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A ESCOLHA PERFEITA PARA O 
LEVANTAMENTO DIÁRIO
ESTEJA SEMPRE PREPARADO PARA OS DESAFIOS DO DIA A DIA, COM OS 
GUINDASTES DA TEREX.

Se você atende uma plataforma de perfuração na Argentina, constrói superestruturas 
de aço para hospitais no Brasil, descarrega ferrovias para um projeto de expansão de 
transporte no Chile ou movimento equipamentos de mineração em uma pedreira no Peru, 
você sempre encontra um equipamento TEREX que fornecerá a solução de que você 
precisa.

TAMANHO ÚNICO
O tamanho compacto 
e a distância ao solo 
adequada significam que, 
independentemente 
do tipo de solo, você 
sempre terá a tração e a 
manobrabilidade corretas.

SIMPLICIDADE
Mesmo para os operadores 
menos experientes, o 
sistema de controle simples 
e intuitivo faz com que se 
tornar um mestre seja um 
passeio no parque.

EFICIÊNCIA DE 
CUSTOS
Quanto mais horas seu 
guindaste permanecer em 
serviço, melhor será seu 
potencial de lucro.  
Um guindaste que pode 
enfrentar qualquer desafio.

VERSATILIDADE
Desde a capacidade de 
levantamento exigido até 
a capacidade de coleta e 
transporte, esta é a solução 
para as necessidades e 
requisitos de vários setores.
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História  da TEREX

Fundada em 1968 em Crespellano, perto de Bolonha na Itália, sob o nome de Bendini SpA, 
conseguiu se tornar uma marca líder no setor de guindastes móveis, impondo-se como 
referência no ramo de guindastes para terrenos acidentados, especialmente na Itália.

Em 1989, a Bendini tornou-se parte do Grupo PPM, continuando com o legado de líder 
de guindastes e ampliando sua presença na França. Em 1995 a PPM ingressou no grupo 
americano TEREX Corporation e em 1999 a Bendini tornou-se a TEREX Italia Srl.

Com o crescimento do reconhecimento mundial, a TEREX, em 1999 adquiriu a marca 
Franna, empresa que desde 1978 desenvolve guindastes de coleta e transporte na 
Austrália e ampliou seu catálogo de produtos.

Desde então, a TEREX vem investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento, 
sempre em busca de novas tecnologias, identificando as necessidades do mercado e 
entregando equipamentos de ponta para o mercado mundial.

A liderança da TEREX é reconhecida pela presença massiva de seus guindastes nos mais 
importantes canteiros de obras do mundo.

50 anos de 
atividade sistema exclusivo

1968 1989 1995 2018 2020
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TEREX Atualmente

A montagem dos guindastes Rought Terrain é 
realizada totalmente na TEREX ITALIA Srl, em 
sua fábrica em Crespellano (BO) na Itália, que 
abriga uma equipe experiente e totalmente 
treinada, garantindo qualidade em cada um dos 
equipamentos produzidos, sendo P&D, produção, 
vendas, serviços e peças sob o mesmo teto.

A Franna, continua com sua fábrica na Austrália 
e desenvolvendo novas tecnologias para os 
guindastes de coleta e transporte, como a linha 
Minemaster, que está presente em mais de 30 
países.

A TEREX Corporation projeta, constrói e oferece suporte a produtos usados em aplicações de 
construção, manutenção, manufatura, energia, minerais e gerenciamento de materiais de suas 
instalações espalhadas por todo o mundo nas Américas do Norte e do Sul, Europa, Austrália e Ásia.



LINHA DE 
PRODUTOS
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Simplesmente 
Inteligente

Se você pudesse usar apenas uma palavra para descrever os guindastes da TEREX, 
provavelmente escolheria “inteligente”. Desde o valor de uma longa vida útil até o 
transporte fácil e o excelente controle do operador, todos os aspectos dos maquinários 
TEREX são projetados para elevar a carga e ajudar a elevar seus negócios para obter o 
máximo retorno do seu investimento.

