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Com a diversidade de veículos que chegam às oficinas de pesados, a escolha 
de um equipamento pode depender de vários fatores, dependendo das 
necessidades de cada uma
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO

No universo das oficinas de pesa-
dos, onde por vezes também é 
feito o serviço a viaturas ligeiras, 
há uma grande variedade no 
tipo de veículos que são assisti-

dos. Por isso, quando uma oficina de pesados 
adquire um equipamento, é essencial definir 
quais os principais requisitos, tais como a 
qualidade do equipamento e a capacidade 
do seu fornecedor em efetuar uma manu-
tenção preventiva eficiente, minimizando os 
tempos de paragem, assim como o serviço 
pós-venda associado. Por outro lado, as 
tarefas que o equipamento irá executar, assim 
como a rapidez pretendida, as competências 
necessárias para o seu manuseamento, de 
que forma será rentabilizado e a qualidade e 

durabilidade necessárias, são também outros 
fatores apontados pelos participantes deste 
dossier. “O cliente deverá sempre escolher 
equipamento eficiente, tanto sob o ponto 
de vista da fiabilidade como da execução das 
funções para o qual foi desenhado, com boa 
assistência técnica e disponibilidade de peças 
de reparação garantida”, explica Mário Leal, 
da Domingos & Morgado. Por se tratarem 
de equipamentos sujeitos a grandes esforços, 
a escolha não deverá depender apenas do 
preço, explica Vitor Rocha, da Altaroda: 
“Teremos de escolher um equipamento 
que tenha a longevidade suficiente para 
garantir a sua amortização. Deve ser levada 
em consideração a experiência que a marca 
possui, o investimento em investigação e 
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EQUIPAMENTOS

Qualidade e serviço 
pós-venda
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desenvolvimento por parte do fabricante e a 
capacidade técnica e qualidade do após-ven-
da do seu representante. O importador terá 
de ter capacidade técnica para conseguir in-
terpretar as necessidades do cliente e propor 
o equipamento mais adequado”. António 
Gonçalves, da Gonçalteam, acrescenta: “há 
que procurar a qualidade e a garantia do 
pós-venda, o valor financeiro só deve vir 
no final”. Davide Mira, da Bolas, indica 
fatores como “a intensidade de aplicação e 
o desempenho da mesma. Outros fatores a 
ter em conta são a qualidade da ferramenta, 
o aconselhamento especializado pré-venda, a 
assistência, as garantias pós-venda e a proxi-
midade de revendedores especializados que 
possam dar apoio sempre que necessário”. 
Pedro Santos, da Intermaco, lembra que a 
aquisição de equipamentos e serviços de 
qualidade superior, independentemente da 
utilização a que se destina, é fundamental 
no setor dos pesados, “onde o desgaste e a 
intensidade de uso dos equipamentos são 
muito maiores. Para prestar um serviço de 
qualidade ao cliente, com a melhor relação 
custo/benefício para a oficina, a qualidade 
dos equipamentos e ferramentas é crucial. 
A especificidade da mecânica em camiões 
e a exigência do cliente, que não pode ter 
os seus veículos parados, leva à procura de 
equipamentos, processos e sistemas que 
sejam fáceis de usar e que reduzam os tempos 
de trabalho”. 

PUBLICIDADE
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QUESTÕES
1 – Qual a oferta da vossa empresa ao 
nível dos equipamentos para oficinas de 
veículos pesados?

2 – Quais as marcas de equipamento 
de que são representantes oficiais em 
Portugal?

3 - Qual a mais recente novidade para 
pesados que lançaram no mercado (ou o 
equipamento de maior destaque)? Quais 
são as características principais deste 
equipamento?

4 – Para além dos equipamentos para 
pesados, que serviços (formação, manuten-
ção, reparação, etc.) fornecem aos clientes 
do ponto de vista técnico e pós-venda?

Intermaco
Pedro Santos – Diretor Geral
pedrosantos@intermaco.pt
234 520 110
www.intermaco.pt

1 – A Intermaco fornece uma gama 
completa de equipamentos para oficinas 
de veículos pesados. Desde elevadores, 
de todos os tipos, passando pelas má-
quinas de pneus e alinhamento, até aos 
equipamentos e ferramentas de mecâ-
nica, lubrificação, extração de fumos, 
carroçaria, eletricidade e diagnóstico.

2 – Representamos em Portugal a marca 
Sirio, para elevadores e equipamentos 
para pneus e alinhamento, as marcas 
Jaltest, Texa e Bosch para diagnóstico, 
a marca Worky para equipamentos de 
gestão de lubrificantes e extração de 
fumos, a GYS para equipamentos de 
baterias e carroçaria e a Facom para 
ferramentas, entre outras.

3 – Recentemente, apresentámos e co-
meçámos a comercialização do sistema 
de calibração das câmaras e radar dos 
sistemas ADAS instalados em veículos 
pesados.

4 – Todos os equipamentos vendidos 
pela Intermaco são entregues por uma 
equipa técnica competente e são assisti-
dos por essa mesma equipa durante a sua 
vida útil, sendo objeto de manutenções 
periódicas e calibrações e ajustes, sempre 
que requeridos pelos clientes. A nossa 
oferta técnica passa, desde há muitos 
anos, pela formação especializada nas 
várias vertentes da manutenção em veí-
culos pesados, em estreita colaboração 
com os nossos fornecedores.

