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PR Newswir e

A Maxter Máquinas está presente na Concrete Show 2014
com força total

Publicidade BARUERI,  Brasil,  26 de agosto de 2014 / PRNewswire/  -- Há
três anos no mercado a Maxter vem se destacando no
mercado de equipamentos para construção civil e
mineração.

Distr ibuindo marcas conceituadas como Carmix,  Wacker
Neuson,  MB Crusher,  All Work e Simex.

As Autobetoneiras Carmix vem se destacando no mercado de
produção de concreto em canteiros com sua grande robustez
e produtividade.  Como modelos de 1,  2. 5,  3. 5 e 5. 5 m³ ,  os
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Entretenimento

equipamentos permitem a produção de concreto com
excelente qualidade e produtividade.  Os modelos de 2. 5,  3. 5
e 5. 5 m³  possuem um sistema de gerenciamento e controle
de produção que emitem um relatório detalhado do
concreto produzido.

A Wacker Neuson é um tradicional fabricante alemão de
equipamentos compactos e médios,  e possui uma grande
variedade de modelos e tamanhos.

Durante a Concrete Show estaremos lançando o Manipulador
Telescópico 1245,  com capacidade de 1200 kg e 4, 5 metros
de lança.

As Caçambas MB Crusher estarão em demonstração.  Uma
Caçamba Britadora e uma Caçamba Peneira,  são
equipamentos versáteis que permitem a reciclagem e
selecionamento de RCD,  além de britagem de rochas,

podendo ser  instalados em carregadeiras,  retros e escavadeiras.

O uso dos equipamento MB permitem o total aproveitamento de materiais antes descartados e permitindo
execução de obras mais sustentáveis.

Os Rompedores All Work, estão disponíveis em 9 modelos atendendo equipamentos de 800 kg até 50
toneladas.  Possuem sistema de redução de ruido,  excelente de sistema de amortecimento,  acumulador
interno e conjunto de calibragem,  além do sistema de lubrificação nos rompedores acima de 900 kg.

A linha All Work também contempla uma linha de Empilhadeiras a combustão,  elétr icas e semi elétr icas.

A Maxter possui amplo estoque de peças de reposição e equipe de técnicos prontos para atender as
necessidades do cliente.  Também oferecemos planos de manutenção,  permitindo ao cliente a segurança e
produtividade dos equipamentos vendidos.

Visite-nos na Concrete Show,  área externa ou solicita a visita de um de nossos vendedores.

Youtube

Contato Eng.  Fabio Ietto de MelloFone: 55 11 3173-1010Email:  fabio@maxtermaquinas. com. br

FONTE Maxter
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