Informação à Imprensa

SDLG mostra suas máquinas para o agronegócio
A SDLG está mais uma vez presente na Bahia Farm Show, maior feira do agronegócio do Norte e Nordeste do
Brasil e uma das três maiores do país em volume de negócios. Nesta edição da feira, que se realiza de 28 de
maio a 1º de junho, na cidade de Luis Eduardo Magalhães, a marca está presente com a Gotemburgo, seu novo
distribuidor.

Em seu estande, a SDLG exibe as carregadeiras L918 e L936, duas máquinas que têm tido bastante aceitação entre
produtores rurais. “Temos um portfólio amplo de equipamentos que são muito úteis para o agronegócio brasileiro, um dos
mais fortes e com maior produção em todo o mundo”, afirma Gilson Capato, diretor da Volvo Construction Equipment Latin
America.
“Estas carregadeiras estão cada vez mais ganhando espaço entre agricultores e pecuaristas, pois são muito versáteis e
podem ser usadas em diferentes tarefas no campo”, complementa Ibsem Braga, gerente comercial de máquinas da
Gotemburgo, distribuidor Volvo e SDLG no Nordeste.
L918 e L936
Com uma caçamba de 1m³ e capacidade de carga de 1,8 toneladas, a carregadeira L918 exibida na Bahia Farm Show está
conquistando os clientes brasileiros por seu excelente desempenho em operações no campo. “A L918 é muito versátil e
eficaz em diferentes operações”, explica Guilherme Ferreira, representante de produtos da Volvo Construction Equipment.
Mais econômica e com custo baixo de manutenção, a máquina faz muitos trabalhos nas fazendas e em cooperativas
agrícolas. Ela é muito utilizada em tarefas de confinamento de gado, por exemplo. Já a carregadeira L936 é muito comum
para fazer curvas de nível, limpeza de terrenos e outras atividades. “São máquinas com muitas qualidades diferentes”,
observa Capato.
Profissionais da marca
Além dos equipamentos da marca, o estande terá profissionais e técnicos da SDLG e da Gotemburgo, que poderão tirar
dúvidas sobre os produtos e mostrar os serviços de pós-venda. A SDLG possui o melhor pós-venda e a maior rede de
distribuição e de atendimento em seu segmento. “É o pós-venda mais estruturado do setor”, observa Capato.

Imagens para download:

LG918

Diretor Comercial da
Volvo CE

29 de Maio de 2019
Mais informações
Marco Greiffo
Assessor de Imprensa – Grupo Volvo América Latina
Tel: +55 41 3317-7830 / 41 3317- 8736
E-Mail: marco.greiffo@volvo.com
Newton Chagas
Assessor de Imprensa
Outlook - Comunicação & Estratégia
Tel.: +55 41 3317 8296 - E-mail: newton.chagas@outlook.com