Altaroda
Vitor Rocha – Administrador
geral@altaroda.pt
255 783 600
www.altaroda.pt

1 – A Altaroda tem-se preocupado, ao 
longo da sua existência, em criar relações 
fortes com parceiros que representam 
produtos fiáveis, de qualidade inques-
tionável e com a maior abrangência de 
mercado. Assim, de uma forma natural 
e progressiva, criámos um portfólio de 
produtos reconhecido pelo mercado 
nacional, quer pela sua qualidade, quer 
pelo após-venda que lhes está associado. 
Desta panóplia destacamos: Mondolfo 
Ferro: máquinas de equilibrar e des-
montar pneus, máquina de alinhar di-
reções e elevadores; Toptul: ferramentas 
manuais; Ingersoll Rand: soluções de 
ar comprimido e pistolas de Impacto; 
Samoa: sistemas de lubrificação; Gaither: 
utensílios e equipamentos manuais de 
matriz user friendly para serviços de 
pneus direcionados a frotistas; Esco: 
kit de desmontagem e montagem de 
pneus direcionados a carros oficina; 
PSO: equipamentos homologados pela 
Michelin para abertura rasgos no socalco 
do pneu; Plymovent: soluções inteligen-
tes de extrações gases de escape; Topauto: 
estações automáticas de ar condicionado; 
Pasquin: macacos hidropneumáticos; 
Astra: cabines de pintura e áreas de 
preparação para pesados, painéis endo-
térmicos e IV; Wieländer+Schill: solda-
dura e rebitadoras; Altaroda: jaula de 
segurança enchimento pneus; Cleanfix: 
equipamentos de lavagem alta pressão. 

2 – Mondolfo Ferro, Samoa, Gaither, 
Esco, Pso, Plymovent, Topauto, Pasquin, 
Astra E Wieländer+Schill.

3 – Destacamos a Mondolfo Ferro 
TBE60. Trata-se da maior máquina de 
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desmontar pneus do mundo. Com um 
peso de 2,2 toneladas, é totalmente 
hidráulica e é capaz de desmontar pneus 
até 3m de diâmetro (118”) e 1,8m de 
largura. Principais características técni-
cas: largura máxima do pneu: 1800 mm 
(71”); diâmetro máximo pneu: 3000 mm 
(118”); capacidade de bloqueio: 14”÷50” 
(60” com extensões; diâmetro mínimo 
furo central da roda: 110 mm - 4,3”; 
motor da unidade hidráulica: 4,8 kW 
(3ph); motorredutor de 3 velocidades: 
4-6-10 rpm; binário máximo fornecido: 
5500 N; peso máximo da roda: 3000 kg, 
força de descolagem: 45000 N. 

4 – Orgulhamo-nos de ser fornecedores 
de soluções globais. A todos os nossos 
clientes garantimos acompanhamento 
técnico e formação, a todos os níveis.

Gonçalteam
António Gonçalves – Diretor Geral
geral@goncalteam.pt
212 251 578
www.gteam.com

1 – Neste momento, temos a gama bas-
tante alargada, que vai dos elevadores 
(HPA Faip), máquinas para alinhamen-
to, equilíbrio e desmontagem de rodas 
(HPA Faip), alinhamento exclusivo e 
homologado com preparação para cali-
bração para o sensores atuais das viaturas 
pesadas (Haweka), equipamento para 
viaturas de assistência técnica, com-
pressores (Fini e Kaeser), ferramenta 
pneumática e manual (Vessel, Dino 
Paoli, Facom, Beta e Jonnesway) e o 
diagnóstico para viaturas pesadas da 
Launch. Temos toda a gama que possa 
interessar aos proprietários e chefes de 
oficina, desde as transportadoras aos 
concessionários de marca.

2 – Destas mencionadas, somos repre-
sentantes oficiais da HPA Faip, Haweka, 
Vessel, Dino Paoli, Launch, das restantes 
somos distribuidores oficiais.

3 – Diria que é o Launch X431PADV 
– diagnóstico para viaturas pesadas, 
com uma grande gama de marcas e a 
capacidade funcional já conhecida do 
mercado.

4 – Sempre tentámos fornecer com os 
equipamentos a mais-valia da formação 
e da garantia de assistência técnica, por 
isso temos, nas instalações do sul e do 
norte, salas e condições para a realização 
de serviços técnicos, formação técnica e 
workshops temáticos. Temos ainda uma 
equipa que se desloca aos clientes para 
efetuar demonstrações gratuitas.

Hélder Máquinas
Mauro Antunes – Diretor de operações
244 834 636
qualidade@heldermaquinas.pt
www.heldermaquinas.pt

1 – Temos um vasto leque de equipamen-
tos adequados a veículos pesados, dos 
quais destacamos as seguintes marcas e 
equipamentos: Space – elevadores, fre-
nómetros, ripómetros, alinhamento de 
direção, serviço de pneus e rodas, cavale-
tes; Brain Bee – equipamentos de recarga 
de ar condicionado; Istobal – arcos de 
lavagem, cabines de pintura; Compac – 
macacos hidropneumáticos, carrinhos de 
rodas; Tierratech – lavagem de peças por 
ultrassons; Tecnox – lavagem de peças 
por jato de água; IPC – lavadoras de alta 
pressão; Beta – ferramenta especifica para 
pesados; Cartull – ferramenta específica 
para pesados.
 
