Investimento
Marbor Locadora inclui empilhadeiras em seu rol de produtos
Máquinas de movimentação de carga são alugadas para empresas dos mais
variados portes e segmentos, de acordo com as necessidades de cada uma
delas
As empresas do setor de locação de veículos estão investindo em um novo
produto: empilhadeiras. As máquinas de movimentação de carga ainda são
novidade no segmento e algumas companhias estão incluindo esta opção na
sua lista de produtos. É o caso da Marbor Locadora de Veículos. Com lojas em
Mogi das Cruzes (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Curitiba
(PR) e Extrema (MG) e mais de 20 anos de experiência na locação de veículos
comuns, a empresa passou a oferecer aos seus clientes as empilhadeiras.
São equipamentos para movimentação de carga, empilhadeiras movidas a
combustão e elétricas, de vários modelos, rebocadores e transpaleteiras. Há
veículos de diferentes tipos para diversos fins, dependendo dos objetivos da
companhia que pretende locá-los. “Nós já atuamos há muito tempo no ramo de
locação de veículos para empresas de todo o Brasil e, agora, também
inserimos essa nova opção para os nossos clientes. E, assim como fizemos
com os veículos comuns, antes de iniciar esse trabalho com empilhadeiras,
investimos fortemente em capacitação de colaboradores de todos os
departamentos, desde comercial até manutenção, porque é necessário ter essa
segurança para que o serviço seja bem-sucedido”, afirma Helio Borenstein II,
diretor-financeiro do Grupo Marbor, que aposta numa frota extensa para
atender às necessidades dos clientes.
“Assim como os veículos de passeio, as nossas máquinas fazem parte de uma
ampla frota, com opções novas e seminovas e com renovação constante, além
de manutenção preventiva e corretiva inclusa no serviço de locação, exceto em
casos de avaria”, complementa.
Os planos atendem todos os tipos de necessidades. Existem os imediatos e os
sazonais, de acordo com o que os clientes precisam naquele momento. O
prazo mínimo para locação depende da modalidade, tem de 30 dias e de 12
meses, dependendo de cada tipo, e todos os planos são customizados,
conforme o que pretende a companhia que fizer a locação.
Sobre a Marbor Locadora
A Marbor Locadora de Veículos oferece, desde 1994, soluções personalizadas
em locação de veículos para empresas de todos os segmentos. Há opções de
terceirização de frotas e locação avulsa, para necessidades pontuais. A
companhia tem sedes em cinco endereços: São Paulo (SP), Mogi das Cruzes
(SP), São José dos Campos (SP), Curitiba (PR) e Extrema (MG), mas o
atendimento é feito em todo o território brasileiro. Mais informações no site
grupomarbor.com.br.

