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TUDO O QUE VOCÊ  
PRECISA PARA  
DAR CONTA DO SERVIO
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Qualidade e confiabilidade estão presentes em cada guindaste Terex.  
Desde os reforçados guindastes fora-de-estrada e os versáteis todo-terreno  
até os imponentes guindastes de torre, temos as máquinas que você  
precisa para vencer. Estas, acrescentadas ao nosso compromisso com  
a velocidade e agilidade nas respostas, e conjugadas com nossa rede global  
de atendimento, tornam fácil entender porque a Terex tem a capacidade  
de mantê-lo em atividade.

O seu retorno sobre o investimento começa já no próprio dia em que o seu  
guindaste Terex entra em serviço. Você poderá assumir mais contratos e dar  
conta de mais tarefas em cada canteiro. E com nossa atenção à segurança,  
você verá que uma parceria com a Terex é algo em que se pode confiar  
e depender.
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IÇAMENTO CONFIÁVEL. 
NADA MAIS.
NADA MENOS.
Nestes dias de crescentes despesas operacionais, 
margens baixas e interminável concorrência, não se 
poderia exigir menos para suas operações do que  
o poder, eficiência e confiabilidade de um guindaste Terex. 
Desde a robustez dos guindastes fora-de-estrada e sobre 
caminhão até a onipresença dos guindastes de torre,  
caminhões-grua e os modelos industriais, um guindaste 
Terex é feito para ser seu equipamento de confiança, 
resistente e sempre pronto para o trabalho.  
Os guindastes Terex chegam para dar conta do trabalho, 
dia após dia. E para lhe garantir muitas horas de 
produtividade, os guindastes Terex contam com o suporte 
especializado mais rápido e de melhor qualidade do 
mercado. Com os guindastes Terex, é tudo questão  
de garantir o sucesso em içamentos frequentes.
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GUINDASTES  
INDUSTRIAIS

Os guindastes industriais Terex fazem  
jus ao seu nome, com força e facilidade  
de operação para levantar cargas  
pesadas e flexibilidade de manobra para  
movimentação por lugares apertados.  
Sua velocidade em rodovias faz com  
que cheguem rapidamente ao canteiro;  
com seu chassi articulado, dispensam 
estabilizadores, podendo começar o  
trabalho quase de imediato.

GUINDASTES  
FORA-DE- 
ESTRADA
Saia da rodovia com confiança com  
os guindastes fora-de-estrada da Terex.  
Com excelente distância do solo e até quatro modos  
de direção, posicionar esses guindastes mesmo  
nos terrenos mais acidentados não é problema.  
Acrescente à sua flexibilidade a durabilidade  
e o baixo custo de manutenção e você verá por  
que os guindastes fora-de-estrada da Terex são  
uma escolha fácil para içamentos ininterruptos.
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Para içamentos mais leves, nada supera a flexibilidade e a confiabilidade dos guindastes 
sobre caminhão da Terex. Capazes de manter velocidades de rodovia, com os guindastes 
sobre caminhão da Terex você chega ao canteiro, monta o equipamento e começa  
a trabalhar sem demora. Portanto não se surpreenda se vê-lo trabalhando em diversos 
projetos e diferentes canteiros de obra em um mesmo dia. Eles são o guindaste predileto 
para as suas tarefas mais comuns.

CAMINHÕES- 
GRUA

Disponíveis nos modelos automontante, 
cabeça-de-martelo, plano e com lança  
auxiliar articulada, os guindastes de torre 
Terex podem ser vistos trabalhando duro  
em alguns dos canteiros de obra mais 
formidáveis do mundo. Fortes e rápidos  
de montar, sua construção robusta e a 
tecnologia avançada garantem desempenho 
confiável durante muitos anos em serviço.

GUINDASTES  
DE TORRE
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Combinando mobilidade nas rodovias com 
potência para içamentos de grande porte, os 
guindastes sobre caminhão Terex permitem 
rápido posicionamento e montagem, podendo 
começar a trabalhar sem perda de tempo. 
Fácil operação. Fácil manutenção. Os 
guindastes sobre caminhão Terex oferecem 
um modo econômico de fazer mais trabalhos 
e alcançar novas alturas com a sua empresa. 
A cabine ergonômica cria um ambiente de 
trabalho confortável, que mantém o operador 
alerta e produtivo de um trabalho para outro.

GUINDASTES  
SOBRE CAMINHÃO

Confiáveis, econômicos e fáceis de operar,  
os guindastes sobre esteiras Terex são  
a escolha ideal para os seus içamentos mais 
pesados. Oferecendo uma grande variedade 
de capacidades de içamento, desde 72 t até  
258 t, os guindastes sobre esteiras Terex são 
fáceis de transportar e rápidos de montar. 

GUINDASTES  
SOBRE  
ESTEIRAS
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A Terex faz parte do grupo Terex Cranes. Com ele, você conta com uma equipe dedicada  
ao seu sucesso. Reunimos um conjunto completo de serviços de apoio da mais alta classe  
tendo em mente a sua empresa. Desde a nossa assistência técnica 24 horas, que nunca  
irá deixá-lo parado; até as peças originais Terex, imprescindíveis para manter máximo 
desempenho; desde serviços de manutenção e reparos que darão vida nova ao seu  
guindaste; até o treinamento do seu pessoal.

