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Peças genuínas
Massey Ferguson
Comprometida com a qualidade e a confiabilidade de seus produtos a
AGCO dispõe de uma unidade de negócios, responsável pela reposição
de peças genuínas para todas as marcas da empresa.
A AGCO Parts, como é chamada a Central de Distribuição, está
localizada na cidade de Jundiaí, em São Paulo, e tem capacidade
de estocagem para 80 mil itens. Atende todas as concessionárias
Massey Ferguson no Brasil, América do Sul, América Central e no
Caribe, totalizando mais de 400 pontos de vendas nos mercados
nacional e internacional.
Localizada em um ponto estratégico, próxima às mais importantes
rodovias do país e ao maior aeroporto de cargas da América do Sul, a
unidade representa grande melhoria em logística para um atendimento
mais ágil aos clientes, atende às necessidades de acondicionamento
e transporte que variam de acordo com as características de cada
peça. Outra importante vantagem da AGCO Parts é o sistema de
rastreamento de estoques computadorizado, por meio desse software
é possível dar um rápido retorno aos clientes e garantir o recebimento
das peças corretamente, em local e tempo desejado.

é uma marca mundial da AGCO.
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Peças genuínas

Como reconhecer
uma peça
genuína Massey
Ferguson:
• Procure sempre pela rede de
concessionárias Massey Ferguson.
• T odas as peças genuínas Massey Ferguson
possuem um holograma da AGCO Parts
que garantem a procedência das peças.
• Procure por este holograma:

Todo esforço foi feito para assegurar que as informações contidas nesta publicação fossem as mais exatas possíveis.
Entretanto, inexatidões, erros ou omissões podem ocorrer e detalhes das especificações podem sofrer alterações a
qualquer momento sem prévio aviso. As fotos dessa publicação podem ilustrar configurações não disponíveis nos
produtos standards. Consequentemente, todas as especificações devem ser confirmadas com a concessionária da
sua região antes de toda compra.

MASSEY FERGUSON

Qualidade e rapidez na
aquisição de peças genuínas
A Massey Ferguson possui a maior e mais
completa rede de concessionárias do Brasil para
dar todo o suporte técnico que você precisa e
deixar sua máquina produzindo com força total.
Contando com essa importante estrutura de apoio
durante toda a vida útil do seu equipamento,
você realiza revisões periódicas e a manutenção
sempre com segurança total.

Porque comprar peças
genuínas Massey Ferguson
Projeto

Mas não é só isso. Usando sempre peças genuínas
Massey Ferguson com a qualidade AGCO Parts você
também contribui para aumentar a longevidade do
seu equipamento. Desenvolvidas com altos padrões
de qualidade, as peças genuínas Massey Ferguson
oferecem a você uma melhor relação, com 12 meses
de garantia se instaladas na concessionária, além
da segurança de durabilidade e produtividade em
qualquer tipo de lavoura.

Peça genuína

Desenvolvida com base nas características técnicas e construtivas
do produto a ser aplicado, atende às normas do projeto.

Peça paralela

Sem acesso às características definidas pela engenharia da
Massey Ferguson, pode danificar o produto.
Fornecedor

Colheitadeira MF 9790

Peça genuína

Qualificada dentro das especificações ISO 9001.

Peça paralela

Geralmente não possui auditoria de qualidade.
Matéria-prima

Peça genuína

Comprada, controlada e certificada conforme especificações do projeto.

Peça paralela

Não obedece aos critérios estabelecidos no projeto.
Processo de fabricação

Peça genuína

Atende todas as especificações do projeto, como sequência de
usinagem, inspeção e controle de processo.

Peça paralela

Não efetua essas operações, necessárias para o processo de fabricação.
Controle de qualidade

Para mais informações, procure a rede de
concessionárias distribuídas em todo o Brasil
e adquira seu trator por meio do Banco da
Fábrica (AGCO Finance) ou do Consórcio
Nacional Massey Ferguson (CNMF).

Pulverizador MF 9030

Elemento filtrante

Disco de embreagem

Correia

Embreagem

Dedo duplo

• Faça revisões preventivas conforme indicado no
manual do proprietário e em concessionárias
autorizadas. Utilize sempre peças genuínas
Massey Ferguson.
• Somente as peças genuínas Massey Ferguson
passam por todos os critérios de avaliação de
qualidade da fábrica. Verifique o holograma
AGCO Parts, pois ele é a sua garantia.
• Só as peças genuínas Massey Ferguson têm
doze meses de garantia se instaladas nas
concessionárias.

Sistemática definida para controlar as características do desenho,
como dimensão, dureza, material e acabamento.

Peça paralela

Não tem grandes compromissos com a qualidade,
pois o seu principal foco é o “preço reduzido”.

• Nível dos fluídos do seu equipamento.

Durabilidade

• Tensão de correias e correntes.

Peça genuína

Em função dos itens citados anteriormente, a durabilidade
encontra-se dentro dos parâmetros projetados.

Peça paralela

Como sua fabricação não segue corretamente todos os processos de
fabricação, a vida útil da peça será bem menor que a peça original.
Garantia

Eixo

• Troque o óleo lubrificante no período
recomendado pela Massey Ferguson.

Peça genuína

Trator MF 7415

Plantadeira MF 515

Dicas importantes
para manutenção
do equipamento

Peça genuína

Com 12 meses de garantia se instalado na concessionária
Massey Ferguson, o que reflete no desempenho do equipamento
e aumenta a relação custo versus benefício.

Peça paralela

Não oferece garantia e diminui a relação custo versus benefício.

A qualidade e durabilidade dos produtos estão diretamente relacionadas à fidelidade no uso das peças
genuínas adquiridas na rede de concessionárias. Faça sempre as revisões preventivas e garanta a
melhor produtividade que só a Massey Ferguson oferece.

Antes de cada jornada verifique:

• E ngraxe seu equipamento nos pontos
recomendados pela fábrica.
• V erifique o toque de fixação das rodas e
calibragem do pneu.
• T enha atenção na relação potência do trator
versus potência requerida pelo implemento.

