MOTORMAC

Máquinas que aliam inovação e produtividade
com confiança e economia.

A Motormac, desde 2016, é a distribuidora exclusiva de máquinas da JCB no RS. Marca inglesa com mais de 70 anos,
a JCB é reconhecida mundialmente por aliar inovação, economia e confiança em suas máquinas para serviços pesados.
A Motormac oferece uma assessoria completa com venda de máquinas, peças, acessórios e serviços. Confira abaixo
o nosso portfólio de equipamentos:

PÁS-CARREGADEIRAS

ESCAVADEIRAS

RETROESCAVADEIRAS

COMPACTAS

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

SEGMENTOS E CLIENTES
CONSTRUÇÃO
• Civil
• Infraestrutura
• Depósito de Materiais
• Prestadores de Serviço

MINERAÇÃO

INDÚSTRIAS

AGRONEGÓCIO
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•
•
•

•
•
•
•
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•
•
•

Florestal e Celulose
Fertilizantes
Cerâmica
Reciclagem e Resíduos

Pedreiras
Areeiras e Saibreiras
Calcaristas
Carvão

Agroindústrias de Grãos
Produtores Rurais
Cooperativas
Prestadores de Serviço

SERVIÇOS E PEÇAS GENUÍNAS JCB
Manutenção Garantida
com Equipe Técnica Especializada

Contratos de
Manutenção Programada

A Motormac faz todo tipo de manutenção de forma rápida
e eficaz, graças à sua equipe de técnicos especializados, com
formação direto da fábrica da JCB.

A Motormac oferece contratos de manutenção programada,
preventivas e corretivas, reduzindo problemas e maximizando
a lucratividade dos equipamentos de seus clientes.

Amplo Estoque
de Peças Genuínas

Entrega Programada
de Peças Genuínas

Contamos com um estoque completo de peças genuínas JCB,
de filtros e fluidos até peças de desgaste, que proporcionam
mais desempenho e produtividade ao seu equipamento.

Se o cliente desejar utilizar sua própria oficina, a Motormac
realiza o envio programado de qualquer tipo de peça que o
seu equipamento precisar.

ACESSÓRIOS JCB
Quem adquire um equipamento JCB tem mais versatilidade e produtividade, porque contamos com uma linha completa de
Acessórios JCB que complementam e agregam outras funções à sua máquina. Confira abaixo alguns acessórios do nosso catálogo:

•
•
•
•
•

Acessórios agrícolas
Caçambas trituradoras
Perfuratrizes
Garfos paletes
Rompedores hidráulicos

•
•
•
•
•

Multiprocessadores
Fresadoras
Vassouras mecânicas
Acessórios para resíduos e reciclagem
Compactadores montados na máquina

•
•
•
•
•

Engate rápido
Caçambas diversas
Braço extensível
Valetadeira
Cabeça de corte florestal

Consulte outras opções de acessórios com seu consultor comercial Motormac ou em jcbbrasil.com.br.

MOTORMAC
PORTO ALEGRE/RS
Av. Assis Brasil, 11000
Fone: (51) 3349.3200

motormac.com.br

RIO GRANDE / RS
Av. Itália, 1653
Fone: (53) 3230.0703

motormac@motormac.com.br

SÃO GABRIEL / RS
Av. Antônio Trilha, 977
Fone: (55) 3232.5650

