FPT INDUSTRIAL NOMEIA NOVO DISTRIBUIDOR EM BANGLADESH

Daca, 4 de outubro de 2019
A FPT Industrial, uma das principais empresas fornecedoras de motores industriais do mundo,
deu um enorme passo em direção ao estabelecimento de sua presença em Bangladesh com
a nomeação da BANGLAMARK Corporation como sua nova distribuidora no mercado e a
inauguração de suas novas instalações em Daca.
A cerimônia oficial de inauguração foi realizada esta manhã nas novas instalações da
BANGLAMARK e contou com a presença da imprensa nacional e local e de mais de 200
clientes e parceiros comerciais.

Momento durante a cerimônia de inauguração

Na parte da tarde, a cerimônia de assinatura inaugural continuou no Radisson Blu Water
Garden (Salão Utshab), em Daca. O evento contou com os porta-vozes Michelangelo Amelia,
Diretor Geral da FPT Industrial no Sudeste Asiático (SEA); Rob Steven, CEO da
BANGLAMARK; executivos-sênior de ambas as empresas e altos funcionários do governo de
Bangladesh. Entre os ilustres convidados, estava o embaixador da Itália em Bangladesh, sua
Excelência Enrico Nunziata.
Com sede em Daca, a BANGLAMARK é uma das maiores empresas de Bangladesh, com 20
anos de experiência em engenharia e construção, tecnologias da informação e financeiras,
equipamentos pesados, soluções marítimas, trading, indústrias energética e elétrica.

O novo acordo de distribuição permitirá que os clientes da FPT Industrial equipem suas
embarcações com motores mais potentes e ajudará a suprir a demanda de energia em
Bangladesh.
"A nomeação da BANGLAMARK é nosso primeiro passo para estabelecer uma forte presença
da FPT Industrial em Bangladesh", disse Michelangelo Amelia, Diretor Geral da FPT
Industrial no Sudeste Asiático. "A seleção de motores premium Cursor e NEF da FPT
Industrial representa a resposta perfeita para as necessidades de durabilidade e confiabilidade
de nossos clientes no país."
Rob Steven, CEO da BANGLAMARK, acrescentou: "Estamos introduzindo 150 anos de
experiência e produtos de qualidade no mercado de Bangladesh. Junto com a FPT Industrial,
estamos ansiosos para impulsionar o futuro.”
Seleção de produtos da FPT Industrial em Bangladesh
A FPT Industrial produz e comercializa motores líderes para aplicações on-road, off-road,
marítimas e de geração de energia. Se destaca por sua capacidade de gerenciar uma ampla
oferta de motores, confiando em seus conhecimentos especializados desenvolvidos em 150
anos de atividade global. A FPT Industrial é também líder no que diz respeito à produção de
motores mais limpos, mais eficientes e mais potentes, estando na vanguarda da engenharia
sustentável. A seleção de produtos da FPT Industrial em Bangladesh inclui:
•

Geradores de 30 kVA a 600 kVA das linhas S, NEF e Cursor

•

Motores NEF 67 e Cursor 13 para aplicações marítimas

•

Motores NEF45 e NEF 67 para aplicações off-road

A FPT Industrial é uma marca da CNH Industrial que se dedica a projetar, fabricar e comercializar motores para
veículos on-road e off-road e aplicações marítimas e de geração de energia. A empresa conta com mais de 8.000
colaboradores em todo o mundo, em dez fábricas e sete centros de P&D. A rede de vendas da FPT Industrial
consiste de 73 distribuidores e cerca de 800 centros de assistência em quase 100 países. Uma vasta oferta de
produtos, incluindo seis linhas de motores de 42 CV a 1.006 CV, transmissões com torques máximos de 200 Nm
a 500 Nm e eixos dianteiros e traseiros com pesos brutos por eixo de 2 a 32 toneladas. A FPT Industrial possui
a oferta mais completa de motores a gás natural disponível no mercado para aplicações industriais, incluindo
motores com potências de 136 CV a 460 CV. Essa vasta oferta e um forte enfoque em atividades de P&D fazem
da FPT Industrial uma líder mundial em motores industriais. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com.
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