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Segurança
e qualidade
de serviço

EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS

A montagem de pneus requer 
conhecimentos e equipamen-
tos apropriados, para que o 
trabalho seja feito de forma 
rápida, com qualidade e em 

segurança. “Este tipo de equipamentos 
permite agilizar o trabalho, fazendo com 
que a produtividade aumente de forma 
eficiente, além de evitar acidentes e danos 
às peças. Logo, propiciam maior seguran-
ça ao bem do cliente, reduzindo as falhas 
humanas. Estes equipamentos possuem 
sistema pneumático de fixação das rodas, 
permitindo a rotação nos dois sentidos 
sem que o aro se desprenda, ficando o 
operador com as mãos livres para executar 
o serviço e rodar o pneu de acordo com 
as regras de segurança do trabalho. Logo, 
para o profissional que antes realizava es-

tes trabalhos manualmente, é também ga-
rantia de um trabalho seguro e com maior 
qualidade. Estes equipamentos ajudam as 
oficinas a realizar um serviço rápido e com 
segurança, além de serem úteis na mon-
tagem de rodas de liga leve, que exigem 
maior cuidado”, explica Júlia Andrade da 
Tecniverca. Outro dos aspetos importan-
tes a ter em conta ao adquirir de um des-
tes equipamentos, segundo as empresas 
contactadas pela PÓS-VENDA para este 
dossier, é a assistência pós-venda facultada 
pelas marcas. “A oficina tem de escolher 
para fornecedor alguém com capacidade 
técnica suficiente para garantir uma eficaz 
assistência técnica e que assegure as peças 
sobresselentes necessárias durante a vida 
útil do equipamento”, indica Vítor Rocha, 
da Altaroda. 

Ter os equipamentos adequados para montagem e 
desmontagem de pneus é um dos fatores decisivos para a 
rentabilidade das oficinas que trabalham esta área de negócio 
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO
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3  Na Gonçalteam dispomos de diver-
sas soluções para efetuar o fecho de 
negócio, sendo que privilegiamos a 

aquisição a pronto ou através de empresas 
especializadas para o efeito (financeiras). 
O pagamento a crédito que existe no 
mercado (sem juros e em 6x, 12 x, 18 x 
etc.), que por vezes ouvimos falar, é algo 
que no nosso entender está desvirtuado 
e injustificável.

JOHN BEAN
Domingos & Morgado
Mário Leal
www.domingos-morgado.pt

1 A Domingos&Morgado utiliza a 
marca John Bean para montar/des-
montar pneus. 

QUESTÕES
1 – Que marcas e tipos de equipamentos para montar/desmontar 
pneus comercializam?

2 - O que diferencia a(s) marca(s) que comercializam de 
equipamentos de montar/desmontar pneus da restante oferta 
do mercado? 

3 - Que forma de aquisição (pagamento a pronto, pagamento a 
crédito, renting, leasing,…) é a mais utilizada pelos vossos clientes 
na aquisição de equipamentos de montar/desmontar pneus?

HPA FAIP
Gonçalteam
António Gonçalves 
www.goncalteam.pt

1A Gonçalteam representa as máquinas 
de serviço de pneus da marca HPA 
FAIP, tendo, por isso, toda a gama 

de desmontadoras, quer em termos de 
utilização (ligeiros, pesados OTR) quer 
em termos de gama, eco profissional, 
profissional e heavy duty.

2  A nossa gama de equipamentos di-
ferencia-se pela elevada fiabilidade, 
robustez e também ergonomia para 

o utilizador, que se traduz em rentabili-
dade a longo prazo.



W
W

W
.P

O
SV

EN
DA

.P
T 

O
U

TU
BR

O
 2

02
1

D

EQ
U

IP
A

M
EN

TO
S

76

Quais os aspetos
mais importantes a ter em conta 

para uma oficina ao adquirir
um equipamento de montar/

desmontar pneus?

Gonçalteam, António Gonçalves
São vários, mas enuncio alguns dos  
principais, tais como a função e o 
objetivo a ter com o equipamento, a 
sua característica técnica (dimensão 
performance etc.), a sua fiabilidade, o 
apoio comercial e o apoio pós-venda, 
sendo que só após estes requisitos 
estarem completos se coloca o preço.

