
 

 

Período Promocional 
01/10/2022 - 31/03/2023 

 

 

Adquira agora peças de reposição e desgaste originais FINK a um 
preço especial! 
 

Como um parceiro confiável ao seu lado, oferecemos a você a oportunidade de 
planejar a temporada de inverno com as datas de entrega desejadas. Você também 
pode encomendar conosco a curto prazo durante a temporada. 

 
Conosco você obtém: 
 
• Kits de reparo a preço promocional 

https://www.bm-fink.de/


• Qualidade premium fabricada na Alemanha 
• prazos de entrega confiáveis e rápidos 
• Peças sobressalentes ou de desgaste individualmente ou em um pacote 
• condições usuais 
• Ofertas flexíveis de manutenção e reparo, adaptadas às suas necessidades 
• Peças de reposição e desgaste para máquinas de construção de estradas e usinas 
de mistura de asfalto 
• Técnicos de serviço FINK para seu canteiro de obras ou oficina 
 
A produção de nossas peças sobressalentes e de desgaste originais FINK está 
funcionando a todo vapor. Graças ao nosso estoque bem abastecido, conosco como 
seu parceiro, não há gargalos de entrega para produtos FINK originais! Convencido? 
 
Converse com seu supervisor para mais informações. 
 
 
    Beneficie-se da longa vida útil das peças de desgaste originais FINK, experimente 
menos tempos de troca e entre em contato conosco agora pelo e-mail info@bm-
fink.de ou pelo telefone +49 9153 970 970 para sua oferta de manutenção individual. 

   

 

Você também pode usar nosso serviço FINK moderno e móvel. Nossa competente 
equipe de montagem garante o melhor fornecimento de suas máquinas de 
construção com soluções individuais e específicas para o cliente. Nossa equipe de 
serviço é coordenada de forma otimizada por nossos funcionários com muitos anos 
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de experiência. 
 
Com nossos serviços abrangentes, desde inspeções e manutenção de máquinas até 
reparos, oficinas e serviços no canteiro de obras, estamos felizes em ajudá-lo no 
local. independente do fabricante, competente e direcionada. 
Nossos serviços móveis independentes do fabricante incluem: 
 
• Suporte técnico por telefone 
• Inspeções de máquinas 
• Revisões de inverno 
• Manutenção 
• Serviço de reparo, oficina e canteiro de obras 
• Instalação e remoção de peças de reposição 
• Sugestões de peças de reposição não vinculativas para manutenção periódica e 
intervalos de serviço 
• Uso de curto prazo em caso de férias ou ausências por doença em sua oficina 
• Aconselhamento detalhado, recomendações e resolução de problemas 
• Aquisição de peças de reposição e desgaste para Vogele, ABG/Volvo, Dynapac, 
Bomag e outros grandes fabricantes de pavimentadoras de estradas 
• A pedido do serviço de cooperação completa FINK 
• Treinamento técnico, treinamento em oficina e tecnologia de aplicação 
• Uso em toda a Europa 
 
Mais informações podem ser encontradas aqui. 
 
     
    Equipe FINK 

 

 

Se você não quiser mais receber e-mails, 

escreva-nos um email com o assunto "nenhuma informação por email”. 

www.bm-fink.de 
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