
OLÁ, SOMOS DA TERRA EQUIPAMENTOS
A TERRA EQUIPAMENTOS, em busca da excelência vem 
desenvolvendo uma linha de produtos diferenciados, que 
oferecem soluções em equipamentos para campo, jardim, 
elevação e solda.

Contamos com uma rede de assistências técnicas 
distribuídas em todo o Brasil, com mais de 630 Postos de 
atendimento, treinados e capacitados para lhe conceder o 
suporte necessário.

Estamos há 10 anos no mercado, garantindo grande 
estoque de peças de reposição com ampla linha de 
acessórios, aplicáveis tanto para nossa linha de produtos 
como também para as marcas mais presentes no mercado 
nacional, atendendo aos nossos clientes com maior 
segurança no reparo e agilidade na entrega.

Quando sua empresa comercializa produtos da TERRA 
EQUIPAMENTOS, estará oferecendo a seu cliente alta 
qualidade com o melhor custo benefício, atendendo 
perfeitamente suas necessidades de vendas e resultados.



Muito mais vantagens para seu NEGÓCIO

Conheça o Grupo GTXE

O GRUPO GTXE (antigo grupo Triex) construiu uma sólida 
história tornando-se uma das mais tradicionais e respeitadas empresas 
do mercado relacionada a peças de reposição, rolamentos, serviços, 
locação, venda de máquinas e equipamentos de 
movimentação. Atuando no mercado desde 1995 construindo história e 
tradição, o GRUPO GTXE controla algumas das mais modernas e 
inovadoras empresas do Brasil, se firmando como umas das principais 
do segmento.

Fazemos parte do Grupo GTXE, um dos principais grupos do segmento de peças de reposição, rolamentos e 
equipamentos de movimentação, oferecendo um portfólio alargados de serviços.



Roçadeira GR 520 XP
Roçadeira Gr 460 XP
Roçadeira GRH Black
Roçadeira GRM Black 

Guincho Alavanca
Talhas Corrente

Carro Trole 
Guincho Manual 

Catraca

Inversora de Solda TWI 
180/140

Pistola de Pintura 650w
Acessórios 

Peças Genuínas p/ 
Roçadeiras e 
Motosserras

Perfuradores de Solo 
PS520 / PSH 520



Logística Terra Equipamentos 

Localização Estratégica:

Nosso Galpão logístico está localizado no Estado do Espírito Santo.
O Espírito Santo possui divisa com dois estados desenvoltos (MG e RJ). 
É porta de entrada e saída para o Nordeste, e está relativamente 
próximo de São Paulo e do Distrito Federal.

Entrega direta ao distribuidor (B2B), Entregamos em todo território 
Nacional, trabalhamos com diversas Transportadoras e sistema 
integrado com os Correios, a nossa conferência é quantitativa e 
qualitativa, garantindo a satisfação dos nosso clientes.



Assistência técnica autorizada em todo Brasil

• A Terra Equipamentos agradece a sua confiança e 
retribuímos oferecendo um suporte rápido e eficaz, 
afinal, contamos com profissionais altamente 
treinados e qualificados para oferecer aos nossos 
clientes segurança e qualidade de serviços que 
merecem. Para isso, contamos com uma rede de 
assistências técnicas autorizadas em todo Brasil.

• https://www.terraequipamentos.com.br/rede-de-
assistencias-terra



CANAIS DE 
ATENDIMENTO
TERRAFIRMA IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 12.675.942/0002-30

Telefones: (11) 2631-2529 (11) 2631-2578

Web site:
www.terraequipamentos.com.br

E-mail: 
comercial@terraequipamentos.com.br

w.ww.facebook.com/terraequipamentosprofissionais

http://www.terraequipamentos.com.br/
mailto:comercial@terraequipamentos.com.br


VENHA FAZER PARTE DA NOSSA HISTÓRIA