Domingos & Morgado, Mário Leal
Não só para estes como para todos 
os equipamentos, são os aspetos 
relacionados com a evolução 
tecnológica, a rentabilidade esperada, 
o serviço de assistência técnica e a 
formação que lhe é facultada pelo 
fornecedor do equipamento que ditam 
a diferença.

Altaroda, Vítor Rocha
Tirando as linhas brancas, que são 
produtos extremamente frágeis 
e com vida útil muito curta, os 
restantes operadores têm produtos 
tecnologicamente muito equiparados, 
talvez à exceção da Mondolfo 
Ferro que faz da durabilidade dos 
seus equipamentos o seu principal 
argumento comercial. Neste contexto, 
um fator importantíssimo a levar em 
consideração é o da assistência técnica.

Memoderiva, Fábio Gonçalves
A versatilidade e a durabilidade dos 
seus equipamentos e a assistência 
técnica. Na visita ao cliente, 
sabemos identificar bem as suas 
necessidades. Os principais aspetos 
é perceber em que mercado se 
quer implementar (ligeiros, pesados, 
motociclos) e aqui identificar os 
equipamentos mais versáteis, que 
permitam trabalhar vários diâmetros 
e abranger o maior mercado possível. 
Equipamentos rápidos e precisos são 
importantíssimos para um rápido 
retorno do investimento.

COMETIL, Germano Grothkop
O nível de automatismo que se 
pretende abranger neste tipo de tarefas 
deve ser considerado em primeiro 
lugar, depois a fiabilidade do mesmo 
tem que ser forçosamente considerada. 
Basta pensarmos que um equipamento 
parado não fatura e pode provocar a 
perda de clientes. A assistência técnica, 

2  Seguramente, o maior diferenciador 
do nosso equipamento de montar/
desmontar pneus para os restantes 

equipamentos disponíveis no mercado, é 
o exclusivo Sistema PROSPEED… Este 
sistema, disponível de série em todas 
as desmontadoras John Bean, regula 
automaticamente a força necessária e a 
velocidade de montagem/desmontagem 
de forma a evitar danos nos pneus e a 
garantir a maior rapidez de serviço. 

3  Não há uma forma de financiamen-
to que se destaque nitidamente das 
outras, podendo mesmo dizer-se 

que se equivalem no nosso negócio. 
Contudo, a que mais aconselhamos aos 
clientes, pela excelente performance fi-
nanceira de investimento que dá aos 
empresários das oficinas, é a solução de 
Renting. Sabemos também, por indica-
ção das empresas de Renting a operar em 
Portugal, que a nossa empresa é líder de 
vendas em equipamentos para oficinas 
auto, através do sistema de Renting.

MONDOLFO FERRO
Altaroda
Vítor Rocha
www.facebook.com/altaroda.sa/

1 Neste tipo de produtos, a Altaroda 
comercializa 3 gamas distintas: Na 
gama Premium, comercializamos a 

prestigiada marca Mondolfo Ferro, marca 
do grupo Nexion. Reconhecida pela sua 
grande durabilidade, a Mondolfo Ferro 
apresenta uma alargadíssima gama de mo-
delos, desde equipamentos para motociclos 
aos equipamentos para veículos industriais; 

O Serviço Pós-Venda deveria ser 
o aspeto diferenciador da decisão 
do negócio, quando se investe em 
equipamentos para oficinas
Mário Leal, Domingos & Morgado 



SOLUÇÕES PARA A

REPARAÇÃO AUTOMÓVEL
MÁQUINAS FERRAMENTAS TINTAS

PENAFIEL GUIMARÃES ONLINE
Av. S. Mamede, nº 237

4560-800 S. Mamede Recezinhos

Tel. 255 730 000  Fax: 255 730 009

Av. S. Mamede, Nº 237
4560-800 S.Mamede Recezinhos
Tel. 255 730 000  Fax: 255 730 009

Rua dos Cutileiros, nº 3046

4835-044 Creixomil

Tel./Fax 253 416 055

www.centrocor.pt

geral@centrocor.pt

WhatsApp: 910 644 233
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Líder mundial* 
Em sistemas 
Limpa-para-brisas

VALEO SILENCIO™
Melhore a sua segurança 
graças a uma melhor visibilidade!*

Para mais informações

www.valeoservice.pt

Numa relação preço-qualidade imbatível 
no nosso mercado, comercializamos do 
mesmo grupo a marca Bright Premium. 
Criada em 1988, apresenta grande leque de 
produtos, tecnologicamente muito evoluí-
dos e com uma imagem bastante inovadora 
e apelativa; Para montagem dos veículos de 
assistência móvel, comercializamos ainda 
equipamentos da marca Guernet e eCUBE.

