
 

 
 
  

 

 

ATIVA NO CAMPO, FPT INDUSTRIAL PARTICIPA DA EXPODIRETO COTRIJAL 2023 

 

Marca do Iveco Group equipa de tratores a colheitadeiras do agronegócio e exibe em Não-Me-

Toque (RS) o motor N67 diesel e na configuração Original Reman 

 

Distribuidor FPT Forza JMalucelli também está a postos para melhor atender o cliente FPT 

 

Contagem, 6 de março de 2023 

 

“O Agro cresce com a Expodireto” é o tema da Expodireto Cotrijal 2023, um dos maiores 

eventos do agronegócio na região Sul do país que tem, mais uma vez, a FPT Industrial como 

parceira. Ativa em diferentes fases da produção no campo, a marca do Iveco Group está ainda 

mais próxima do produtor rural em Não-Me-Toque (RS), de 6 a 10 de março. Com um espaço 

exclusivo no estande da Case IH, a FPT Industrial exibe o motor N67 diesel para máquinas 

agrícolas e na configuração remanufaturado, unindo o melhor desempenho de potência e 

torque, eficiência de combustível e a confiabilidade da Série NEF, com a sustentabilidade e a 

economia do Original Reman FPT. 

 

Ainda maior neste ano, com 131 hectares de área, a Expodireto cresceu com o agronegócio e 

foca no conhecimento. Nos cinco dias de evento, o distribuidor FPT Forza JMalucelli também 

está a postos para melhor atender o cliente FPT Industrial, apresentando as soluções 

customizadas da marca para cada tipo de missão. 

 

 

Motor N67 

 



 

 

 

 

 

“Assim como o produtor rural, apostamos em inovação, tecnologia e conhecimento para 

permitir o aumento da produtividade”, afirma Marco Rangel, presidente da FPT Industrial para 

a América Latina. “Por isso, participar de eventos como a Expodireto é fundamental. Queremos 

crescer junto com o agronegócio brasileiro, produzindo não só com quantidade, mas também 

com qualidade, entregando a alternativa mais eficiente para cada negócio”, ressalta Rangel. 

 

SÉRIE NEF: EXEMPLO DE EXCELÊNCIA TECNOLÓGICA 

Comprometida em fornecer soluções confiáveis de powertrain para o agronegócio, a FPT 

Industrial produz uma gama completa de motores, caracterizados pelo alto desempenho e 

confiabilidade. A Série NEF é o principal exemplo da excelência tecnológica da FPT Industrial. 

Desde 2001, mais de 2 milhões de motores dessa família foram produzidos, entregando o 

melhor desempenho de potência e torque, eficiência de combustível e confiabilidade da 

categoria. 

 

A Série NEF se destaca pela flexibilidade, disponível nas configurações de 4 cilindros (N45) e 

6 cilindros (N67) e uma grande variedade de opções de personalização, de acordo com as 

necessidades dos clientes. 

 

“Nosso catálogo oferece a melhor solução para todas as aplicações agrícolas, dos tratores às 

colheitadeiras, incluindo os melhores serviços de manutenção”, explica Edinilson Almeida, 

especialista de Marketing Produto da FPT Industrial. 

 

 

N67 - Reman Funcional 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ORIGINAL REMAN FPT: DESEMPENHO E CONSUMO DE MOTOR NOVO 

Solução que aumenta a vida útil dos motores, o Original Reman FPT é a conjunção perfeita 

entre sustentabilidade e desempenho. O processo certificado de fábrica, com garantia de um 

ano, realiza a atualização de componentes, entregando desempenho e consumo de motor 

novo. Desta forma o produtor rural tem à disposição redução do TCO, com menor custo de 

operação, além de maior disponibilidade do equipamento agrícola.  

 

A linha Original Reman FPT abrange mais de 70 modelos de motores Funcionais e Long 

Blocks, das Séries S8000, NEF (N45 e N67) e Cursor (Cursor 9 e Cursor 13). 

 

“Ao escolher o Original Reman, o produtor rural pode ter a certeza de que os componentes são 

projetados por engenheiros e técnicos especializados, de forma a reduzir os riscos e aumentar 

a confiabilidade mecânica. Aderindo ao fluxo circular de remanufatura, o Original Reman 

também contribui para evitar o descarte de componentes usados em aterros, oferecendo baixo 

custo total de propriedade e sustentabilidade para o meio ambiente.”, aponta Almeida. 

 

PRESENÇA ATIVA NA REGIÃO DA EXPODIRETO 

O gerente Corporativo da Forza JMalucelli, Marco Aurélio César Amorim, revela que na região 

do evento os motores FPT equipam desde tratores a pulverizadores e colheitadeiras, passando 

por equipamentos da linha amarela, como pás-carregadeiras, tratores de esteira e 

escavadeiras, além de geradores de energia, bombas de irrigação e caminhões. Outro mercado 

considerável são as granjas, que utilizam G-Drives – motores para geradores de energia, na 

produção da avicultura.  

 

“A Expodireto Cotrijal 2023 marca a retomada do mercado agro no Rio Grande do Sul, após 

anos desafiadores de pandemia", destaca Amorim. 

 

Na Expodireto, os clientes também terão desconto especial da Forza JMalucelli para motores 

FPT adquiridos durante o evento. O distribuidor está ativamente presente na região Sul do 

Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

 

SERVIÇO 

23ª Expodireto Cotrijal 

 

Quando: 6 a 10 de março, de 8h às 18h 

Onde: RS-142, km 24, Não-Me-Toque (RS) 



 

 

 

 

 

Mais informações: www.expodireto.cotrijal.com.br 

 

FPT Industrial é uma marca do Iveco Group (IVG: MI) dedicada a projetar, fabricar e comercializar 

sistemas de propulsão e soluções para veículos on-road e off-road, bem como aplicações marítimas e de 

geração de energia. A empresa emprega mais de 8.000 pessoas em 11 plantas de produção industrial e 

11 centros de P&D ao redor do mundo. Ativa em quase 100 países, sua rede global de vendas e seu 

departamento de assistência ao cliente dão apoio a todos os clientes da marca. A ampla oferta de 

produtos inclui seis linhas de motores, com potência de 42 CV até mais de 1.000 CV, transmissões com 

torques de até 500 Nm e eixos dianteiros e traseiros com peso bruto por eixo de 2,45 a 32 toneladas. A 

FPT Industrial oferece a mais completa linha de motores a gás natural disponível no mercado para 

aplicações industriais, com potência de 50 CV a 520 CV. A exclusiva divisão ePowertrain está acelerando 

o caminho na direção da mobilidade com emissões líquidas zero, transmissões elétricas, pacotes de 

baterias e sistemas de gerenciamento de baterias. Essa vasta oferta e um forte foco em atividades de 

P&D fazem da FPT Industrial líder mundial em powertrains industriais e soluções. Para mais informações, 

visite: www.fptindustrial.com. 

 

Informações para imprensa: 
 

Bruno Freitas – Rede Comunicação de Resultado 

Tel.: +55 (31) 9 9132-7142 

E-mail: bruno.freitas@redecomunicacao.com 
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