Comunicado

Nova unidade da MOBA presente na
Brazil Road Expo
Limburg, Fevereiro de 2015
Pela primeira vez a MOBA apresenta sua nova unidade
MOBA do Brasil na Brazil Road Expo 2015, evento que
ocorrerá entre 24 e 26 de Março em São Paulo.
No estande E 06 a MOBA apresenta os comprovados sistemas
de nivelamento MOBA-matic com o conjunto de sensores Big
Sonic-Ski, o sistema de escaneamento PAVE-IR para melhor
qualidade durante a pavimentação, assim como sistemas de
nivelamento 2D e 3D para motoniveladoras, tratores de esteiras e
escavadeiras.

Nova unidade MOBA do Brasil
Com a nova unidade MOBA do Brasil em Belo Horizonte, a
MOBA fortalece seu compromisso na América do Sul. “Nós
vemos um imenso potencial para controle de máquina em toda a
América do Sul. Com a nossa nova unidade no Brasil nós
poderemos atender ainda melhor as demandas e requerimentos
do mercado, além de podermos estar diretamente na obra com
nossos clientes”, explica Frank Hafemann, Diretor de Vendas da
MOBA. A MOBA distribuirá sistemas de controle de máquinas
para construção pesada e terraplenagem, além de sistemas de
pesagem e de segurança para guindastes e plataformas aéreas
através de sua unidade no Brasil para todos os países da
América do Sul. Patrícia Herrera Diez, Gerente Geral da MOBA
do Brasil: “Queremos que a MOBA seja conhecida como
referência em tecnologia para máquinas em toda a América do
Sul. Estamos nos estruturando para suportar nossos clientes
ainda melhor”. Patrícia Herrera Diez possui longa experiência na
área de automação de máquinas. Após concluir seus estudos em
mecânica e mecatrônica, a engenheira trabalhou entre outras
para a Sitech no Brasil.
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Sobre a MOBA
Com mais de 40 anos de experiência, a MOBA cresceu para se
tornar líder mundial em desenvolvimento e produção de sistemas
eletrônicos embarcados, sistemas de identificação e tecnologia
de pesagem para máquinas de construção e de resíduos. A
MOBA também é conhecida como especialista em sistemas e
fornecedora de dispositivos OEM para o mercado de automação
de equipamentos móveis.
Com sede em Limburg na Alemanha, e com filiais em Dresden e
Langenlonsheim, a MOBA opera com nove unidades ao redor do
mundo juntamente com sua rede internacional de distribuidores,
garantindo representação em todos os mercados globais.
Na última década o volume de negócios da MOBA cresceu de 26
milhões de Euros para mais de 54 milhões de Euros em 2014,
com um crescimento do quadro de funcionários de 210 em 2004
para 482 em 2014.

Patrícia Herrera Diez, Gerente Geral da MOBA do Brasil
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Para maiores informações e downloads de textos e imagens
acesse www.moba.de
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Em caso de dúvidas, por favor entre em contato conosco:

MOBA Mobile Automation AG
Sabine Werle
Marketing Communications

MOBA do Brasil
Patrícia Herrera Diez
Gerente Geral

Kapellenstraße 15
65555 Limburg
Germany

Celular: +55 31 7513-4959
E-mail: pherrera@moba.de

Phone: +49 6431 9577-287
Fax: +49 6431 9577-177
E-mail: swerle@moba.de
www.moba.de
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