MÁXIMA VERSATILIDADE E DESEMPENHO
Tabelas de carga e alturas de ponta superiores
Baixo consumo de energia
Motor Cummins
Capacidade de elevação de até 90 t
Comprimento máximo da lança de até 47 m com  
3 modos de lança
Até 49,5 m de altura da ponta com lança principal
Até 66 m de altura da ponta com lança

CONTROLE TOTAL
Novo sistema operacional TEOS
Tela de toque colorida de 10’’ com 
interface intuitiva
Joysticks ergonômicos com capacidade 
de resposta ajustável às preferências do 
operador

TOTALMENTE EQUIPADO
Incluído na unidade base:

Plataforma de Telemática T-LINK
3 áreas de trabalho ajustável

Luzes LED

FÁCIL DE LIDAR
Facilidade de transporte e manobrabilidade

Compacto: até 3,0 m de largura máxima 
4 modos de direção

AMPLA SELEÇÃO DE OPÇÕES
Lanças adicionais

Guincho auxiliar
Até 4 câmeras integradas na 

tela principal
Controle remoto de rádio

MELHOR CONFORTO E VISIBILIDADE
Cabine ampla e inclinável com grandes 

superfícies de vidro, sem pontos cegos
Aquecimento e ar-condicionado incluídos
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ROUGH TERRAIN CRANES
Saia da rodovia em confiança com os Guindastes Rough Terrain da TEREX.

MODELO CAPACIDADE 
MÁXIMA

COMPR. MÁX. DA 
LANÇA PRINCIPAL

ALTURA MÁXIMA 
DA PONTA

TRT35 35t 30.1m 41.1m

RT 1045L 44t 37.4m 47.8m

RT 1045 45t 31.1m 47.5m

RT 1070 70t 32.4m 55m

RT 1080 80t 34m 59m

TRT 80 80t 42.1m 45m

TRT 90 90t 47m 45m

Confira um material exclusivo para você!

https://youtu.be/IMwIPKD1Y5Y
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Principais Aplicações

A versatilidade de nossos equipamentos nos permite atender a uma série de aplicações, 
incluindo:

ESTALEIROS CONSTRUÇÃO PETRÓLEO 
E GÁS

USINAS DE 
ENERGIA

TRANSPORTE 
E LOGÍSTICA

MILITARES

COMISSIONAMENTO 
DE EQUIPAMENTOS 

MÓVEIS

MANUSEIO DE 
MATERIAIS

MANUTENÇÃO CONSTRUÇÃO 
DE ESTRADAS E 
FERROVIÁRIAS

APLICAÇÕES 
DE ELEVAÇÃO 

GERAIS

MINERAÇÃO
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Sistema T-LINK 

O Sistema T-LINK, incluído na unidade base, permite o acesso remoto dos dados 
operacionais da frota de guindastes a qualquer hora, em qualquer lugar através da internet 
a partir do seu computador, smartphone ou tablet.

 Redução de custos e aumento da 
produtividade 
Graças ao T-LINK, a economia de custos 
e o aumento de produtividade podem 
ser alcançados em todas as aplicações.

 Melhor gestão da manutenção e 
assistência técnica 
O monitoramento remoto fornece 
dados e estatísticas operacionais 
críticas do veículo. A manutenção de 
rotina pode ser agendada de forma mais 
eficiente e problemas inesperados são 
resolvidos rapidamente.

 Controle de frota 
Usando a função Geofence, a posição 
de cada guindaste é monitorada e 
o proprietário é notificado caso o 
guindaste saia de seu limite definido.

 Melhor gerenciamento de máquina, 
estatísticas e dados em tempo real 
Uma ampla gama de dados 
operacionais e códigos de falha em 
tempo real são relatados para avaliar 
o desempenho da frota. A seção Data 
logger da máquina coleta informações 
detalhadas da máquina, como horas de 
trabalho, estatísticas de levantamento 
de carga, histórico de alarmes, etc.

