permitindo o bloqueio da máquina à distância,
gestão de custos operacionais e alerta de possíveis falhas.
Para download da imagem, acesse: https://we.tl/JryzeQBhmB
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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