
CONFIRA

Conheça a máquina que trabalha 
com potência, segurança e 
conforto simultaneamente.

O EQUIPAMENTO 
PARA QUEM 
PRECISA IR
MAIS LONGE!

RT 35�1

CONFIRA

Sinônimo de desempenho e segurança, a 
CBR 40H da TEREX Cranes é a sua aliada 
para atender grandes desafios.

A MÁQUINA DE 
ALTO DESEMPENHO 
NAS ALTURAS!

CBR 40H

CONFIRA

Aperfeiçoe o seu profissional de maneira 
segura e eficiente, conheça o simulador da 
TEREX Cranes.

O TREINAMENTO 
EFICIENTE E SEGURO 
PARA OS SEUS 
OPERADORES!

SIMULIFT

CONFIRA

Além de contato direto com o especialista 
da TEREX Cranes Latin America, agora você 
tem um novo canal de informação. 
Conheça.

ATUALIZE�SE DO 
UNIVERSO DA TEREX 
CRANES.

WEBINARS TEREX

CONFIRA

Conheça este movimento criado pela 
TEREX Corporation, para que possamos 
reduzir a propagação do vírus da COVID-19 
em todo o mundo.

O MOVIMENTO EM 
RESPOSTA À 
PANDEMIA.

#STOPTHESPREAD

CONFIRA

Conheça a história da empresa Guindaste 
Atlas e como o MyTerex Cranes ampliou a 
experiência e eficiência dos funcionários.

MALENA CHAVEZ E OS 
20 ANOS DE PARCERIA 
COM A TEREX CRANES.

#WEARETEREXAMERICAS 

VEJA LISTA COMPLETA

A MÁQUINA QUE CABE NO SEU 
INVESTIMENTO ESTÁ AQUI 

TEREX CRANES SEMINOVA

RT555 - 2012
Rough Terrain Cranes

AT15 - 2009
Pick and Carry Crane

CBR40 - 2019
Tower Crane

No passado, você forneceu à Terex Corporation ou a uma das nossas empresas o seu endereço de e-mail para receber nosso 
boletim por e-mail, que contém nossas últimas notícias, eventos e informações sobre produtos. Se você preferir não receber, cancele 

a inscrição abaixo.

Nosso endereço para correspondência é:
Alameda Rio Negro, 161 - 10º Andar - Alphaville Empresarial - Barueri - SP - Brasil

Nos adicione ao seu livro de endereços.

Deseja alterar como você recebe esses e-mails?
Você pode usar os links abaixo para atualizar suas preferências de comunicação por e-mail, cancelar a inscrição em todas as comuni-

cações ou visualizar nossa Política de Privacidade atual.

atualizar preferências de e-mail | cancelar assinatura | Política de Privacidade

@2020 Terex Global GmbH. Todos os direitos reservados.



CLIQUE AQUI

O guindaste rough terrain 35-1 da Terex Cranes, é um dos equipamentos que tem alta capacidade 
de içamento chegando atingir até 35 toneladas. Com manobra trimodal, o RT 35-1 foi projetado para 
que segurança e conforto trabalhem juntos, com seu fácil acesso à cabine e à plataforma.

Esta máquina opera com dois motores disponíveis: o Tier III and Tier IV final, que entregam uma 
maior potência em toda sua operação, indo muito mais além do que você imagina

O EQUIPAMENTO PARA QUEM 
PRECISA IR MAIS LONGE!

RT 35�1
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Nosso endereço para correspondência é:
Alameda Rio Negro, 161 - 10º Andar - Alphaville Empresarial - Barueri - SP - Brasil

Nos adicione ao seu livro de endereços.

Deseja alterar como você recebe esses e-mails?
Você pode usar os links abaixo para atualizar suas preferências de comunicação por e-mail, cancelar a inscrição em todas as comuni-

cações ou visualizar nossa Política de Privacidade atual.
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ACESSE AGORA

A grua automontável da /terex cranes, a CBR 40H, tem desempenho confiável sobre operação 
contínua, com o comprimento máximo de braço de 40 metros, possui uma fácil 
montagem/manutenção que conferem o alto nível de eficácia nos custos. Este modelo atende até 1 
tonelada em altura e 4 toneladas em capacidade máxima, o que entrega muita produtividade e 
eficiência. 

Conheça todas as especificações da CBR 40H

A MÁQUINA DE ALTO DESEMPENHO
NAS ALTURAS!

CBR 40H

No passado, você forneceu à Terex Corporation ou a uma das nossas empresas o seu endereço de e-mail para receber nosso 
boletim por e-mail, que contém nossas últimas notícias, eventos e informações sobre produtos. Se você preferir não receber, cancele 
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Nosso endereço para correspondência é:
Alameda Rio Negro, 161 - 10º Andar - Alphaville Empresarial - Barueri - SP - Brasil

Nos adicione ao seu livro de endereços.

