TECHNICAL PARTNERS
Como um exemplo adicional, todo esse “know-how” adquirido a partir
dos circuitos de alta velocidade nos tem motivado – inclusive – a investir
em novos produtos. Hoje, além dos discos e tambores, a Fremax também
produz – com a mesma qualidade e comprometimento – pastilhas e cubos
de rodas. Não por acaso e junto ao mercado de reposição, somos uma
fornecedora homologada e nossa tecnologia é aprovada pelas grandes
montadoras do País.
Em outras palavras, para nós, a MB Challenge é uma extensão dos testes
de laboratórios que realizamos. É a comprovação prática, real e verdadeira
de que tudo o que estamos fazendo está correto e que o produto atende
às mais altas exigências de performance e durabilidade sob condições
extremas. Além disso, ainda existe um envolvimento completo da empresa
– passando pela engenharia, fundição, usinagem até a expedição – todos
alinhados para entregar o melhor produto e dentro do prazo estabelecido,
garantindo a segurança dos pilotos e equipes.
Exatamente assim aconteceu em 2017, quando estivemos presentes
com nosso pessoal técnico, prestando todo suporte aos competidores da
categoria monomarca. Também aproveitamos os eventos para ações de
relacionamento com nossos clientes que foram convidados a assistir as
empolgantes etapas.

GARANTIA NA ENTREGA DE
PRODUTOS INCOMPARÁVEIS
A parceria da Fremax com a Mercedes-Benz Challenge consolida

nossa história de sucesso no automobilismo brasileiro. Iniciamos no
motorsport em 2003, junto a outras frentes e ainda sem muita experiência
no segmento de competições, mas com dedicação e comprometimento
das equipes técnica e de produção – além de significativos investimentos
em capacitação, pesquisa e desenvolvimento – logo alcançamos muito
sucesso em todas as categorias competitivas para as quais fornecemos.
Aqui, falamos especificamente sobre o MB Challenge, um evento relevante
pelo prestígio da marca e alta competitividade. Muito do que se aprende –
e testa – nas pistas migra para o produto “standard” que é comercializado
no “after market”. Tanto que, a liga metálica CARBON+ – atualmente
utilizada em todos os discos e tambores de freio Fremax – foi desenvolvida
inicialmente para atender às competições de motorsport para as quais
fornecemos; entre elas: MB Challenge.
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Para a temporada 2018, a expectativa é seguir compartilhando
momentos de grande emoção junto aos nossos parceiros,
proporcionando a oportunidade de estarem presentes em mais 		
um evento de grande visibilidade.
Enfim, o campeonato é uma vitrine! A Mercedes-Benz – além de uma
marca de luxo – é sinônimo de status, design e performance. Estar
presente num evento de motorsport desta expressividade significa – além
de motivo de orgulho para nossa fábrica de autopeças – a oportunidade de
reforçar o posicionamento do nome Fremax como “Premium”.
Enquanto isso, na condição de uma fornecedora aprovada em circuitos
urbanos e em pistas de automobilismo, segue a garantia na entrega de
produtos de qualidade, segurança e eficiência incomparáveis.
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