
Um serviço rápido e fiável de modo a ter 
em tempo real produtos recuperados como "novos" 
com todas as garantias CARRARO, minimizando 
periodos de reparação prolongados.
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1.

Carraro Reman
Graças à sua consolidada engenharia
e experiência no fabrico de sistemas mecânicos
aplicados aos setores todo terreno e utilitários,-  
e à sua expansiva rede de distribuidores  
em todo o mundo, a Carraro oferece agora o
Carraro Reman, um novo e rápido serviço 
que vai ao encontro das necessidades dos  
clientes na diminuição de perdas de tempo.

Peça o eixo / transmissão/ redutor  O que é a CARRARO REMAN ?
ao cliente e envie-o à AGRICORTES

Um centro avançado em sistemas-
de recuperação, aplicados a grupos
de produtos especificos Carraro: eixos,
transmissões e redutores hidráulicos,
para uma grande variadade de aplicações, 
da construção à agricultura, da minas-
aos veículos industriais.

Pintura, testes  
e colocação em stock para venda



2.

3.

Quais são as  
vantagens de um produto
Carraro recuperado?
Comparando com um novo, o
produto recuperado pode
ofececer sete vantagens:

Poupa tempo e dinheiro
Porque a entrega pode ser
quase sempre em tempo útil
minimizando prolongados
tempos de reparação.

Manter o valor dos 
Venda em tempo útil de um produto componentes
recuperado do stock, e retoma do danificado Cada componente substituido 

como um produto "recuperado" 
é analisado e valorizado  
no preço.

Qualidade garantida
Porque todos os produtos
recuperados são feitos com
componentes originais Carraro.

Garantia de fabrico
Porque é sempre um produto
Carraro.

Produtos testados a 100% 
Because every product is 
validated by us according  
to our Quality standards

Produto "como novo"
Porque são componentes
recuperados de acordo com as
especificações de design 
da Carraro.

Primeiro o ambiente
Avaliação do produto danificado, se OK, Porque por uma aproximação
subsequente inicio do processo de  às regras ambientais recuperam-se 
Recuperação (com substituição de  e reciclam-se materiais.
todas as peças sujeitas a desgaste)



Para mais informações sobre a gama de 
produtos recuperados, detalhes de preço, 
entrega e retoma, por favor 
contacte a AGRICORTES.

carry4you.it