2  Ao nível da Mondolfo Ferro, a 
enorme robustez e fiabilidade dos 
equipamentos. Temos clientes fiéis 

à marca há décadas e representa tudo o 
que um especialista de pneus procura 
num equipamento deste género, inde-
pendentemente do tipo de viaturas em 
que opera. A marca tem equipamentos 
em Portugal há mais de 50 anos com 

taxa de recompra acima dos 85% - maior 
fidelização é quase impossível! A Bright 
Premium tem sede na China e produz 
equipamentos na área dos pneus desde 
1988. Em 2017 foi adquirida pelo Grupo 
Nexion SpA, que também possui as mar-
cas italianas Corghi, Mondolfo Ferro, 
Orlandini, Tecnomotor, STENHØJ, 
Kompunet Informatica entre outras, 
e foi nesta altura que deu o seu grande 
salto tecnológico. A Guernet apresenta 
o conjunto de soluções para a monta-
gem de carros oficina para assistência 
a veículos pesados e tratores agrícolas. 
Graças ao seu centro de I&D, conse-
guiram criar uma linha de produtos 
extremamente versáteis e leves, que jun-
tam a sua facilidade de manuseamento 
à força necessária para a intervenção 
em pneus de veículos pesados… tudo 
isto com a mobilidade necessária para 
intervenções “on the road”. Na mesma 
linha de versatilidade, a eCUBE combina 
uma máquina de desmontar de pneus 
para ligeiros, equilibradora, sistema de 
inflação digital, compressor e banco de 
energia num único equipamento.  Este 
fabricante tem igualmente soluções ao 
nível de baterias recarregáveis de lítio 
e compressores silenciosos, evitando-
-se assim os tradicionais e barulhentos 
geradores com motores de combustão. 
O sistema eCUBE respeita o meio am-
biente, pois não emite gases de escape, 
pelo que também pode ser utilizado 
em espaços fechados (garagens, parques 
subterrâneos, etc.).

3  A Altaroda utiliza todos os meios 
de soluções de pagamento disponí-
veis no nosso mercado, sendo que 

o Renting tem ganho algum peso nos 
últimos anos.

se é rápida e eficaz, deve também 
ser considerada como um fator 
preponderante na formulação da opção 
de compra.

EUROCOFEMA, José Costa
Os aspetos mais importantes a ter 
em conta quando uma oficina adquire 
um equipamento é transversal a todo 
o tipo de equipamento de oficina: 
um cliente deve saber bem qual a 
utilidade que vai dar ao equipamento 
no presente e no futuro e adequar a 
sua escolha a sua real necessidade 
presente e futura. Um equipamento 
mal aconselhado ou mal escolhido 
pode originar grandes insatisfações.

CENTROCOR, Agostinho Matos
Alguns dos aspetos que devemos ter 
em conta na hora da aquisição é o tipo 
de pneus em que queremos atuar e a 
assistência técnica existente em caso 
de falha ou avaria. Aspetos como as 
dimensões e o tipo de pneu (tradicional 
ou run-flat), influenciarão diretamente 
a escolha do equipamento, já que 
por exemplo, para operar num pneu 
run-flat é necessário um braço auxiliar 
com vários acessórios, para diminuir o 
tempo de troca de pneus e para evitar 
quaisquer danos nas jantes.

BOLAS, Pedro Carvalho 
Em primeiro lugar é fundamental 
identificar qual o tipo de rodas que 
pretendem montar/desmontar, mas há 
outros aspetos igualmente importantes 
a ter em consideração, tais como as 
dimensões ao nível do diâmetro da 
jante, as dimensões e tipo dos pneus 
a montear (run-flat, baixo perfil, 
sistema Pax…), no sentido de adaptar 
o equipamento às necessidades 
especificas de utilização.