2 – Somos representantes oficiais Space 
e representantes exclusivos Brain Bee.

3 – Apresentámos recentemente o eleva-
dor de plataforma Space Serie SF8800. 
É um elevador para camiões que pode ir 
até aos 35 000 kg de capacidade e 13m 
de comprimento.
As características técnicas mais relevantes 
deste equipamento são: liberdade de 

trabalho – a ausência de barras de torção 
e de travessas entre plataformas permite 
maximizar a operacionalidade na área 
de trabalho; estabilidade de elevação; os 
movimentos das plataformas de elevação 
são sincronizados eletronicamente inde-
pendentemente da repartição da carga; 
segurança – estes elevadores têm um 
dispositivo de apoio mecânico de fun-
cionamento automático e desbloqueio 
pneumático que garante a máxima segu-
rança na fase de estacionamento; menor 
torção nas plataformas a qualquer altura; 
capacidade até 35 mil kg; comprimento 
até 13 metros. Existe ainda a opção 
de se acoplarem dois elevadores para 
funcionamento em modo sincronizado, 
com a opção VARS800/DUO. Além 
destas características, todos os elevadores 
da série 8800 podem ser fornecidos 
em versão encastrada, o que permite 
minimizar o espaço ocupado quando o 
elevador está levantado e deixar o solo 
completamente livre quando o elevador 
está totalmente em baixo.

4 – A nossa equipa técnica garante a 
assistência a todos os equipamentos 
representados. Garantimos também a 
formação necessária aquando da mon-
tagem ou entrega do equipamento para 
que o cliente possa usufruir deste em 
condições ótimas e em segurança.
Providenciamos também serviço de 
acompanhamento e verificações pos-
teriores.

Domingos & Morgado
Mário Leal – Direção Técnica
mleal@domingos-morgado.pt
91 491 51 54
www.domingos-morgado.pt

1 – A Domingos & Morgado possui uma 
gama bastante completa de produtos 
premium para veículos pesados. Assim, 
dentro na nossa gama de referência, a 
John Bean, dispomos de uma grande 
gama de equilibradoras e desmontadoras 
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para pesados. Na Manatec, dispomos de 
uma alinhadora de topo de gama, capaz 
de medir até 6 eixos em simultâneo 
em pesados até 19m de comprimento. 
Dentro do Grupo Snap-On, a Cartec 
é a nossa representação para linhas de 
teste de travões de pesados. Ainda dentro 
da gama para pesados, fornecemos os 
macacos hidropneumáticos da Pasquin, 
com capacidades até 60Ton. Jantes para 
pesados em alumínio da marca Speedline 
Truck e em ferro da Gianetti e SRW. 
Também trabalhamos na área de equi-
pamentos com todo o tipo de elevadores 
para camiões e OTR.

2 – Destacamos a John Bean e a Cartec, 
do Grupo Snap-On, a Manatec, Pasquin, 
GIS, Werther, Speedline Truck, MW 
Aftermarket e SRW, etc.

3 – Embora não seja uma novidade 
absoluta, pois já existe uma versão desta 
máquina a trabalhar em Portugal há já 
bastante tempo, montada pela nossa em-
presa em regime de “Field Test”, a nova 
alinhadora da Manatec consegue alinhar 
camiões até seis eixos simultaneamente 
(cinco na versão que comercializámos 
até agora), bem como até distâncias de 
19m (contra 15 do modelo anterior).

4 – A Domingos & Morgado dispões 
de Centro de Formação próprio, nas 
instalações da sua seda na Maia, onde 
são ministrados cursos teórico-práticos 
sobre vários temas sendo, no entanto, o 
alinhamento o mais procurado. Fazemos 
também cursos de formação em insta-
lações de clientes nossos, quando tal se 
justifica, devido ao elevado número de 
formandos a deslocar. Quando neces-
sário, também estabelecemos parcerias 
com a CEPRA, que nos cede as suas 
instalações para efetuar os nossos cur-
sos, nomeadamente para a zona sul do 
nosso país. No domínio da manutenção, 
dispomos de uma equipa altamente 
qualificada para efetuar a assistência e 
manutenção de todos os equipamentos 
por nós comercializados, bem como 
a todos os equipamentos do Grupo 
SnapOn, ainda que comercializados sob 
diferentes marcas.

Bolas
Davide Mira - Gestor de Produto
266 749 300
www.bolas.pt

1 – Oferecemos uma extensa gama de 
ferramenta manual e pneumática, com-
pressores, elevadores, equilibradoras e 
máquinas de montar/desmontar pneus, 
equipamentos de lubrificação, soldadura, 
carregadores e arrancadores de baterias. 
Além disso, estamos aptos a fornecer so-
luções em termos de mobiliário modular 
para oficina, o que permite organizar o 
posto de trabalho de forma eficiente, 
segura e organizada.

