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Em junho de 2019, a Link-Belt se reuniu com clientes, distribui-
dores, parceiros e colaboradores, na Sociedade Hípica Paulista, 
em São Paulo, para celebrar dois acontecimentos importantes 
em sua atuação: os 15 anos da primeira escavadeira da marca 
vendida na América Latina e o lançamento da série X3E. Desde 
então, a companhia tem alcançado bons resultados e comemora, 
agora, a inserção positiva que as novas escavadeiras tiveram no 
mercado brasileiro e latino-americano no último ano. Até o mo-
mento, 300 escavadeiras da série X3E foram vendidas na América 
Latina, incluindo unidades dos modelos 210X3E, 130X3E, 180X3E 
e 360X3E. Em comemoração a este marco significativo, conver-
samos com alguns clientes que comprovaram o sucesso da nova 
linha em suas operações. Acompanhe, abaixo, o que eles têm a 
dizer sobre as máquinas que dão um show em durabilidade, se-
gurança e alta produtividade com baixo consumo de combustível.

VQUATTRO Engenharia

Duas escavadeiras 360X3E compõem a frota da VQUATTRO 
Engenharia, empresa familiar de São Paulo (SP), que atua 
na execução de obras de infraestrutura de grande porte. 
Recentemente, os modelos operaram, juntamente com uma 
135 Spin Ace, em uma obra de terraplanagem próxima ao 
aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), 
onde foi preciso movimentar cerca de 1 milhão de m3 em 
aterro compactado em aproximadamente 100 dias. Após 
a etapa de terraplanagem realizada pela VQUATTRO Enge-

SUCESSO 
COMPROVADO:
Venda de 300 escavadeiras da série X3E 
na América Latina marca o aniversário de 
1 ano do lançamento oficial da nova linha.

nharia, a Goodman (multinacional que atua na aquisição, 
desenvolvimento e gestão de empreendimentos imobili-
ários industriais) iniciará a construção de um condomínio 
logístico no local. Segundo Pedro Gabriel Villaça, um dos 
sócios da VQUATTRO Engenharia, as escavadeiras operaram 
com excelência em um regime de 10 horas por dia, de se-
gunda a sábado, para cumprir com o prazo acordado com o 
cliente. Ele destacou que as máquinas movimentaram, em 
média, 3,6 mil m3 de terra diariamente. “A performance das 
escavadeiras 135 Spin Ace e 360X3E tem superado nossas 
expectativas. Os equipamentos são robustos, simples de 
operar e com uma chaparia de primeira qualidade”, con-
cluiu. A VQUATTRO Engenharia é atendida pela Trakmaq, 
distribuidor das escavadeiras Link-Belt no Vale do Paraíba, 
São Paulo, Brasil.

Ademir Luiz Correa Júnior

Ademir conta com o apoio de três escavadeiras Link-Belt para 
auxiliá-lo nas operações de extração mineral que realiza em 
Peixoto Azevedo, no Mato Grosso. Deste total, ele relata que 
as duas máquinas mais recentes são do modelo 210X3E. “As 
escavadeiras Link-Belt são ótimas e apresentam como dife-
rencial o bom rendimento e o baixo consumo de combustível. 
Os modelos da série X3E têm se mostrado ainda mais eco-
nômicos que os da série X2. Além disso, o painel da 210X3E 
possui mais configurações, o que facilitou a visualização de 
informações sobre consumo e manutenções”, disse. O cliente 
é atendido pela SP Máquinas, distribuidor das escavadeiras 
Link-Belt nos Estados do Mato Grosso e Pará. 

Excavaciones Cediel

 

A frota da Excavaciones Cediel é composta por seis escava-
deiras da série X3E, incluindo modelos 210X3E e 130X3E. 
Localizada na Colombia, a empresa utiliza os equipamentos 

para prestar serviços de escavação de terra em Bogotá. 
Além disso, parte das máquinas está trabalhando na 
construção de dutos para petróleo em Puerto Gaitán, mu-
nicípio colombiano localizado no departamento de Meta. 
Segundo Oscar Cediel, proprietário da companhia que leva 
seu sobrenome, as escavadeiras X3E são fortes, ágeis e 
muito suaves. “Os operadores estão muito satisfeitos com 
elas. Os equipamentos da Link-Belt são excelentes e muito 
econômicos. Como exemplo, possuímos uma escavadeira 
de outra marca que utiliza cerca de 13 litros de combustí-
vel por hora. A Link-Belt, por sua vez, consome de 6 a 8 
litros no mesmo período”, finalizou. A Excavaciones Cediel 
é atendida pela Partequípos, distribuidor das escavadeiras 
Link-Belt na Colombia.