KROFTOOLS, José Barbara 
O ponto central na aquisição de um 
equipamento de montar/desmontar 
pneus, para uma oficina automóvel, 
deve ser o de identificar qual o tipo 
de utilização que lhe será dado, assim 
como a dimensão dos pneus com que 
trabalha. Desta forma, será possível 
definir a máquina que terá que adquirir. 
O equipamento tem que corresponder 
às necessidades de trabalho, pois 
existem vários modelos.

PCC, Pedro Costa / Nelson Costa
Escolher a máquina de desmontar 
e montar pneus adequada às 
necessidades especificas de cada 
cliente é uma tarefa exigente, contudo, 
dispomos de um departamento 

Os equipamentos 
usados 
apresentam 
frequentemente 
índices de 
desgaste que 
tornam difícil 
garantir a boa 
performance 
pretendida
José Mira, MG Equipamentos
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comercial e técnico capaz de analisar 
e propor o melhor equipamento, 
tendo em conta as especificidades 
únicas e singulares de cada 
oficina. Ao escolher uma máquina 
de desmontar e montar pneus é 
fundamental, perceber, qual o número 
de pneus que a oficina muda por 
dia, ou seja, uma oficina que não 
tem como foco a substituição de 
pneus, poderá não necessitar de um 
equipamento de ponta, como uma 
máquina de desmontar e montar 
pneus Ravaglioli G1500.4. No entanto, 
numa oficina cujo foco sejam os 
pneus, é fundamental uma máquina, 
compacta, muito rápida, capaz, e com 
suporte para uma enorme variedade 
de tamanhos de jantes. Escolher o 
equipamento certo irá rentabilizar o 
seu negócio. 

LUSILECTRA, António Garrido
Os principais aspetos a ter em 
conta por uma oficina no momento 
de adquirir um equipamento de 
montar/desmontar pneus prende-
se com a gama de viaturas para a 
qual pretende assegurar o serviço, 

TECO
Memoderiva
Fábio Gonçalves
www.memoderiva.pt

1  Toda a gama de equipamentos TECO 
desde o segmento mais standard e 
económica (Gama SETPLINE), ao 

segmento premium (Gama TECO) e 
respetivos opcionais.

2  Representamos toda a gama 
da TECO AUTOMOTIVE 
EQUIPMENT que pertence ao 

grupo NEXION, líder mundial no sec-
tor automóvel. Com uma experiência de 
mais de 60 anos e uma aposta forte na 
inovação e investigação, o grupo reúne as 
marcas de referência a nível internacional. 
Este know-how dá-nos a segurança de 
trabalhar com um produto premium que 

devendo existir a preocupação com a 
qualidade, rapidez e segurança com que 
efetuam o mesmo. Para além disso, 
devem assegurar-se que o fornecedor 
garante formação, peças e assistência 
técnica qualificada.

MG Equipamentos, José Mira
As oficinas devem analisar e enquadrar 
devidamente o serviço de pneus na sua 
atividade global. Quer se trate de um 
serviço especializado e exclusivo, ou de 
um setor complementar aos diversos 
serviços prestados, a análise ao tipo de 
viaturas/pneus mais frequentemente 
intervencionadas torna-se fundamental, 
atendendo à constante evolução dos 
novos conceitos, relativos aos diferentes 
perfis de pneus e à conveniência de 
se adquirirem equipamentos que 
permitam uma boa resposta ao tipo 
de trabalho necessário. A opção 
baseada unicamente no preço afigura-
se frequentemente perigosa. Por 
outro lado, comprar a máquina mais 
sofisticada nem sempre constitui a 
melhor opção, por razões relacionadas 
com a produtividade dos serviços e com 
a complexidade de utilização.
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recentemente lançou uma linha de pri-
meiro preço, mas com imensa qualidade 
para fazer face a clientes iniciantes, ou que 
não procurem um produto de topo e que 
equacionem investir em equipamento vin-
do do oriente. Esta linha é a STEPLINE. 
Descubra-a connosco.

3  Temos disponíveis uma vasta linha 
de pagamentos desde o renting, 
leasing até a uma linha de finan-

ciamento próprio.