™

O sistema T-LINK pode ser instalado em uma variedade de equipamentos, de guindastes a 
guindastes de torre. Fornecer ao cliente informações em tempo real sobre o desempenho 
de sua máquina.
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O TEOS, Sistema Operacional Exclusivo da TEREX, está disponível em diversos 
equipamentos TEREX, oferecendo melhor fluxo de informações e acessibilidade para 
aumentar a eficiência operacional.

 Tela de toque colorida de 10” 
A nova interface de usuário com ampla 
tela de toque colorida de 10’’ apresenta 
ícones autoexplicativos e intuitivos.

 Navegação intuitiva 
Com base no amplo feedback dos 
clientes, o acesso às informações é 
rápido e fácil. As funções primárias 
e usadas com mais frequência são 
imediatamente acessíveis, e os 
controles intuitivos garantem uma 
curva de aprendizado curta para novos 
operadores de guindastes.

 Diagnóstico 
As mensagens de erro e os avisos 
estão à vista para maior segurança. 
Um menu dedicado para diagnóstico 
fornece feedback imediato sobre 
o status operacional do guindaste, 
componente principal e sensor.

 Opções inclusas 
Câmeras opcionais são incorporadas 
na tela principal: o operador tem 
controle total da grua de todos os 
pontos de vista através de uma única 
tela. O status do controle remoto via 
rádio e as opções da plataforma T-LINK 
também podem ser vistos no visor 
principal.

 Joysticks eletroproporcionais 
personalizáveis 
Conforme desejado, o operador pode 
personalizar os botões e ajustar a 
capacidade de resposta de todos os 
movimentos do guindaste - reação 
mais suave ou rápida - para atender 
às preferências pessoais. Podem ser 
salvas várias configurações pessoais.

TEOS – Sistema 
Operacional Exclusivo
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Franna

Há mais de 40 anos, a Franna - uma marca TEREX, fornece soluções robustas de elevação 
para algumas das maiores operações de mineração no mundo. A linha de guindastes pick and 
carry, Franna Minemaster, foi projetada especificamente para atender os mais rigorosos 
requisitos de segurança e os desafios que acontecem dentro do ambiente de mina. 

Os guindastes da Franna não requerem estabilizadores, o que permite ao operador 
configurar e iniciar o trabalho quase imediatamente. A pegada compacta e o design 
exclusivo de cada um dos equipamentos fornecem acesso incomparável a túneis e outras 
áreas de espaço limitado dentro da mina. Desde o levantamento até a instalação ou troca 
de motores, são realizadas de maneira rápida e fácil, por isso que os guindastes Franna é 
uma escolha popular entre os empreiteiros de mineração.

Os guindastes Franna Minemaster podem ser personalizados para 
atender os requisitos com uma ampla variedade de opções para escolher. 
As especificações recomendadas do Franna Minemaster incluem:

Corrimões Traseiros 
Proteção contra quedas ao trabalhar na 
parte traseira do equipamento.

Beka Max Auto Grease 
Sistema de lubrificação automática para 
a articulação, direção e pivôs da testa luff.

Barra Espalhadora (15t) 
Barra de propagação usada para içar 
cargas. Pode ser montado na frente do 
guindaste ou no corpo dianteiro do LHS.

Roda Sobressalente e Transportador 
Roda sobressalente montada no convés 
traseiro do guindaste.

Ventilador e Protetor de Cinto 
Oferece proteção quando o motor está 
funcionando e o capô está levantado.

Freio de Retenção e Luz de Advertência 
Ao frear, a luz do painel acende quando 
está engatado e o operador aciona uma 
marca de transmissão.