Deseja alterar como você recebe esses e-mails?
Você pode usar os links abaixo para atualizar suas preferências de comunicação por e-mail, cancelar a inscrição em todas as comuni-

cações ou visualizar nossa Política de Privacidade atual.
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CONHEÇA AGORA

Os treinamentos avançados da TEREX Cranes Latin America contam com muita tecnologia, o 
Simulift, é o simulador de guindastes que melhor o desempenho do operador e o ajuda a trabalhar 
de forma mais segura, eficiente e produtiva. 

Com desafios realistas, os operadores podem treinar sem utilizar as máquinas, assim não corre o 
risco de eventuais danos causados no patrimônio por profissionais que ainda estão em formação. E 
assim, com um único instrutor, o treinamento de alto nível é aplicado e acompanha todo o progresso 
individual - mesmo que as aulas sejam para grupos da empresa.

Depois de passar pelo Simulift, eles aprendem a trabalhar com mais segurança, eficiência e 
economia, adequando-se às características de cada tipo de equipamento. Tudo isso ajuda a reduzir 
os custos operacionais e com manutenção.

O TREINAMENTO EFICIENTE E SEGURO 
PARA OS SEUS OPERADORES!

SIMULIFT

No passado, você forneceu à Terex Corporation ou a uma das nossas empresas o seu endereço de e-mail para receber nosso 
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ENTRAR NO CANAL

Perdeu algum webinar quando aconteceu ou deseja assistir novamente, para confirmar alguma 
informação? No MyTerex Cranes, você conta com uma página exclusiva dos Webinar, desta maneira, 
você consegue acompanhar todo o conhecimento de nossos profissionais, além de informações e 
novidades exclusivas do universo da TEREX Cranes. 

Em Junho, preparamos vários webinars especiais, veja a programação agora no nosso canal do 
Telegram e se prepara para tirar todas as suas dúvidas com nosso team members: 

ACESSE A PLATAFORMA

E para você não perder mais nada acesse agora nossos webinars e dê o play!

ATUALIZE�SE DO UNIVERSO DA
TEREX CRANES.

WEBINARS TEREX

No passado, você forneceu à Terex Corporation ou a uma das nossas empresas o seu endereço de e-mail para receber nosso 
boletim por e-mail, que contém nossas últimas notícias, eventos e informações sobre produtos. Se você preferir não receber, cancele 

a inscrição abaixo.

Nosso endereço para correspondência é:
Alameda Rio Negro, 161 - 10º Andar - Alphaville Empresarial - Barueri - SP - Brasil
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STOPTHESPREAD

O mundo precisa de nós, e nós estamos com a nossa comunidade. A TEREX Corporation, vem 
dando suporte, enfrentando todos os desafios apresentados pela pandemia global e encontrando 
formas de atender nossos clientes da melhor maneira possível, entendendo os reais cenários dos 
países onde atuamos.

A principal maneira de transmissão do vírus da COVID-19 é o não respeito ao distanciamento social 
e/ou a não utilização de máscaras corretamente, quando sair de casa é obrigatório. E pensando 
nisso, a TEREX desenvolveu o movimento #StopTheSpread (Para de propagar), com fundos de 
conscientização para utilizar durante suas reuniões via Zoom ou qualquer plataforma de chat com 
vídeo online.

Garanta agora o seu background e vamos juntos crescer ainda mais este movimento na América 
Latina. Você está conosco nessa?

O MOVIMENTO EM RESPOSTA À 
PANDEMIA.

#STOPTHESPREAD
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A Terex Cranes Latin America está presente em toda América Latina com diversas soluções no 
universo dos guindastes. Atendendo diversos ramos, pensamos sempre no melhor para cada um de 
nossos clientes. Conversamos com Malena Chavez, que ocupa o cargo de Chefe de Aquisições 
Internacionais Marketing e Qualidade na Guindastes Atlas, um dos grandes clientes da TEREX 
Cranes Latin America.

“Há 20 anos usamos os guindastes da TEREX”, revelou Malena, que já utilizou os serviços de 
pós-venda oferecidos no MyTerex Cranes, e salientou a importância de saber que pode contar com 
a nossa equipe para qualquer situação. “O que é importante para nós e que são as vantagens são o 
suporte técnico, o estoque de peças sobressalentes, o financiamento de equipamentos e 
guindastes.”, contou.

Em anos utilizando os produtos da TEREX Cranes, a chefe de aquisições contou que já recebeu o 
suporte de um técnico e que foi muito útil. “O atendimento personalizado permitiu-nos conhecer 
mais sobre os nossos próprios equipamentos, ajudar os técnicos que trabalham conosco e 
treiná-los. O que nos permitiu trabalhar de forma mais eficiente com eles.”

É para oferecer experiências e auxiliar vocês, que a TEREX Cranes Latin America trabalha 
diariamente, para que possamos ir juntos além das funções dos maquinários, ampliando ainda mais 
a eficiência da equipe de cada empresa e negócio que conta com uma máquina TEREX.

Isso a transformou em uma #WeAreTEREXAmericas.

MALENA CHAVEZ E OS 20 ANOS DE 
PARCERIA COM A TEREX CRANES.

#WEARETEREXAMERICAS 
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