Diogo da Cruz Rauber 
e Ednei Ungaratto

Sócios, Diogo e Ednei atuam de forma autônoma, em Santa 
Catarina, realizando serviços de terraplanagem, destoque, 
entre outros. Somando mais de doze anos de experiência 
na área, eles já haviam trabalhado com inúmeras marcas de 
escavadeiras, mas ainda não conheciam os equipamentos 
Link-Belt. “Até que, há cerca de dois anos, o vendedor, Ricar-
do Bólis, nos apresentou a série X3E. No início, fomos resis-
tentes. Mas ele nos levou para ver uma 180X3E em operação 
e pudemos experimentar o modelo. Após três meses de ne-
gociação, fechamos negócio”, contou Diogo Rauber. Atual-
mente, a 180X3E já soma mais de 3 mil horas de trabalho 
e tem superado as expectativas dos sócios. “A máquina não 
deu nenhum problema e têm se mostrado bastante eficien-
te para operar em nossa região, que é formada por muitos 
morros e pedras”, disse. Além disso, Rauber relatou que, em 
comparação a modelos de outras marcas, da mesma cate-
goria, o equipamento chega a ser até 39% mais econômico.

Possui, opera ou já viu 
uma Link-Belt X3E? 
Compartilhe um momento da escavadeira 
no campo em suas redes sociais, marque a 
nossa página @linkbeltLA e use as hashtags 
#momentoslinkbelt e #1anoX3E. Não deixe 
de mostrar que você também faz parte dessa 
evolução!

capa

A VQUATTRO Engenharia nasceu a partir da união dos irmãos da família Villaça: 
José Carlos, Pedro Gabriel, Maria Carlota e João Lucas (da esquerda para a direita).



Desde a última edição do O Excavador, 

o mundo passou por mudanças sig-

nificativas: com a Covid-19, empresas 

de todos os países e setores tiveram 

que se adaptar a uma nova forma 

de trabalhar, tanto para atenderem 

às recomendações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) quanto para 

continuarem com as suas operações 

em meio a uma pandemia global. Se 

por um lado muita coisa mudou, um 

fato primordial continuou marcando 

as ações da Link-Belt Latin America 

nos últimos meses: o compromisso de 

estar cada vez mais próxima de seus 

clientes e distribuidores, mesmo que 

remotamente. Buscamos reforçar esta 

premissa em cada página da edição 

de número 19 do nosso informativo. 

Ela pode ser conferida, por exemplo, 

na matéria sobre o webinar realizado, 

em julho, para destacar as característi-

cas e vantagens da série X3E junto aos 

distribuidores do Brasil. Ou, então, no 

anúncio do novo parceiro da compa-

nhia no Equador, a RYC S.A. Além disso, 

a Link-Belt viu neste momento único 

uma oportunidade para fazer o bem 

e transformar a realidade de muitas 

pessoas. Recentemente, a companhia 

lançou a campanha “Unidos Somos Gi-

gantes”, iniciativa que uniu parceiros, 

amigos e distribuidores com o objetivo 

de ajudar instituições ou grupos que 

estivessem passando por dificuldades 

em meio à crise. Desejamos que essas 

e outras notícias contidas nesta edição 

reforcem a mensagem de que, juntos, 

somos gigantes e podemos superar 

qualquer desafio.

Boa leitura! 

Equipe Link-Belt
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Ampliamos recentemente a nossa rede de 
distribuidores na América Latina, a partir de 
uma parceria firmada com a RYC S.A. Com 
sede em Guayaquil e uma filial em Cuen-
ca, no Equador, o novo distribuidor ficará 
responsável por um escopo completo de 
atendimento aos clientes locais, o que inclui 
a venda de escavadeiras Link-Belt, peças e 
serviços, bem como a oferta de treinamen-
tos sobre, por exemplo, a operação correta 
das máquinas e o funcionamento do sistema 
de rastreamento e telemetria RemoteCARE™. 
Seguindo a premissa de aconselhar o clien-
te antes de vender, a RYC S.A. se destaca 
por possuir uma equipe altamente treinada 
para conceder consultoria profissional sobre 
os equipamentos comercializados no país. 
“Estamos totalmente confiantes de que ao 