HUNTER
Cometil
Germano Grothkop
www.cometil.pt

1  A nossa marca principal a Hunter 
detém uma vasta gama de máquinas 
para montar pneumáticos, a oferta 

abrange os equipamentos de acionamento 
manual onde a intervenção do operador 
é fundamental na execução do trabalho 
(desmontagem e montagem do pneu), 
à medida que vamos subindo na gama 
deste fabricante, o automatismo na exe-
cução das tarefas cresce e termina num 
equipamento que realiza a troca de pneus 
de forma totalmente automática, ou seja, a 
intervenção do operador é muito diminuta 

Que tipo de serviços estão associados à venda 
destes equipamentos? A assistência técnica

é feita pela vossa empresa?

GONÇALTEAM, António Gonçalves

Associados à comercialização destes 
produtos estão as garantias, os serviços 
técnicos e as formações, quer no local 
para o equipamento, quer nas nossas 
instalações, onde promovemos, para 
além da explicação técnica, a formação 
e o conhecimento específico da área de 
negócio com documentação certificada. A 
Gonçalteam, para alem dos seus técnicos 
e comerciais que estão habilitados a 
resolver qualquer situação junto dos 
clientes, tem ainda outros fatores de 
grande valia para o cliente final, como 
a disponibilidade de serviço remoto 
(poupa deslocação + mão obra e ganha 
na rapidez do serviço) a possibilidade 
da venda de peças a custos reduzidos 
para qualquer operador ou técnico do 
mercado, com carteira de clientes (temos 
no nosso leque cerca de 7 técnicos 
que são clientes regulares e que têm 
acesso a informação gratuita (manuais 
e lista peças originais) e com isso ficam 
também mais habilitados e atualizados. 
E ainda acrescentamos empresas já 
credenciadas que nos fazem alguns 
serviços em outsourcing.

DOMINGOS & MORGADO, Mário Leal

Todos os serviços de instalação, 
montagem e assistência técnica de todos 
os equipamentos vendidos pela nossa 
empresa são “exclusivamente” feitos 
pela equipa técnica da nossa empresa. 
Associado a este serviço, e durante o 
tempo de vida de cada equipamento 
e relação com o nosso cliente oficina, 

disponibilizamos também o serviço 
de manutenção a todo o equipamento 
instalado na oficina, através dos nossos 
Contratos de Manutenção.

ALTARODA, Vítor Rocha

A grande maioria das intervenções neste 
tipo de equipamentos são realizados nas 
instalações dos clientes, e normalmente 
são a substituição de pequenas peças 
de desgaste ou manutenção preventiva. 
A Altaroda tem nos seus quadros um 
conjunto de operacionais qualificados, 
com oficina na sede e equipas de 
intervenção na sede (Paredes), em 
Lisboa e nas ilhas. Garantimos assim 
uma intervenção rápida com os menores 
custos de deslocação possíveis.

MEMODERIVA, Fábio Gonçalves

A assistência técnica da Memoderiva é 
composta por técnicos com formações 
periódicas nos fabricantes, capazes de 
responder com eficiência a todas as 
necessidades atuais dos equipamentos 
de última geração. Esta formação 
permite-nos ter um know-how 
específico do produto que vendemos e 
perceber a melhor forma de o otimizar 
no cliente. Estamos sempre disponíveis 
24 horas por dia.

COMETIL, Germano Grothkop

Quando vendemos equipamentos 
deste tipo, a montagem e formação 

A assistência 
técnica, se é 
rápida e eficaz, 
deve também 
ser considerada 
como um fator 
preponderante 
na formulação da 
opção de compra
Germano Grothkop, COMETIL



ESTAMOS PRESENTES NA

De 15 a 17 de Outubro
visite o nosso stand

Pavilhão 4 - Fila B 
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(Huter TCR1 Revolution). Paralelamente 
a Butler também oferece uma gama de 
equipamentos vasta e com máquinas com 
automatismo de tarefas considerável. Por 
último, temos a Cemb, que dispõe de uma 
gama de máquinas mais convencional, 
centrada na utilização de braços múltiplos 
para facilitar a montagem de pneus runflat 
e de grandes dimensões.