2 – Dentro do nosso portefólio de 
produtos e equipamentos para o sec-
tor automóvel, somos representantes 
exclusivos de várias marcas, entre as 
quais Beta, Fini, Ravaglioli, Raasm e 
Telwin. A Beta destaca-se por ter uma 
gama muito completa de ferramentas e 
acessórios, quer manuais, quer pneumá-
ticas, bem como carros de ferramentas, 
bancadas de trabalho e todo a linha de 
mobiliário modular para oficina. A Fini 
oferece todas as soluções necessárias no 
que diz respeito a ar comprimido, indo 
de encontro às diferentes necessidades 
das oficinas. A Ravaglioli disponibiliza 
toda a gama de elevadores, equilibrado-
ras e máquinas de montar/desmontar 
pneus para ligeiros e pesados. A Raasm 
oferece soluções completas a nível de 
lubrificação, incluindo recuperadores e 
distribuidores de óleo, bombas de aspi-
ração de óleo, bombas de óleo e massa, 
sangradores de travões e embraiagens, 
bem como colunas de serviço e enrola-
dores de óleo, massa, ar, água e elétricos. 
Na Telwin oferecemos uma vasta gama 
de aparelhos de soldar, entre os quais a 
linha de aparelhos de soldar por pontos 
Inverspotter homologada por alguns 
fabricantes reconhecidos a nível mun-
dial, como a Ford, Fiat/Iveco, Mercedes, 

Nissan e Volvo. Com a tecnologia Smart 
Autoset, estes aparelhos estão preparados 
para soldar qualquer tipo de aço, uma 
vez que a máquina deteta automatica-
mente o tipo e espessura do material, 
evitando a necessidade de regulações 
adicionais. Adicionalmente, com o novo 
braço de soldadura Shark, as operações 
em carrocerias são consideravelmente 
simplificadas, pois permite aceder a 
posições de soldadura em revestimentos 
posteriores ou plataformas, impossíveis 
de alcançar com sistemas tradicionais, e 
de forma muito mais rápida. Na última 
Autopromotec, a Telwin apresentou 
também o D-ARC, um revolucionário 
inverter de soldadura para alumínio, 
que graças à tecnologia de arco curto, 
permIte soldar arruelas e pinos em chapa 
metálica, sem recurso a gás. Com regu-
lação fácil e imediata dos parâmetros de 
soldadura, o D-ARC reduz os tempos 
de trabalho, aumentando a eficiência 
da oficina. A nível de carga e arranque, 
a Telwin também disponibiliza uma 
ampla linha de gestores, carregadores 
e arrancadores de baterias, quer para 
ligeiros, pesados, embarcações e má-
quinas agrícolas.

3 – Na Beta introduzimos este ano um 
macaco para elevação e posicionamento 
de rodas de tratores e escavadoras (ref.ª 
3006), um macaco para elevação e po-
sicionamento de rodas de pesados (ref.ª 
3008) e um macaco hidropneumático de 
40 T (ref.ª 3065/40-20T). Outra novi-
dade são as preguiças 3010H e 3010V 
para pesados com capacidades até 20t 
bem como a chave de impacto de 1” para 
pesados 1930LH, com apenas cerca de 
7kg e um binário de 2440Nm. Para teste 
do sistema de refrigeração em pesados a 
Beta disponibiliza o 1759HD/Truck e 
na última Autopromotec foi apresentada 
uma estação de carregamento automático 
de ar condicionado, completa com base 
de dados de carros e camiões, com quan-
tidades de gás e tipos e quantidades de 
óleo, funcionamento em modo manual 
ou automático. Todas as novidades Beta 
estão abrangidas pela nossa campanha 
promocional anual Action 2019 e os 
produtos recentemente apresentados 
na Autopromotec estão disponíveis a 
partir de junho num folheto promo-
cional próprio. Na Fini apresentámos 
recentemente o novo compressor Pulsar 
EVO, insonorizado com pressão até 



14bar. A Ravaglioli apresentou tam-
bém na Autopromotec as novas colunas 
móveis para diversos tipos de tratores, 
disponíveis nas versões eletromecânica 
(RAV 262 AGR) e eletrohidráulica/
wireless (RAV 308H.2 AGR), que per-
mitem uma grande facilidade de acesso 
ao veículo, em serviços de manutenção 
de pneus ou travões.

4 – Disponibilizamos, a nível nacional, 
todos os serviços necessários de apoio pré 
e pós-venda para toda a gama de ferra-
mentas e equipamentos que comercia-
lizamos. A Bolas S.A. possui um serviço 
de assistência técnica especializado, apto 
a fazer toda a reparação e manutenção 
necessária às nossas ferramentas e equi-
pamentos. Adicionalmente, dispomos 
de um serviço de formação, aconselha-
mento de produto e demonstração, para 
que cada ferramenta ou equipamento, 
seja perfeitamente adequado ao serviço 
a efetuar. O acesso a estes serviços é 
extremamente fácil pois, para além da 
nossa sede e delegações em Alverca e 
Freixieiro, a nossa rede de revendedores 
especializados cobre todo o território 
nacional e ilhas.