RYC S.A. É O NOVO 
DISTRIBUIDOR DA 
LINK-BELT NO EQUADOR

editorial

unirmos os padrões da LBX à qualidade de 
serviços prestados pela RYC S.A., consegui-
remos mostrar o potencial das escavadei-
ras Link-Belt ao mercado local. Afinal, o alto 
prestígio de ambas as empresas se traduz 
em uma combinação de excelência, que cer-
tamente atribuirá valor aos negócios de nos-
sos clientes”, diz Guillermo Véliz, gerente de 
Marketing da RYC S.A. Gustavo Montanhan, 
Gerente de Vendas da Link-Belt na América 
Latina, reforça que mais importante do que 
vender máquinas é poder suportar todos os 
equipamentos vendidos localmente. “Indo ao 
encontro desta premissa, a RYC S.A. tem em 
seu DNA um vasto know-how na oferta de 
serviço de equipamentos de produção simi-
lares aos nossos. Sendo assim, ela está apta 
a assistir todas as escavadeiras Link-Belt que 
já operam no Equador, bem como apoiar a 
venda de novas máquinas no mercado equa-
toriano, que é muito importante para nós”, 
diz. Juntos, esses fatores contribuirão para 
uma reintrodução sólida e contínua da marca 
no Equador.

internacional

Destaque na mídia Em junho, a Link-Belt estampou a capa da 
Revista EAE Máquinas, veículo brasileiro que 
se consagra como um dos principais guias de 
compras do setor de equipamentos pesados. 
A reportagem abordou o fortalecimento da 
atuação da companhia nos países latino-a-
mericanos e as mais de 1400 escavadeiras 
comercializadas nesta região – resultado atri-
buído ao trabalho da rede de distribuição da 
marca, à dedicação de todos os colaboradores 
diretos e, também, à excelência dos produtos 
que, de fato, têm trazido mais rentabilidade 
aos clientes.  Em nove páginas, a EAE Máqui-
nas destacou, ainda, a robustez das escava-
deiras Link-Belt, que reúnem durabilidade, 
segurança, alta produtividade e baixo consu-
mo de combustível, a estrutura de Suporte ao 
Cliente da companhia e a participação da LBX 
Company na Conexpo 2020. A matéria tam-
bém está disponível no site da revista e pode 
ser conferido na íntegra acessando o link: 
www.eaemaq.com.br/noticias-do-mercado/
materias-de-capa/link-belt-fortalece-atua-
cao-na-america-latina/

https://pt.lbxco.com/distribuidores/
https://es.lbxco.com/distribuidores/
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A Link-Belt acredita na força da união e 
sabe que ela é capaz de transformar a re-
alidade de muitas pessoas. Pensando nis-
so, a companhia iniciou, em julho, a cam-
panha Unidos Somos Gigantes – iniciativa 
que uniu parceiros, amigos, distribuidores 
e colaboradores com o objetivo de ajudar 
àqueles que mais precisam. Para partici-
par, os interessados deveriam escolher 
uma instituição ou grupo de pessoas para 
realizar uma doação de qualquer tipo: fi-
nanceira, de materiais, de alimentos ou 
até mesmo de tempo. Até o momento, 
cerca de 42 mil pessoas já foram impac-
tadas a partir da campanha. Uma das 

entidades a receber a primeira doação 
foi a Casa do Menor, instituição de Soro-
caba (SP) que atende crianças vítimas de 
maus tratos e abandono. O resultado da 
ação vem sendo compartilhado nas redes 
sociais da Link-Belt e pode ser conferido 
no Instagram (@linkbeltla) e no Facebook 
(/linkbeltla) da companhia. Além disso, 
ainda é possível participar da campanha: 
basta realizar uma doação, registrar o mo-
mento e compartilhar o vídeo no whatsa-
pp +55 (15) 99731-3727. Confira o passo a 
passo completo acessando o link: 
www.pt.lbxco.com/unidossomosgigantes/ 