Luzes de Alerta de Sobrecarga Externa 
A luz externa mostra quando o guindaste 
está em 90% do gráfico (verde), quando 
entre 90% -100% do gráfico (laranja) 
e quando mais de 100% do gráfico 
(vermelho).

Alarme Reverso Estilo Quaker 
Alarme reverso com som alto (107dB).

Extintor de Incêndio (9KG) 
Extintor de incêndio portátil instalado no 
exterior da cabine.

Isoladores Externos Duplos 
Interruptores externos traváveis, cortam a 
energia do motor de partida a baterias.

Parada de Emergência Externa 
Interruptor de parada de emergência no 
externo do guindaste.

CAT / Anderson Jump Start 
Capacidade de dar partida no guindaste se 
as baterias estiverem vazias.

Opções adicionais de especificações disponíveis mediante solicitação.
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 Manutenção e avarias de equipamentos
 Substituições de motores
 Mudança de lonas de desgaste
 Recuperação e reboque de equipamentos
 Elevação e instalação de tubos
 Substituição e reparação de aço estrutural
 Apoio a outros equipamentos de elevação 

(guindastes, plataformas de trabalho 
aéreas, etc.)

Exemplos de tarefas comuns de mineração:

Franna

 Carregando os cilindros da pá
 Baldes de escavadeira
 Unidades de acionamento final
 Geradores elétricos ou diesel
 Bombas hidráulicas
 Rolos transportadores
 & muito mais!

Incluindo componentes de 
mineração comuns, como:
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FRANNA® MINEMASTER
Os Guindastes  Pick and Carry da Franna, também levam tecnologia e 
qualidade da TEREX.

MODELO CAPACIDADE 
MÁXIMA

COMPR. MÁX. DA 
LANÇA PRINCIPAL

ALTURA MÁXIMA 
DA PONTA

AT 15-3 15t 17.9m 17m

AT 22 22t 17.9m 17m

MAC 25-4 25t 18.4m 18m

AT 40 40t 19.8m 18m

Confira um material exclusivo para você!

https://youtu.be/LlBgEdX1_VE
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Por que escolher 
Franna Minemaster?

Reduza os custos de configuração 
inicial 
A versatilidade dos guindastes 
Franna permite que eles cubram 
trabalhos que geralmente são 
realizados por outros tipos de 
equipamentos tradicionais, 
reduzindo, em última análise, o custo 
de capital de sua frota de apoio.

Segurança comprovada sem 
comprometer o desempenho
Os guindastes Franna têm uma 
capacidade comprovada de operar 
com segurança em terrenos 
desafiadores comumente associados 
à mineração (por exemplo, péssimas 
condições de solo). Opções 
adicionais também estão disponíveis, 
o que aumenta ainda mais a 
segurança de cada máquina.

Aprovado pela indústria
A Franna fornece para a indústria 
de mineração desde o seu início, 
há mais de 40 anos, trabalhando 
com clientes como Rio Tinto, 
Glencore e BHP.

Custo mais baixo por tonelada
Os guindastes pick and carry da 
Franna podem ajudar a reduzir 
o custo por tonelada com seus 
tempos de resposta rápidos e alta 
utilização no local da mina.

Minimize o tempo de inatividade
Usando um guindaste Franna, o 
tempo de inatividade associado 
a reparos programados e não 
programados pode ser reduzido 
(por exemplo, respondendo a falhas 
no campo). O guindaste pode ser 
usado para remover o componente 
quebrado, carregá-lo para a área de 
reconstrução, troca de peças e trazer 
o componente de reposição de volta 
em sua viagem de volta.

Adequado para mineração a céu 
aberto e subterrânea
O design robusto e os benefícios 
operacionais superiores dos 
guindastes Franna permitem 
que eles prosperem tanto em 
operações de mineração a céu 
aberto quanto subterrâneas.
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GRUAS TORRE
Içar grandes cargas nas alturas, com a tecnologia e qualidade da TEREX.