 

Cometil
Augusto Atalaia – Business Development
geral@cometil.pt
219 379 550
www.cometil.pt

1 –Nas ferramentas, representamos a 
Hazet e Vigor duas marcas do mesmo 
grupo que são amplamente conheci-
das, em termos de sistemas de elevação 
através da Rotary dispomos das colunas 
móveis e elevadores, a Omer permite-nos 
o acesso a várias soluções em elevadores. 
Em relação à verificação e ajuste da 
geometria dos ângulos da suspensão e 
direção, a Hunter disponibiliza máqui-
nas de quatro e seis sensores e também 
fornece soluções para equilíbrio de rodas. 
Importa referir que em ambos os pro-



56

D

EQ
U

IP
A

M
EN

TO
S

PÓ
S-

VE
N

D
A

 P
ES

A
D

O
S 

W
W

W
.P

O
SV

EN
DA

.P
T 

JU
N

H
O

/J
U

LH
O

 2
01

9

dutos da Hunter referidos, é utilizada 
tecnologia patenteada pela própria marca 
que lhes confere caraterísticas únicas. 
Os produtos para a desmontagem e 
montagem de rodas são disponibiliza-
dos pela Butler, que dispõe também de 
várias soluções de equipamentos para 
executar o equilíbrio de rodas. A Haweka 
fabrica equipamentos de fácil utilização 
que permitem ajustar a geometria da 
direção nos veículos agrícolas e, até mes-
mo noutro tipo de viaturas industriais. 
É importante referir também, a AHS 
porque fabrica frenómetros e bancos 
de potência específicos para este tipo 
de veículos. 

2 – Institucionalmente representamos 
a Hunter, Rotary e Blitz, Omer, Chief, 
AHS, Butler, DEA, SPC Products, 
Ahcon, Waeco, Hazet e Vigor, Gutmann, 
Cemb, Haweka, Bartec, Filcar e sig-
mavision.

3 – O nosso destaque vai para a WinAlign 
HD WT600 Series, máquina de verificar 
e ajustar a geometria da suspensão e 
direção em veículos comerciais pesados. 
Este equipamento pode ser fornecido 
também com quatro sensores de ra-
dio frequência, mas uma das inovações 
prende-se com o fato de dispor de seis 
sensores. Seis sensores são realmente 
importantes no processo de ajuste em 
veículos com mais de dois eixos, porque 
nunca perdemos a referência do último 
eixo. Isto é conseguido graças ao terceiro 
jogo de sensores, que vai sendo movido 
entre os eixos intermédios e permite 
que o eixo dianteiro e o de referência 
traseiro estejam sempre a ser medidos, 
o que facilita o cumprimento dos proce-
dimentos exigidos neste tipo de tarefas. 
Por outro lado, o mesmo equipamento 
permite executar o Check Alignment em 
veículos pesados. Dito de outro modo, 
tem a capacidade de medir em cerca de 
três minutos a geometria do um camião, 
tal como fazemos há vários anos, com o 
mesmo equipamento para veículos ligei-
ros, isto graças à compensação rolante 
onde se move o veículo com recurso a 
um pusher. O que suprime a necessidade 
de elevar cada um dos eixos do camião 
para executar a compensação em cada 
roda. A evolução que este equipamento 
permitiu alcançar não passou desper-
cebida ao fabricante Mercedes-Benz, 
que o homologou como equipamento 

de fábrica e que deu origem à versão 
HTA-MBHD Heavy-Duty Alignment. 

4 – Algumas das ações de formação que 
integram o nosso plano de formação 
debruçam-se sobre temas que são do 
interesse das unidades oficinais que se 
dedicam a este tipo de viaturas, como 
tal a sua frequência esta aberta tam-
bém aos clientes de veículos comerciais 
pesados. No nosso Centro Técnico de 
Lisboa dispomos de um chassis de quatro 
eixos, que é utilizado para ministrar 
formação específica sobre geometria 
de rodas em veículos pesados. Sempre 
foi nossa preocupação dotar os nossos 
clientes dos procedimentos e métodos 
de trabalho, que lhes permitam utilizar 
em pleno os equipamentos que nos 
adquirem e deste modo, rentabilizar as 
soluções de negócio que são implemen-
tadas através dos mesmos. A assistência 
em 24 horas em qualquer ponto do país, 
que abrange a gama equipamentos que 
comercializamos, é outros dos pilares 
que sempre defendemos, para garantir 
que disponibilizamos um nível de serviço 
elevado aos nossos clientes. O sucesso 
dos nossos clientes é o melhor indicador 
para aferir a qualidade do nosso trabalho. 

MG Equipamentos
José Mira – Gerente
geral@mgequipamentos.com
214 528 899
www.mgequipamentos.com

1 – A vasta gama de equipamentos repre-
sentada pela MG inclui uma completa 
oferta para a especificidade dos serviços 
de viaturas pesadas. Grande parte dos 
equipamentos têm aplicação em ser-
viços oficinais de reparação e também 
em Centros de Inspeção Automóvel, 
encontrando-se instalados nos cerca 
de 40 CITV’s equipados pela MG. 
Destacamos: linhas de inspeção, cons-
tituídas por frenómetros, ripómetros e 
detetores de folgas – VTEQ, elevadores 

de colunas independentes, elevadores 
de 4 colunas e elevadores de tesoura - 
Emanuel e Sírio, gama de equipamentos 
para carregamento de ar condicionado 
– Topauto, gama de desmontadoras e 
equilibradoras para serviços de pneus 
– Sírio e Konigstein, alinhamentos de 
direção – Vamag, emissões de gases de 
escape – VTEQ e Premier Diagnostics, 
regloscópios – LET e Topauto, sistemas 
de exaustão de gases de escape – Coral, 
lubrificação/abastecimento de fluidos – 
Meclube e ferramentas especiais e testers 
diversos – SPIN.