Em agosto, a cidade que foi escolhida para 
ser a sede da Link-Belt no Brasil comemora 
366 anos. Além de contribuir com a gera-
ção de empregos desde a sua chegada ao 
município de Sorocaba (SP), a companhia 
também se orgulha de ajudar a melhorar 
a infraestrutura local por meio de seus 
clientes. A Céu Azul Terraplanagem e Pa-
vimentação, por exemplo, tem apostado 
nas escavadeiras Link-Belt para atuar em 
uma série de projetos na região, incluin-
do a realização de obras de contenção de 
alagamentos, conservação e manutenção 
de rodovias, guias e sarjetas, loteamentos, 
pavimentação e terraplanagem. Atualmen-
te, a Céu Azul conta com três escavadeiras 
Link-Belt em sua frota, sendo duas 210X2, 
com peso operacional de 21,5 mil kg cada, 
e uma 290X2, com peso operacional de 
29,8 mil kg. Enquanto uma 210X2 está alo-
cada em uma obra de terraplanagem na 
Avenida Três de Março, na cidade, as ou-
tras duas máquinas operam em uma obra 
localizada próximo a Votorantim (SP), mu-
nicípio vizinho. Neste último caso, os equi-
pamentos cumprem uma jornada diária de 
mais de 10 horas de operação e atuam em 
três frentes: terraplanagem, desmonte de 
rocha e limpeza de resíduos. Para saber 
mais sobre a atuação da Céu Azul em Soro-
caba (SP), em conjuntos com as escavadei-
ras Link-Belt, confira o estudo de caso que 
publicamos sobre o assunto acessando o 
link: www.pt.lbxco.com/ceu-azul-aposta-
-nas-escavadeiras-link-belt-para-execu-
tar-obras-de-terraplanagem-e-desmonte-
-de-rochas/

Escavadeiras 
Link-Belt contribuem
para o desenvolvimento 
de Sorocaba (SP)

ação social

Você sabia que é possível 
ler as edições anteriores 
do informativo O EXCAVADOR 
a qualquer momento? 

Elas estão disponíveis 
em nosso site, na área de 
“Imprensa”, juntamente com o 
Blog da Link-Belt e os releases 
divulgados na mídia. 

Acesse todos os conteúdos em 
nosso site: WWW.LBXCO.COM
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Sabendo da importância que a redes so-
ciais tem para o segmento de equipamen-
tos pesados, a DYN Máquinas, distribuidor 
no Estado do Rio Grande do Sul no Brasil, 
decidiu apostar na divulgação de vídeos 
das escavadeiras Link-Belt em suas mídias. 
Para tornar o projeto possível e conseguir 
produzir o conteúdo “dentro de casa”, o 
distribuidor investiu em câmeras profissio-
nais, aparelhos de iluminação, microfone 
sem fio e em um drone. Apesar da estrutu-
ra robusta, a DYN Máquinas reforça que já 
se foi o tempo em que era preciso de muito 
para realizar fotos e filmagens. “Hoje, tendo 
disposição em fazer e um celular com uma 
boa câmera, é possível produzir conteúdos 
de qualidade para divulgar marcas e pro-
dutos”, diz Lúcio Henrique Viegas, sócio da 
DYN, responsável pelo Marketing. Existem, 
ainda, diversos aplicativos gratuitos de 
edição de vídeos que podem ser baixados 
para complementar a produção de conte-
údos caseiros. Viu só? Com poucas ferra-
mentas, é possível criar vídeos bem legais 
para apresentar produtos, dar dicas de ma-
nutenção, registrar entregas técnicas das 
máquinas, realizar a cobertura de eventos 
e muito mais. “Nós decidimos investir em 
outros equipamentos, pois, entendemos 
que o nosso mercado irá exigir, cada vez 
mais, que nos comuniquemos online com 
os possíveis clientes. Por isso, temos apos-
tado na divulgação de vídeos nas redes 
sociais para buscar um retorno orgânico”, 
finaliza Viegas. Acesse os links abaixo e 
confira as produções que já foram feitas 
pela equipe da DYN Máquinas.

Luz, câmera e ação!
* Por Guilherme Borghi e Vladimir Macha-
do, da equipe de Suporte ao Cliente e ao 
Produto da Link-Belt

Montado no chassis rotativo inferior, o sis-
tema rodante das escavadeiras é composto 
por itens como como sapatas, roletes (infe-
riores e superiores), rodas motrizes, rodas 
guias, corrente com elo (link), pino e bucha. 
Quando juntos, estes componentes possi-
bilitam o deslocamento da máquina para 
atender a uma série de demandas – mas, 
para que cada uma delas se cumpra com 
excelência, é preciso estar atento à proce-
dência do material rodante. Isso porque o 
sucesso de uma operação está diretamente 
ligado ao uso de componentes em condi-
ções seguras e de qualidade. As peças ge-
nuínas despontam neste cenário como a 
única opção capaz de garantir a eficiência 
total e a máxima produtividade das esca-
vadeiras, uma vez que elas são projetadas 
e construídas utilizando todo o conheci-
mento do fabricante sobre a aplicação do 
produto final. Isso garante que os itens 
sejam corretamente dimensionados 
para as mais severas aplicações e 
recebam o tratamento térmico 
na profundidade correta. Aqui 
vale lembrar que este é um dos 
pontos que mais distanciam as 
peças genuínas de opções para-
lelas: o tratamento térmico forne-
ce a resistência a choques e ao desgas-
te, resultando em uma vida útil muito maior 
para os itens genuínos, quando compara-
dos a outras opções de menor qualidade 
disponíveis no mercado. Mas essa não é a 
única vantagem de utilizar peças genuínas 
em escavadeiras. Podemos citar, também: 