MODELO CAPACIDADE 
MÁXIMA

COMPR. MÁX.
DA LANÇA

CAPACIDADE 
NO  RAIO MÁX

Gruas automontáveis 1.6t – 4,4t 21m – 36.1m 0.6t – 1.42t

Grua tipo plano 1.5t – 40t 24m – 85m 0.6t – 4.65t

Grua articuladas 10t – 66t 50m – 75m 1.7t – 16t

Grua tipo cabeça de martelo 20t – 32t 80m 2.3t – 3.9t

Esteja você construindo um arranha-céu futurista em São Paulo, reformando um refúgio 
nos Bariloche, construindo uma ponte em Buenos Aires ou precisando movimentar 
mercadorias pelo pátio de sua empresa, qualquer que seja a arquitetura e o estilo de 
construção com que esteja trabalhando, há uma Tower Cranes da TEREX perfeito para 
fornecer o máximo retorno do seu investimento. 

A TEREX não o limita a um projeto de guindaste de torre que você precisa adaptar à sua 
aplicação. Em vez disso, os guindastes de torre TEREX estão disponíveis nas variedades 
Automontante, Flat Top, Luffing Jib e Hammerhead, cada um com uma ampla variedade 
de tamanhos e capacidades. Você pode escolher o equipamento certo para o seu 
projeto para obter a versatilidade necessária para realizar todas as tarefas desafiadoras e 
específicas do local de trabalho.

Confira um material exclusivo para você!

https://youtu.be/-0y6rBEOGZw
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Residencial Pequeno
De pequenas casas a prédios de 
apartamentos, de guindastes 
automontáveis   a guindastes de torre 
de classe urbana; os guindastes podem 
se adaptar facilmente aos diferentes 
layouts dos locais de construção. 
Independentemente do local de 
trabalho, temos a máquina certa.

Arranha-céus
As cidades estão ficando maiores e as 
áreas centrais estão se tornando cada 
vez mais difíceis de operar equipamentos 
de elevação. Os guindastes de torre 
atendem aos requisitos exigentes de 
alturas e espaços confinados.

Portuário
Um grande número de mercadorias 
precisa ser movimentado nos portos 
todos os dias; Os guindastes de torre 
com lança basculante são a melhor 
ferramenta para auxiliar nessas áreas, 
fornecendo suporte em todo o local e a 
capacidade de levantar cargas pesadas 
com rapidez e eficiência.

Residencial e Comercial
A melhor escolha para a construção 
em qualquer ambiente suburbano ou 
urbano onde são necessários guindastes 
automontáveis   e de topo plano 
maiores com base na capacidade e no 
comprimento da lança. Escritórios, lojas, 
shoppings, apartamentos construídos 
maximizando tempo e lucro.

Infraestrutura
Seja na manutenção ou na criação de 
uma nova infraestrutura, os guindastes 
são uma parte essencial desse processo. 
A mobilidade é essencial neste cenário, 
as gruas torre são concebidas para se 
integrarem perfeitamente na dinâmica 
de qualquer local de trabalho.

Mineração
Muitas máquinas e plantas estão 
operando em um local de mineração, 
portanto, os guindastes precisam ser 
versáteis e flexíveis em sua operação. Os 
guindastes de torre TEREX são um ativo 
para manutenção, reparos e montagem 
de outros maquinários de mineração.

Relacionado à Energia
A energia vem de muitas fontes diferentes 
e os guindastes de torre são essenciais 
para a construção de barragens e usinas 
de energia, com a necessidade de atingir 
alturas, além de exigir a capacidade de 
levantar pesos pesados.

Logística de Pátio
Se os objetos precisam se mover de um 
ponto estático ou precisam ser movidos 
pelo canteiro de obras, os guindastes de 
torre TEREX são a ferramenta perfeita 
quando se trata de logística de pátio, não 
importa onde seja a área.