2 – Todas as marcas referenciadas no 
ponto anterior são oficialmente repre-
sentadas pela MG Equipamentos em 
Portugal.

3 – Destacamos os Frenómetros da nossa 
representada VTEQ, que convenien-
temente devem ser complementados 
com Simuladores de Carga e Captores 
de Pressão. Este conjunto de elementos 
está já instalado em todos os Centros de 
Inspeção e em breve passarão a ser utili-
zados de forma a cumprir a nova Diretiva 
que modificará os procedimentos de 
ensaios de travagem a veículos pesados. 
Adicionalmente a MG Equipamentos 
destaca a recente colaboração com a 
Premier Diagnostics a nível dos novos 
equipamentos para medição das partí-
culas diesel.

4 – A MG Equipamentos assegura a 
globalidade dos serviços inerentes à co-
mercialização dos seus equipamentos, es-
tabelecendo relações de parceria com os 
seus clientes que muitas vezes se iniciam 
na fase de projeto, com natural continui-
dade a nível da instalação de equipamen-
tos, formação dos Operadores, Serviços 
Pós-Venda preventivos e corretivos, bem 
como apoio às vertentes metrológicas e 
de certificação.

MGM 
Manuel Guedes Martins – Sócio-gerente
geral@mgm.com.pt 
227642722 / 914068071 
www.mgm.com.pt 

1 – Elevadores de colunas independen-
tes, preguiças, prensas de coluna 100 T 
electro-hidráulicas, mesas elevatórias, das 
prestigiadas marcas OMCN e Ravaglioli, 



 57

PUBLICIDADEPUBLICIDADE

Que serviços são atualmente 
mais valorizados pelas oficinas 
de pesados, para além do 
fornecimento do equipamento?

Pedro Santos
INTERMACO

“O apoio técnico e formações 
específicas em sistemas de 
nova geração, como os sistemas 
antipoluição, que nos veículos pesados 
são muito complexos e implicam 
conhecimentos mais profundos e 
equipamentos com software avançado 
e atualizado”. 

Vitor Rocha
ALTARODA

“As oficinas de pesados procuram 
soluções inovadoras que os diferenciem 
da concorrência e que vão de acordo 
com as necessidades dos clientes 
destes. Um exemplo disto são as 
oficinas móveis, cada vez mais 
procuradas, que permite que as oficinas 
ofereçam um serviço abrangente e 
adaptado a todas as necessidades dos 
seus clientes, sejam elas horárias ou 
geográficas”.

António Gonçalves
GONÇALTEAM

“Penso que será a assistência e a 
capacidade de oferecer soluções 
a medida do cliente e ter a maior 
abrangência de gama possível”.

Mário Leal
DOMINGOS & MORGADO

“A capacidade de intervenção rápida e 
eficiente do fornecedor do equipamento 
em assegurar, tanto a manutenção do 
equipamento como o apoio técnico em 

tudo o que for solicitado”.

Davide Mira
BOLAS

“Cremos que os serviços mais 
valorizados pelas oficinas são o 
aconselhamento especializado pré-
venda, a assistência, garantias pós-
venda e o acompanhamento por parte 
do seu revendedor especializado, 
quer na fase de seleção, instalação e 
manutenção do equipamento”.

Augusto Atalaia
COMETIL

“De acordo com a nossa experiência, os 
clientes valorizam a formação, apoio 
técnico e assistência rápida”.

José Mira
MG EQUIPAMENTOS

“Para além do fornecimento de 
equipamento, os responsáveis pelas 
oficinas deverão naturalmente ter 
em conta a confiança que resulta 
da avaliação do binómio produto/
distribuidor e que irá ser decisiva para 
o sucesso das fases de instalação, 
utilização e assistência pós-venda que 
são determinantes para o desempenho 
de qualquer equipamento”.

Manuel Guedes Martins
MGM

“A rapidez na assistência técnica e o 
profissionalismo. Não chega fornecer 
os equipamentos, é necessário ter 
capacidade de resposta na assistência 
técnica e essa é a nossa mais valia. 
Somos eficazes e profissionais e prova 
disso é a lista de clientes de referência 
que contam com nossos serviços, tais 
como Scania Portugal, Grupo Transdev, 

Douro Acima, Transmaia, Arriva, Reta, 
Man Truck & Bus, etc.” 
José Costa
EUROCOFEMA

“Os serviços mais valorizados são 
a disponibilidade de equipamentos e 
a prontidão no pós-venda, existem 
poucas empresas a trabalhar 
especificamente em pesados e com 
qualidade”.

Carlos Feliciano
CIVIPARTS

“A qualidade e rendimento dos 
equipamentos, uma vez que há 
uma pressão cada vez maior em ter 
operações rápidas. Um camião ou 
autocarro são unidades de investimento 
elevado que sempre que estão parados 
não estão a produzir rentabilidade, por 
isso o foco em diminuir os tempos de 
paragem é muito grande. Para este 
resultado, é essencial o investimento 
em ferramentas de qualidade, formação 
de utilização e eficiência de trabalho”.