• A garantia de contar com o suporte do 
fabricante da máquina, que estará apto a 
orientá-lo sobre qual peça utilizar e qual 
a forma correta de instalá-la; 

• Peças de maior vida útil, o que se tra-
duz em menor custo de manutenção; 
• Peças mais resistentes a choques físi-
cos e tensões, garantindo a durabilidade 
delas quando submetidas a forças do 
trabalho e resultando em menor tempo 
de máquina parada, menor custo de ma-
nutenção e operação, bem como maior 
produtividade. 
• Respaldo da extensa base de dados de 
um fabricante mundial, como é o caso 
da Link-Belt, para análise de soluções 
e redução dos riscos de perdas com o 
componente.

É importante destacar que as peças parale-
las são consideradas “cópias” das peças ge-
nuínas e, apesar de serem inicialmente mais 
baratas que as originais, elas certamente 
trarão custos maiores para o seu negócio a 
médio e longo prazos. Como não existe o su-
porte do fabricante da escavadeira na cons-
trução delas, detalhes importantes acabam 
sendo deixados de lado, comprometendo 
a vida útil destes componentes de maneira 

significativa. Por esses motivos, a Link-
-Belt reforça a importância do uso 

de peças genuínas, única opção 
para que as escavadeiras da 
marca mantenham sua perfor-
mance e traga os resultados es-

perados com total segurança de 
operação para todos os envolvidos. 

Os sistemas de correntes e roletes da 
companhia, por exemplo, foram desenvolvi-
dos para serem livres de manutenção. Eles 
são selados e não necessitam de lubrifica-
ção ou verificação dos níveis de lubrificantes, 
diferencial que proporciona mais eficiência 
e produtividade para o equipamento, com 
menos paradas de manutenção. Para saber 
mais sobre o Programa de Peças Genuínas 
da Link-Belt e a oferta de material rodante 
da fabricante, acesse o link: 

USO DE PEÇAS GENUÍNAS É FATOR 
DETERMINANTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO 
DE ESCAVADEIRAS E SEGURANÇA DA OPERAÇÃO 

peças genuínas

Link para video 1
www.instagram.com/p/CAYEM0klQv-/
Link para video 2
www.instagram.com/p/CCKar0Nl1Jy/
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WEBINARS GANHAM 
FORÇA DURANTE A 
QUARENTENA

webinar

Com as viagens e encontros presen-
ciais suspensos devido à pandemia da 

Além da Link-Belt, os distribuidores da 
marca também promoveram ou parti-
ciparam de encontros virtuais para re-
forçarem suas respectivas atuações. Em 

Covid-19, a Link-Belt precisou inovar e 
encontrar novas formas de estar próxi-
ma à sua rede de distribuição, inclusive 
para dar continuidade às ações de ca-
pacitação que já faziam parte da rotina 
da companhia. No dia 16 de julho, por 
exemplo, Guilherme Borghi, Gerente de 

Malvex e Partequipos 
apostam nas iniciativas 
online

maio, a Malvex, do Peru, realizou uma 
reunião online com a Construtora Mech, 
uma das mais importantes da região Sul 
do país. Na ocasião, Renzo Gutierrez, 
responsável pela área de Vendas da Mal-
vex, apresentou a linha de escavadeiras 
da Link-Belt para Fredy Mendiguri e Hu-
beer Sotomayor, Gerente Geral e Chefe 
de Serviços da construtora, respectiva-
mente. Já em junho, o distribuidor pe-
ruano participou de um webinar técnico 
organizado pela revista Rumbo Minero, 
em parceria com a Expomina Peru 2021. 
Durante a transmissão, a empresa refor-
çou as características que tornam as es-
cavadeiras Link-Belt ideais para atende-
rem às necessidades do mercado local, 
que busca por equipamentos confiáveis 
e seguros. O webinar completo pode ser 
conferido no Facebook da Rumbo Mine-
ro, acessando por esse link: 
www.facebook.com/rumbominero/vi-
deos/891369798029762/ 
A Partequipos, da Colômbia, por sua vez, 