INVISTA EM UM  
GUINDASTE TEREX E  
RECEBA MAIS  
DO QUE UMA MÁQUINA

SERVIÇOS FINANCEIROS 
FEITOS SOB MEDIDA  
PARA VOCÊ

O seu trabalho é içar. O nosso é dar-lhe 
apoio com a flexibilidade e a segurança 
financeira que o dinâmico ramo dos 
guindastes sempre exige. 
Como a Terex Financial Services™ faz parte 
da família Terex, entendemos do seu ramo  
e dos nossos equipamentos melhor do que 
ninguém. Se você precisa financiar a sua 
próxima compra ou fazer um leasing, para 
nós será fácil colocar seu equipamento  
em operação para você.

SUPORTE  
TÉCNICO

PEÇASMANUTENÇÃO /  
REPAROS

SERVIÇOS  
FINANCEIROS

TREINAMENTO QUALIDADE E  
SEGURANÇA

VOCÊ

CONFORMIDADE 
COM PADRÕES 
MUNDIAIS
Seja posicionando uma passarela na França 
ou levantando uma torre de queimador na 
Arábia Saudita, você pode confiar que,  
com a Terex Cranes, não só estará usando  
o guindaste certo como também um que  
atenda padrões e regulamentos globais.  
Com o nosso compromisso de projetar, 
fabricar e comercializar produtos seguros, 
oferecemos guindastes que atendem  
padrões internacionais, de modo que  
nosso equipamento possa ser usado no 
mundo inteiro.

Soluções para um Trabalho Seguro

Desde corrimãos protetores até laureados 
sistemas de proteção contra queda, 
oferecemos soluções técnicas seguras de 
ajuda na operação, manutenção e serviço  
do seu equipamento. Para ajudá-los a obter  
o máximo dos guindastes e equipamentos 
Terex, oferecemos treinamento para todos os 
operadores. Informações de segurança no 
uso, operação e manutenção são detalhados 
em nossos manuais e nos adesivos de 
produto afixados nas máquinas.

13
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SUPORTE TÉCNICO 24/7 EMEAR:

+8000-MYTEREX

SUPORTE TÉCNICO 24/7 BRAZIL:

0800 031 0100

* Ligação gratuita para +8000-6983739 ou
+49 6332 831111 ao custo para linha fixa da sua operadora

É ASSIM QUE  
A TEREX CRANES  
GERA SUCESSO

Você trabalha duro para dar aos seus 
clientes o que eles esperam;  nós fazemos  
o mesmo para você. Temos compromisso 
com o sucesso dos seus negócios  
e sabemos que, quando os seus guindastes 
funcionam, o trabalho é feito e você ganha 
dinheiro. Você pode ligar para a nossa linha 
de suporte gratuita a qualquer hora do dia 
ou da noite, 24/7. E podemos ir até você 
para devolver seu guindaste ao trabalho.

Quando você precisar de peças de 
reposição para os seus guindastes Terex  
ou de marcas antigas, prefira as peças 
originais da Terex Cranes. Elas são 
fabricadas para garantir que o seu 
equipamento funcione com o máximo 
desempenho. E basta um telefonema para 
falar com o nosso pessoal, sempre pronto 
para lhe enviar as peças certas com  
a máxima rapidez para acabar com a 
paralisação e colaborar com seus negócios. 

Entendemos que o seu equipamento seja 
crítico para a sua atividade, então deixe-o 
em uma das oficinas de reparo da Terex 
Cranes e nossos profissionais treinados na 
fábrica trabalharão para preservar e proteger 
o seu investimento.  
Desde reparos por acidente até uma 
manutenção preventiva e ou revisão,  
as oficinas de reparo da Terex Cranes  
usam somente nossas peças originais  
e trabalham para valorizar o investimento  
no seu equipamento durante todas as fases 
do seu ciclo de vida – por toda a vida  
do seu guindaste.

Deixe os especialistas no assunto lhe 
mostrar como obter o máximo dos nossos 
equipamentos. Nossos programas de 
treinamento contribuem para o sucesso  
da sua empresa, ajudando a sua equipe  
a aumentar sua produtividade.  
Oferecemos uma série de cursos  
e podemos ensinar como detectar possíveis 
problemas e fazer reparos, abreviando as 
paralisações. Temos tudo o que é preciso 
para programas especializados. 

SUPORTE TÉCNICO TREINAMENTO

WWW.TEREXTRAINING.COM

PEÇAS
MANUTENÇÃO / 
REPAROS

WWW.TEREXPARTS.COM



Terex Cranes Germany GmbH
Dinglerstraße 24
66482 Zweibrücken
Alemanha
Tel. + 49 (0) 6332 830
E-mail info.cranes@terex.com

Siga-nos no

www.terex.com/cranes

Abril de 2017. Especificações e preços dos produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas para fins 
ilustrativos. Consulte o respectivo Manual do Operador para instruções sobre o uso correto deste equipamento. Deixar de acompanhar o respectivo Manual do Operador ao 
usar o nosso equipamento ou, por qualquer outra forma, deixar de agir de maneira responsável pode resultar em lesões corporais graves ou a morte. A única garantia aplicável 
ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito correspondente ao produto específico vendido. A Terex não dá outras garantias, expressas ou implícitas. Os produtos 
e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os 
direitos reservados. 
Terex, o desenho da Coroa Terex e Works for You são marcas comerciais pertencentes ou licenciadas pela Terex Corporation ou suas subsidiárias.
Queira notar: Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países devido a exigências legais. Para mais informações, consulte a distribuidora Terex da sua região. 
© Terex Cranes 2017