Principais Aplicações
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MY TEREX CRANES
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA A UM ACESSO

Suporte

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. Trabalhando 24 
horas, você pode acionar a equipe via aplicativo, telefone, site e WhatsApp.

Com o My Terex 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.

SEMPRE PRONTOS PARA TE AJUDAR

VOZ DO CLIENTE
ATUALIZAÇÃO DOS 

PROCESSOS DO CLIENTE

SISTEMA CRM

INSATISFAÇÃO DO CLIENTE 

ABERTURA DE CHAMADA 

MEDIÇÃO DA INTERAÇÃO

PESQUISA DE 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 

FEED BACK DOS CLIENTES

CLIENTE SATISFEITO

CHAMADA FECHADA

0800 698 3739 PEÇAS SERVIÇOS TREINAMENTO GARANTI A EQUIPE COMUNICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO
NIVEL DO SUPORTE

ATUALIZAÇÃO 
DO CLIENTE

ATUALIZAÇÃO
DO CLIENTE

L2 - TECH SUPPORT
ATUALIZAÇÃO DO CLIENTE

SERVIÇO DE CAMPO 
ATUALIZAÇÃO DO CLIENTE

L3 ESPECIALISTA DE PRODUTO
ATUALIZAÇÃO DO CLIENTE

L1
MY TEREX 

ASSISTENCIA
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Peças

Proteja seu investimento. Quando você precisar de peças de reposição para qualquer 
maquinário da TEREX, com o My Terex você consegue acionar a equipe de engenharia 
mais próxima de você, garantindo peças genuínas e entrega de segurança e qualidade.

Mais de 165 mil 
peças originais 

para guindastes 
em estoque

Garantia de 
12 meses em 

todas as peças

Ampla gama de 
peças de reposição e 
acessórios genuínos

QUALIDADE PARA A SUA PERFORMANCE
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Serviços

A TEREX oferece profissionais especialistas em todas as localizações do mundo, sempre 
disponível para você para atuar em todas as situações e te oferecer a assistência necessária.

 Atendimento 24 horas;

 Especialistas treinados e certificados aos mais altos níveis e padrões;

 Da manutenção corretiva à preventiva, trabalhamos para você recuperar o 
investimento em seu equipamento durante todas as fases;

 Investimentos contínuos em ferramentas e conhecimento para garantir um 
serviço e suporte líderes do setor;

 Rede de serviços estabelecidos, técnicos locais e suporte de fábrica em todo o 
mundo garantem que os tempos de parada sejam minimizados.

Treinamento

A TEREX permite que você aproveite ao máximo seu maquinário. Com uma variedade de 
cursos presenciais, simuladores e uma plataforma exclusiva de E-Learning, desenvolvida 
para ampliar ainda mais seus conhecimentos com os equipamentos da marca.

Do prático ao teórico, os treinamentos oferecem um enriquecimento e amplia as 
experiências com os guindastes e pick and carry.

 Treinamento on-line ou na empresa, amplie 
o desempenha dos equipamentos com 
padrão de qualidade e segurança TEREX;

 Plataforma exclusiva de E-Learning, auxilia 
equipe na produtividade e segurança;

 Programas oficiais de treinamento com 
rede de distribuição especializada para 
certificar a operação e manutenção;

 Ampla variedade de cursos, treinamentos e 
simuladores projetos para ter uma força de 
trabalho mais qualificada e eficiente.

COMPROMETIMENTO PARA O SEU TEMPO DE ATIVIDADE

CONHECIMENTO PARA SUA ESPECIALIDADE
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Garantia

A TEREX oferece a melhor garantia do segmento – 2 anos, e conta com o Sistema de 
Garantia TEREX, o sistema de gerenciamento de processo e credenciamento de pedidos 
de acordo com o programa de garantia.

Além disso, o sistema de Boletins de Segurança, oferece todos os dados atualizados sobre 
o maquinário. Basta preencher os dados no site e pronto.