reuniu mais de 115 participantes em um 
bate-papo online junto aos clientes colom-
bianos no mês de maio. Além de contar 
com a equipe Comercial e de Marketing do 
distribuidor, o encontro também foi mar-
cado pela participação de Gustavo Monta-
nhan, Gerente de Vendas da Link-Belt na 
América Latina, e Jorge Palacio, Gerente 
de Suporte ao Cliente e ao Produto da 
Link-Belt na América Latina. Segundo Lina 
Gonzalez, Coordenadora Comercial da 
Partequipos, a ação, que teve como prin-
cipal objetivo estreitar o relacionamento 
entre clientes, distribuidor e fabricante, re-
sultou em muitos feedbacks positivos por 
parte dos convidados. “Considero que, em 
meio à crise que estamos enfrentando no 
mundo, é ainda mais importante que nos 
posicionemos como um aliado confiável 
junto aos nossos clientes e que aproveite-
mos este espaço para aprender com eles”, 
concluiu.

Suporte ao Cliente e ao Produto no Bra-
sil, e Vladimir Machado, Especialista de 
Produto da empresa, ministraram um 
Webinar online sobre a série X3E. A ação 
foi direcionada aos distribuidores da 
Link-Belt no Brasil e contou com a pre-
sença remota de cerca de 35 participan-
tes. Na ocasião, Borghi e Machado refor-
çaram as características e vantagens da 
série X3E e tiraram dúvidas ao vivo sobre 
a operação e manutenção das máquinas. 
Um dos pontos de destaque foi apresen-
tação dos quatro pilares principais que 
acompanham as novas escavadeiras: 
economia de combustível, durabilidade, 
segurança e produtividade. A transmis-
são do Webinar foi feita através do canal 
da Link-Belt Latin America no Youtube, 
que pode ser acessado por esse link: 

Vale destacar que a companhia já está 

organizando uma nova edição do treina-

mento, desta vez para os distribuidores 

da América Latina. A data será divulga-

da, em breve, para toda a rede de dis-

tribuição.

Ao ver um endereço web 
nos textos do nosso informativo, 
copie (CTRL + C) e cole (CTRL + V) no seu 
navegador e acesse o conteúdo! 
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Acompanhe nossos distribuidores e 
representantes nas Redes Sociais Confira abaixo a lista com 

os endereços das redes 
sociais dos distribuidores e 
representantes Link-Belt.

Assim como a Link-Belt, nossa rede de distribuição também tem realizado um trabalho 
muito legal no Facebook e no Instagram. Não deixe de segui-los para ficar por dentro 
das novidades! 

Rio Grande do Sul
(exceto região noroeste)

/dynmaquinas

@dynmaquinas

DYN MÁQUINAS

Vale do Paraíba/SP

Venezuela

Peru

Equador Argentina

Colômbia
Costa Rica

Paraguai Chile

/trakmaq

/grupommve

www.facebook.com/
Malvex-del-Per%C3%BA-
SA-258979354309166

/RycEcuador /TrackmarSACI

/partequipos
/maquinariatelematica

/irimaq

@trakmaq

@grupommve

@ryc_ecu @trackmar

@partequipos_sa
@maquinariatelematica

@irimaq
@lucasmaq_cl

@malvexdelperu

TRAKMAQ

GRUPO MM

MALVEX

RYC TRACKMAR

PARTEQUIPOSMAQUINARIA
TELEMATICA

IRIMAQ LUCASMAQ

Rio de janeiro

Porto Rico

www.facebook.com/
SRR-Equipamentos-
LTDA-448243441863434/

/RBPowerPR

SSR EQUIPAMENTOS

R&B POWER

Goiás, Tocantins e 
Distrito Federal

/RL-máquinas-115301506568517

@rlmaquinas_

RL MÁQUINAS
Santa Catarina e noroeste

do Rio Grande do Sul

@pavimaquinass

PAVIMÁQUINAS

Paraná e Santa Catarina
(apenas pós vendas)

Mato Grosso e Pará

/imporpecascwb

/spmaquinas

IMPORPEÇAS

SP MÁQUINAS

Paraná 
(apenas vendas)

/lopesedartora

LOPES & DARTORA

Guatemala

/iconquistasa

@laconquistagt

DISTR. LA CONQUISTA

06  MAI | JUN | JUL 20

B
R

A
S

IL
A

M
É

R
IC

A
 L

A
T

IN
A