António Garrido
LUSILECTRA

“Sem sombra de dúvida o serviço 
Pós-venda, pela necessidade de 
manter os equipamentos atualizados 
e operacionais, originando desta forma 
uma resposta mais rápida e profissional 
para os clientes”.
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máquinas de lavar alta-pressão de água 
quente das marcas Alce e Karcher, entre 
outros. 

2 – Omcn, Ravaglioli, Alce, Flexbimec, 
OMI, Balma. 

3 – Mesa elevatória extensível KT 100L 
Ravaglioli, capacidade 1000kg e altura 
de elevação 1826mm. Esta mesa é ideal 
para retirar e instalar motores, caixas de 
velocidade, de fácil montagem e com 
ferramentas e suportes universais. A 
ausência de fonte elétrica permite a 
mobilidade e possibilidade e movimen-
tação da plataforma pelos diversos locais 
da oficina. 

4 – Somos a maior empresa a nível de 
assistência técnica a equipamentos de 
oficina auto em Portugal. Atualmente, 
somos 23 colaboradores, dos quais 13 
são técnicos em serviço no interior e 
exterior. A área de atividade onde se 
insere é a comercialização e assistência 
técnica a equipamentos de oficinas do 
ramo automóvel, mais concretamente na 
montagem e reparação de elevadores para 
viaturas, ligeiros e pesados, compressores 
de ar e máquinas de lavar de alta pressão.

Eurocofema
José Costa – Business Unit Manager/
Commercial Manager
geral@eurocofema.pt
229 758 579
www.eurocofema.pt

1 – A nossa empresa pode oferecer vários 
equipamentos no que diz respeito às 
oficinas de pesados, são eles máquinas de 
desmontar e de calibrar pesados marca 
Giuliano, Máquinas de Ar condiciona-
do Ecotechnics, Ferve carregadores de 
baterias e arrancadores e da conhecida 
OMCN elevadores tesoura, elevadores 
de 4 colunas e elevadores de colunas 
independentes.

2 – As marcas que representamos em 
Portugal são, Giuliano máquinas para 
trabalhar pneus, OMCN elevadores 
de oficina, Ecotechnics máquinas de 
ar condicionado, Ferve carregadores e 
arrancadores.

3 – A mais recente novidade para pesados 
podemos falar no nosso equipamento 
Giuliano S562 que é uma máquina de 
desmontar pneus de 13” a 27” para 
serviços móveis no exterior. Este equipa-
mento pode ser apresentado individual-
mente ou numa solução completa para 
se adaptar a uma viatura. A máquina de 
desmontar pode ser aplicada na lateral 
ou na traseira de uma viatura.

4 – Podemos apresentar soluções com-
pletas aos nossos clientes, manutenção 
interna e manutenção externa onde apre-
sentamos uma qualificadíssima equipa. 
Proporcionamos formação no interior às 
equipas de trabalho e formação exterior 
aos clientes nas nossas instalações e nas 
instalações dos clientes.

Civiparts
Carlos Feliciano – Diretor Comercial
cfeliciano@civiparts.com
218 612 000
www.civiparts.com

1 – A Civiparts tem um históri-
co de grande presença no setor de 
Equipamentos Oficinais, com uma gama 
muito completa e diversificada, mas 
onde se destacam: Diagnóstico – Jaltest, 
Wabco-wurth e Ryme; abastecimento de 
Gasóleo – Piusi, Gespasa e Greenchem; 
Ferramentas Pneumáticas – Chicago 
Pneumatis, Ir, Pcl e Vea; Lavagem – 
Laworwash, Werther, Wash Italia e Iteco; 
Lubrificação – Piusi, Gartec, Yamada 
E Pressol; Macacos – Omega, Pasquin, 
Werther e Ac Hydraulics; Compressores 
– Ir e Guernet; Ferramentas Manuais e 
Elétricas – Ks Tools, Omega e Ryme; 
Oficina – Mb Autoattrezzature, Ferve, 

Sarrale. Estamos também a dinamizar 
uma parceria com a Velyen para presença 
no mercado com elevadores, extratores, 
diagnóstico, estufas de pintura e vários 
tipos de soluções para oficinas, envolvendo 
projeto, instalação e após-venda.

2 – Temos ligação oficial com todas as 
marcas e soluções que trabalhamos.

3 – A mais recente novidade são as cha-
ves de impacto da excelente marca CP-
Chicago Pneumatics e a parceria com a 
Velyen que nos permitirá ter uma maior 
cobertura de mercado e de diversidade de 
soluções. Referência também para a solu-
ção de diagnóstico remoto da Jaltest, que 
é o futuro das oficinas e do mercado de 
pesados, pois, com uma única ferramenta 
multimarca, permite uma monitorização 
em tempo real das condições de trabalho 
das viaturas de qualquer marca, possi-
bilitando ações preventivas e corretivas 
que eliminarão muitos custos e surpresas 
desagradáveis para os operadores de frotas.

4 – Há muitos anos que a Civiparts investe 
na formação e apoio técnico das marcas 
e soluções que representa, dinamizan-
do ações de formação específicas, apoio 
técnico com equipa própria ou através 
das marcas com que trabalha e serviço 
após-venda.