2  No caso da Hunter e da Butler nas 
suas gamas de produtos, detêm 
alguns modelos com homologação 

dos principais fabricantes de automó-
veis o que é um fator diferenciador. Por 
outro lado, graças aos automatismos 
que os equipamentos destes fabricante 
dispõem, o que permite que sejam ma-
nuseados por operadores sem conheci-
mentos específicos sobre as tarefas que 
estes executam. Em termos de gestão 
do trabalho esta é uma mais valia para 
a oficina, porque permite que toda a 
equipa desempenhe este tipo de tarefas 
(desmontagem e montagem de pneumá-
ticos), sem constrangimentos. Como já 
referimos a HUNTER TCR1 Revolution 
neste campo é o expoente mais elevado.

3  De forma geral, os nossos clientes 
utilizam todos os instrumentos de 
pagamento que o mercado finan-

ceiro oferece e cada negócio é alvo de 
analise, para elegermos a melhor opção 
de financiamento que se adequa ás ne-
cessidades do cliente.

GIULIANO / ECF
Eurocofema
José Costa
www.eurocofema.pt

1 As marcas para montar / desmontar 
que estamos a comercializar são a 
Giuliano e a nossa marca própria 

ECF. Giuliano como marca premium 
e ECF equipamento que alia a relação 
preço qualidade e que tão bons resultados 
nos tem trazido.  

2  Faz muitos e muitos anos que os 
fabricantes de máquinas para pneus 
se “marcam” muito uns aos outros e 

de certa forma produzem equipamentos 
muitos similares por vezes até iguais, 
em certos casos até são os mesmos pro-
dutos, mas com branding diferente. O 
que diferencia as nossas marcas, no caso 

estão sempre incluídas no processo de 
venda. Posteriormente, fazemos ações 
de formação que estão inseridas no 
nosso plano de formação anual, onde 
existem módulos dedicados à temática 
do pneumático, que decorrem nos 
nossos centros técnicos de Loures e de 
St.Tirso e o acesso é gratuito para os 
nossos clientes. A assistência técnica é 
assegurada sempre por meios próprios, 
não recorremos à subcontratação.

EUROCOFEMA, José Costa

A assistência técnica dos equipamentos 
que comercializamos é feita pelos 
nossos serviços técnicos, não usamos 
empresas externas a para fazer aquilo 
que achamos primordial num pós venda. 
Não existe nenhum serviço especial 
neste tipo de equipamento, pelo que 
não requer também nenhum serviço 
especial associado à venda. O normal 
são as manutenções preventivas e as 
reparações, quando necessárias.

CENTROCOR, Agostinho Matos

Os serviços de assistência técnica, 
dentro ou fora do período de garantia, 
serão sempre um serviço que os nossos 
clientes terão à sua disposição, quer 
seja no fornecimento de peças ou na 
reparação de avarias. A Centrocor 
possui uma equipa técnica que no seu 
dia-a-dia se desloca aos clientes para 
fazer instalações, revisões e assistências 
técnicas de equipamentos nas oficinas.

BOLAS, Pedro Carvalho 

A Bolas garante o serviço de entrega/
explicação e assistência técnica a todos 
os equipamentos que comercializa.

TECNIVERCA, Júlia Andrade

Os serviços associados à venda destes 
equipamentos são a montagem, 
formação e assistência. A Tecniverca 
providencia assistência técnica a todos 
os equipamentos comercializados 
que comercializa, através do seu 
departamento técnico, em todo o país.

O equipamento 
tem que 
corresponder às 
necessidades de 
trabalho
José Barbara, KROFTOOLS



MANTEMOS O MUNDO

UNIDO E EM MOVIMENTO

COM 15.000 REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS, 
DE CERTEZA QUE TEMOS O QUE PRECISA!

SOLUCIONAMOS OS SEUS PROBLEMAS COM 
PRODUTOS QUÍMICOS INOVADORES, PARA 
ESTAR SEMPRE UM PASSO À FRENTE.

www.berner.pt
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da Giuliano, esta prima por alguma 
independência produtiva e autonomia 
na investigação e desenvolvimento de 
produto. Na marca ECF somos com-
pletamente autónomos nas escolhas e 
podemos adaptar o produto as mais 
variadas necessidades de mercado sem 
qualquer influência externa. 