Segurança

 Processo rápido e sem complicações através do envio online – Sistema de 
Garantia TEREX;

 95% das reclamações enviadas recebem uma resposta dentro de 48 horas;

 Créditos de garantia aprovados com 10 dias úteis.

A segurança de todos que trabalham com um maquinário TEREX, é nossa prioridade.

Por isso, a TEREX oferece programas de segurança e assistência que estão disponíveis no 
My Terex Cranes, levantando sempre o sinal de atenção para as instruções dos manuais 
de segurança oferecidos em cada um dos maquinários, as boas práticas de trabalho e 
acompanhamento em diversas etapas de trabalho com um equipamento da marca.

A SUA PROTEÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR

SEU INVESTIMENTO PROTEGIDO
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Entre em Contato

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

COLÔMBIA

BRASIL

ARGENTINA

CHILE

BOLÍVIA

EQUADOR

MÉXICO

EUA

+54 0800 800 1564 

+55 0800 698 3739

+56 800 231 011

+57 01 800 5189 963

+593 180 000 1156 

+52 800 953 1669

+51 0800 76978

+1 877 698 3739

www.myterexcranes.com

@myterexcranes.la

MyTEREXCranesLA

https://www.instagram.com/myterexcranes.la/
https://www.youtube.com/channel/UCDqJ2wSfMkHFEri758R3Dfg
https://apps.apple.com/gb/app/my-terex-tech-support/id1607875188
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crosoften.terex1
https://www.myterexcranes.com/pt
https://www.instagram.com/myterexcranes.la/
https://www.youtube.com/channel/UCDqJ2wSfMkHFEri758R3Dfg
https://www.myterexcranes.com/pt
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Com o TEREX Financial Services (TFS), programa totalmente integrado à estrutura 
de Negócios da TEREX, temos o compromisso de trabalhar com o desenvolvimento 
e agregação de valor real aos negócios que disponibilizam e utilizam os maquinários da 
marca, auxiliando na aquisição e financiamento do seu equipamento TEREX.

O TFS oferece soluções globais e por meio de uma equipe de pessoas dedicadas que 
entendem as necessidades de nossos revendedores e clientes, podemos orientá-lo 
para a solução financeira certa para o seu negócio. Desenvolvemos uma solução de 
financiamento para auxiliar nossos parceiros revendedores, esta oferta foi projetada para 
maximizar o potencial dos revendedores para expandir seus negócios TEREX.

A TEREX Apoia o 
seu Crescimento

O TFS oferece um conjunto abrangente de facilidades de financiamento e leasing para o 
usuário final.

 Capacidade de autofinanciamento 
da TEREX;

 Gerenciamento de capital de giro 
aprimorado;

 Programas de demonstração;

 Planos de compra e aluguel;

 Os programas de ações são 
adaptados por região por meio de 
um painel de financiadores.



Alameda Rio Negro, 161, 10º andar, Sala 1004
Alphaville • Barueri • São Paulo • Brasil

Contato: Ricardo Beilke Neto
Telefone: +55 11 99265.6513

O material neste documento é apenas para informação e está sujeito a alterações sem aviso prévio. 

A Terex® não assume qualquer responsabilidade resultante de erros ou omissões neste documento, ou do uso das 
informações aqui contidas. Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, nos reservamos o direito de alterar as 
especificações sem aviso prévio. Os números de desempenho do produto apresentados neste folheto são apenas 
para fins de orientação; essas informações não constituem uma garantia ou garantia expressa ou implícita, mas 
mostram exemplos de teste. Esses resultados variam dependendo da aplicação. As fotografias são apenas para fins 
ilustrativos; algumas ou todas as máquinas nas ilustrações podem ser equipadas com extras opcionais. Consulte o 
seu revendedor para obter detalhes sobre extras opcionais. 

Publicado e impresso em setembro de 2022.