Lusilectra
António Garrido – Diretor de Equipamentos 
para Oficinas e Centros de Inspeção
lusilectra@lusilectra.pt
226 198 750
www.lusilectra.com

1 – A Lusilectra disponibiliza uma vasta 
e completa gama de equipamentos ofi-
cinais para veículos pesados, dos quais 
podemos destacar os seguintes: elevador 
de colunas independentes Stertil Koni, 
alinhamento de direção e bancos de 
Desempeno Josam, cabines de pintura 
Usi Itália, máquinas de desmontar e 
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equilibrar rodas Beissbarth, e testes de 
travões Maha.
2 – A Lusilectra representa várias marcas 
e tipos de equipamentos em Portugal, 
por forma a garantir soluções comple-
tas e profissionais para todas as ofici-
nas. Podendo salientar, marcas como 
a Stertil Koni, a Josam, a Usi Itália, 
a Ecotechnics, a Nussbaum, a Maha, 
entre outras. 

3 – As mais recentes novidades que lan-
çamos no mercado dos veículos pesados 
são equipamentos provenientes da nossa 
recente parceria com a Josam. Dentro 
desta marca de prestígio, destacamos a 
Cam-Aligner, que se trata de um sistema 
de alinhamento completo de direções 
para todos os veículos pesados (camiões 
e autocarros), incluindo reboques e se-
mirreboques, através da tecnologia de 
câmaras, que para além do alinhamento 
completo de direções, também realiza 
o alinhamento do radar e das câmaras 
dos veículos (sistemas ADAS) e a ve-
rificação do alinhamento do chassis. 
Tratando-se assim, de um produto de 
alta qualidade, de fabrico sueco e com 
a homologação de vários fabricantes, 
como por exemplo, a Mercedes, a Scania, 
a Volvo, entre outros. 

4 – A Lusilectra disponibiliza para todos 
os seus produtos e áreas de atuação, 
serviços profissionais e de alta qualidade, 
tais como, assistência técnica, formações, 
layouts e assessoria técnica, entre outros. 
Tendo como principal preocupação a 
resolução de todas as questões com o 
mínimo de perdas possíveis para os 
nossos clientes.

PCC
Departamento de Marketing 
marketing@pcc-lda.pt
252 993 125
www.pcc-lda.pt

1 – A PCC dispõe de uma vasta gama de 
equipamentos para oficinas de veículos 
pesados e um departamento de projetos 
com a capacidade de adaptar os seus pro-
dutos e serviços às exigências específicas 
de cada cliente. Destacamos os seguintes 
equipamentos adequados para as oficinas 
especializadas em veículos pesados: eleva-
dores de colunas independentes, elevadores 
4 colunas, elevadores de tesoura, máqui-
nas de alinhamento de direção, máquinas 
desmontar/montar pneus, máquinas de 
equilibrar rodas, estações de carregamento 
de ar condicionado, máquinas de lavagem 
de peças, sistemas de extração de gases de 
escape, compressores, redes de ar com-
primido, cabines de pintura, sistemas de 
extração de pó de lixagem e separador de 
hidrocarbonetos.

2 – Representamos as seguintes marcas: 
Betag Innovation, Ecotechnics, Flexbimec, 
Futureextraction, Gartec, Geicos, 
Infrarr, Ravaglioli, Saima,  Stucchi e 
Termomeccanica GL.  

3 – Os novos elevadores de colunas inde-
pendentes Ravaglioli, com um inovador 
sistema de funcionamento “wireless”. O 
RAV262AGR (Versão Electro-Mecânica) 
e o RAV308H.2AGR (Versão Electro-
Hidráulica S/ Fios). Os novos elevadores 
Ravaglioli adaptados para veículos agrícolas 
são compostos por 2 colunas independentes 

de 8500Kg cada, este sistema permite ao 
utilizador um perfeito acesso ao veículo, 
facilitando assim, os serviços em travões 
e Pneus.

4 – Enquanto empresa certificada, a PCC 
assegura os serviços de instalação, formação 
e pós venda (Manutenção/Reparação) de 
todo tipo de equipamento oficinal. Sempre 
preocupados com a inovação e segurança, 
a PCC não negligencia as necessidades dos 
seus clientes. Com vários profissionais expe-
rientes no terreno, a PCC compromete-se 
com resolução de qualquer manutenção/
reparação em 48H, conforme a nossa polí-
tica de qualidade (ISO 9001:2015).  

Conversa de mãos
Jorge Silva
conversademaos@gmail.com
227 138 967
www.conversademaos.pt

1 - Equipamentos para oficinas de pesados: 
elevadores de quatro colunas, elevadores 
de colunas móveis, macacos hidropneu-
máticos de várias capacidades, máquinas 
de desmontar/montar pneus, máquinas de 
equilibrar rodas, máquinas de alinhamen to 
de direções, Gerador de Nitrogénio - Todos 
estes equipamentos da nossa representa-
da SICE. Autodiagnósticos e máquinas 
ar condicionado da nossa representada 
Tecnomotor. Ferramentas da nossa repre-
sentada Facom

2 - SICE, Tecnomotor, Facom.

3 - N. r.

4 - N. r.
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