EXISTEM MUITAS
POSSIBILIDADES NO
MY TEREX CRANES.

VEJA O QUE TE ESPERA.

BEM-VINDO AO

O serviço que está onde você está,
na hora que você precisar.

Suporte aos produtos da Terex Cranes
No My Terex Cranes você consegue reunir uma equipe voltada para o sucesso
da sua empresa. Desenvolvemos um programa que reúne um conjunto de
serviços de suporte de alta qualidade, pensando no seu negócio e para isso
disponibilizamos um serviço 24/7 para todos os nossos clientes.
Nosso objetivo é atender de forma efetiva, dia e noite;
oferecer peças originais para que seu Terex alcance o melhor desempenho; e
disponibilizar especialistas em reparo, manutenção e treinamentos para seu time.
Na Terex Cranes estamos sempre presentes para mantê-lo trabalhando.

SUPORTE

Sempre prontos para te ajudar.

A equipe de suporte My Terex Cranes está disponível para prestar toda a assistência para
resolver seus problemas com todo o nosso conhecimento e agilidade. Nós trabalhamos
24/7 para que você possa fazer o mesmo. Através do nosso aplicativo, do nosso 0800
e de nosso site, estamos disponíveis tanto para suporte técnico como atendimento em
campo.
Com o MyTerex Cranes, você tem acesso ao LIVE CHAT - a forma mais rápida de contato
com o time da Terex, 100% online com um de nossos team members que estão sempre
disponíveis para te atender.

Entenda nossos benefícios:
Especialistas de plantão para responder dúvidas técnicas;
Solicitação de reparos;
Inspeção de equipamentos e laudos técnicos;
Agendamento de serviços;
Entrega técnica;
Para todos os planos de manutenção preventiva e técnico residente.

PEÇAS

Qualidade para a sua performance.
Proteja seu investimento. Quando você precisar de peças de reposição para os seus
guindastes, use as nossas peças genuínas que são testadas por nossa equipe de
engenharia que garantem a entrega de segurança e qualidade para você. Afinal,
peças não originais possuem baixa durabilidade, design e outras falhas que podem
comprometer o desempenho do equipamento.

Com as nossas peças, a sua máquina estará sempre funcionando. Isso porque nosso time
global está sempre trabalhando para te entregar as peças certas em suas mãos o mais
rápido possível
Possuímos mais de 165 mil peças originais para guindastes no estoque;
Garantia de 12 meses para que o seu equipamento funcione com desempenho máximo;
Fornecemos uma ampla gama de peças de reposição e acessórios genuínos.

SERVIÇOS

Comprometimento para o seu tempo de atividade.
Deixe seu guindaste com profissionais treinados que trabalham para deixá-lo sempre
preservado. Fornecemos os melhores especialistas globais com atendimento 24h para
você! Portanto, temos uma precisão de respostas rápidas para resolver as suas dúvidas
e desafios.

Com o nosso suporte, você não tem com o que se preocupar. Pois temos um time
de especialistas disponíveis 24h todos os dias e contamos com expressivos serviços
para te dar a assistência necessária.
Atendimento 24/7;
Os nossos especialistas são treinados e certificados para consertar seu guindaste de
acordo com os padrões da Terex;
Da manutenção corretiva à preventiva, trabalhamos para você recuperar o
investimento em seu equipamento durante todas as fases;
Investimentos continuamente em ferramentas e conhecimento para garantir um
serviço e suporte líderes do setor;
Nossa rede de serviços bem estabelecida, técnicos locais e suporte de fábrica em
todo o mundo garantem que os tempos de parada sejam minimizados.

TREINAMENTO

Conhecimento para sua especialidade!

Nosso treinamento permite que você aproveite ao máximo seu equipamento.
Oferecemos uma variedade de cursos presenciais, simuladores e uma plataforma
exclusiva de E-Learning, que foi desenvolvida para ensinar e ampliar ainda mais seus
conhecimentos com o equipamento da Terex Cranes.
Seja prático ou teórico, os nossos treinamentos têm muito a oferecer para enriquecer
ainda mais a sua experiência nos guindastes Terex.

Saiba porque a Terex University faz a diferença:
Para alto desempenho do equipamento, oferecemos treinamento on-line e na empresa,
projetado para tornar o conhecimento ainda mais acessível, mantendo o padrão de qualidade
e segurança da Terex;
A plataforma exclusiva de E-Learning da Terex ajuda a sua equipe a trabalhar de forma mais
produtiva e segura, por ter um conhecimento completo do equipamento e do universo da
Terex;
A Terex e sua rede de distribuidores são especializadas em certificar sua operação e
manutenção com nossos programas oficiais de treinamento;
Oferecemos uma ampla variedade de cursos de treinamento on-line e também simuladores
projetados para ajudá-lo a criar uma força de trabalho mais qualificada e eficiente.

GARANTIA

Seu investimento protegido.

Estamos prontos para proteger seu equipamento e investimento!
Além de possuir a melhor garantia do segmento - 2 anos, também contamos com o
Terex Warranty System, um sistema que gerencia o processo e credenciamento de
pedidos de acordo com o programa de garantia.
Além disso, sua máquina, você e seus funcionários estarão sempre seguros com os
Boletins de Segurança Terex Cranes. Basta preencher seus dados no site e pronto,
você acessará aos boletins para um melhor monitoramento de sua frota.
Processo rápido e sem complicações através do envio online Terex Warranty System;
95% das reclamações enviadas recebem uma resposta dentro de 48 horas;
Créditos de garantia aprovados com 10 dias úteis.

SEGURANÇA

A sua proteção em primeiro lugar.

Fique atualizado! Sua segurança é uma de nossas prioridades, por isso,
desenvolvemos programas de segurança e assistência que estão disponíveis em nosso
canal de comunicação My Terex Cranes.
É importante também que você atente-se para os cuidados recomendados pela Terex,
como por exemplo:
Leia, entenda e siga as instruções dos manuais de segurança fornecidos com
nossas máquinas;
Use práticas de trabalho seguras de um modo de senso comum;
Somente operadores treinados/qualificados, dirigidos por supervisão informada
podem operar a máquina.

Você pode solicitar um suporte, ter acesso aos treinamentos, adquirir peças originais ou
acionar a garantia da sua máquina pelo Portal MyTerex Cranes ou pelos telefones:

DEALERS

GUYANA
VENEZUELA

SURINAME
GUIANA
FRANCESA

COLÔMBIA

EQUADOR

BRASIL

PERU
BOLIVIA
PARAGUAI

URUGUAI

ARGENTINA
CHILE

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA EM UM ACESSO.

