
A BRECO International (BRECO), uma empresa Fairbanks Morse, é o único serviço e fornecedor aprovado pelo OEM 
de peças remanufaturadas para motores ALCO. A BRECO tem os maiores estoques de peças ALCO do mundo, todos 
apoiados pelo OEM. Com serviço mundial e garantias robustas fornecidas por nossa equipe de engenheiros de serviço 
experientes e treinados na fábrica, a BRECO é uma empresa voltada para o cliente e para soluções, que está disponível 
24 horas por dia, para proporcionar uma resposta rápida.

Conserto de motores
•	 Reparo de acordo com as novas 

especificações do OEM
•	 Equipamentos exclusivos
•	 Reparo em oficina mecânica 

com serviço completo
•	 Serviço de usinagem em bloco 

no local/em campo

Reconstruções de motores
•	 Reconstrução de acordo com as 

novas especificações do OEM
•	 Bancada de teste de motor
•	 Reformas na oficina
•	 Reconstruções de serviço no 

local/em campo

Peças em estoque.
•	 Fairbanks Morse ALCO 

aprovadas pelo OEM 
•	 Maior estoque de peças ALCO 
•	 Prontamente disponível para 

envio em todo o mundo
•	 Garantia em todos os conjuntos 

novos e remanufaturados

NOSSOS SERVIÇOS
Oferecemos uma linha completa de peças de reposição e serviços para motores diesel.

PEÇAS DE MOTOR DE QUALIDADE 
APROVADAS PELO OEM, COM MAIS DE 
40 ANOS DE EXPERIÊNCIA COM A ALCO



BRECO International 
6830 La Paseo St. 
Houston, TX 77087 
1-713-641-6073 
bridgette.barnes@brecointernational.com
Formulário 1000.0821 www.brecointernational.com

Não fique com peças de motor de baixa qualidade e que não duram! Ligue para a BRECO hoje mesmo para 
pedir peças de motor de qualidade que duram, apoiadas pelo OEM. Com o maior estoque de motores ALCO 
do mundo, temos a capacidade de enviar peças no mesmo dia com uma garantia robusta! Seja qual for a 
aplicação que você está capacitando, nós temos as peças e os serviços de que você precisa para manter seu 
motor funcionando sem problemas e por muitos anos.

99 Reconstruções completas do motor
99Grande estoque de peças. Ligue hoje, enviamos hoje
99 Preços competitivos
99 Engenheiros especialistas
99 Componentes de qualidade fabricados nos EUA

Contate-nos hoje

ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO COM 
PEÇAS E SERVIÇOS APROVADOS PELO OEM


