Informação à Imprensa

Campanha Nacional de Peças da Volvo CE vai até o final de dezembro
A Campanha Nacional de Peças lançada na M&T EXPO pela Volvo Construction Equipment vai até o final deste mês.
As ações preveem descontos no valor de peças e componentes. “O uso de peças genuínas e a manutenção correta
contribuem decisivamente para aumentar a disponibilidade e a performance dos equipamentos”, afirma Alexandre
Flatschart, diretor de Customer Solutions da Volvo CE Latin America.

“É uma excelente oportunidade de adquirir peças com desconto em diversas categorias”, complementa Samuel Albuquerque,
gerente de marketing e vendas de peças da Volvo CE LA. A campanha contempla ofertas em várias peças e componentes. A Volvo
oferece desde itens de manutenção preventiva, passando por peças de desgaste, até componentes de reparo.
“São muitas opções, como filtros para carregadeira e escavadeira, dentes de caçamba e caçambas, turbos, discos de freio e uma
série de kits e outras peças”, exemplifica Renan Wagner, responsável pela área de desenvolvimento de negócios de pós-venda da
Volvo CE LA. “A média do desconto é de 30%, algumas ofertas com mais desconto, outras com menos”, informa Paulo Chiodini, da
área de desenvolvimento de negócios de pós-venda.
O público alvo e o escopo da promoção são, principalmente, equipamentos de menor porte, mas a promoção tem ofertas para
vários equipamentos. “A ação se destina também para as máquinas da marca que já não são mais produzidas, como as
motoniveladoras e as retroescavadeiras, que continuam tendo o excelente pós-venda da marca”, destaca Flatschart.
Ofertas
Veja a seguir algumas ofertas que estão sendo feitas: entre as peças de desgaste, Dente das carregadeiras L60 e L70 a R$ 99,00;
Dente da carregadeiras L90 a R$ 189,00; Dente das escavadeiras EC140 e EC120 a R$ 199,00; Dente das escavadeiras EC210 e
EC220 a R$ 289,00. Entre filtros, Kit de manutenção 500 horas para as escavadeiras EC220D e EC210B a R$379; Kit de
manutenção 1.000 horas para as carregadeiras L60F/L70F/L90F a R$ 699,00.
Disco de freio para as carregadeiras L60F/L70F/L90F a R$ 889,00; Acumulador do sistema de freios de carregadeiras a R$
999,00; Kit de vedação do sistema hidráulico das carregadeiras L60 até L220 a R$ 129,00; Kit de vedação de cilindro da
escavadeira EC220D a R$ 889,00; Kit reparo – Jogo de anéis do pistão de carregadeiras e escavadeiras a R$ 299,00.
Entre outras peças, a campanha oferece ainda Turbocompressor da carregadeira L60 e das escavadeiras EC210 e EC240 a R$
4.599,00; Bomba hidráulica das carregadeiras L60 até a L120 a R$ 3.299; e Farol rotativo de caminhões articulados,
carregadeiras e motoniveladoras a R$ 799,00.
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