3  A forma mais utilizada pelos nossos 
clientes na aquisição deste tipo de 
equipamento é o pagamento com 

acordo. Temos sempre a possibilidade 
de proporcionar ao cliente aquilo que 
ele necessita, leasing, renting ou pronto 
pagamento no entanto, face ao envol-
vimento constante com o nosso cliente 
tipo acabamos sempre por fazer uma 
venda personalizada com fato a medida 
do que o mesmo pretende. 

TWIN BUSCH GERMANY
Centrocor
Agostinho Matos
www.centrocor.pt

1  A nossa principal marca no forneci-
mento de equipamentos direcionados 
para a área de montar e desmontar 

pneus é a Twin Busch Germany. É uma 
empresa alemã com mais de 20 anos de 
experiência na área das oficinas auto-
móveis, onde os seus equipamentos se 
destacam pela excelente relação quali-
dade-preço. Do leque de equipamen-
tos para a área dos pneus desta marca, 
destacam-se as máquinas de montar/

desmontar pneus e equilibradoras de 
rodas. No entanto, também fornecemos 
equipamentos para pneus das marcas 
como OMCN e Ravaglioli, que são 
consideradas marcas topo de gama na 
área dos pneus, bem como, com alguma 
tradição nas oficinas do nosso país.

2  Os equipamentos que fornecemos 
da Twin Busch Germany possuem 
uma excelente relação qualidade 

preço. São equipamentos muitos robus-
tos, que graças à sua construção sólida, 
garante às oficinas uma vida útil longa 
e consequentemente uma maior renta-
bilidade dos equipamentos. Outros dos 
fatores que consideramos indispensáveis 
no fornecimento de qualquer equipa-
mento é a assistência técnica, isto é, 
todos os equipamentos fornecidos por 
nós, mesmo após o término da garantia, 
terão acesso a peças e componentes para 
resolver avarias.

3  A forma de aquisição deste tipo de 
equipamentos será sempre adaptada 
às necessidades do cliente. Uma das 

nossas mais recentes novidades nesta 
área, foi a adição do modelo de renting 
ao nosso portefólio.

RAV
Bolas
Pedro Carvalho 
www.bolas.pt

1  A Bolas comercializa equipamentos 
para montar/desmontar pneus da 
marca italiana RAV, um dos maiores 

KROFTOOLS, José Barbara 

Na KROFTools, o serviço de 
assistência técnica é realizado por 
uma equipa técnica especializada 
e, caso seja solicitado, realizamos 
formação dos equipamentos de 
montar/desmontar pneus. Dispomos 
de uma equipa técnica para a zona 
Norte e outra para a zona Sul do 
país, para responder às necessidades 
dos nossos clientes no mais curto 
espaço de tempo possível.

PCC, Pedro Costa / Nelson Costa

Enquanto operador licenciado, 
a PCC assegura os serviços de 
instalação e manutenção de todo 
o tipo de equipamento oficinal. 
Porque a segurança é primordial no 
crescimento dos negócios dos nossos 
clientes, a PCC compromete-se com 
diferentes padrões de exigência. A 
nossa equipa técnica presta serviços 
de assistência técnica a todo o tipo 
de equipamento oficinal, ou seja, 
prestamos assistência a qualquer 
tipo de máquina de desmontar/
montar Pneus Ravaglioli. Dispomos 
de um centro de reparações, 
prestamos serviços de reparação de 
equipamentos elétricos, hidráulicos 
e mecânicos, cumprindo todos 
os requisitos de segurança e 
recomendações dos fabricantes.

LUSILECTRA, António Garrido

Para todos os produtos que fornece, 
a Lusilectra assegura sempre 
apoio técnico pré-venda, formação 
e assistência técnica pós-venda, 
quer através de técnicos próprios 
qualificados, quer internamente, 
quer pelos fabricantes com quem 
trabalha.

MG Equipamentos, José Mira

Inicialmente, torna-se importante o 
aconselhamento técnico relativo à 
escolha do modelo de equipamento 
que melhor serve as necessidades 
do cliente. Adicionalmente, a MG 
garante os serviços de instalação, 
formação aos operadores, e após-
venda, relativamente a todos os seus 
produtos.
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fabricantes mundiais de equipamento 
para garagem, líder europeu no fabrico 
de elevadores e equipamentos para pneus. 
A família de produtos inclui máquinas 
para rodas de veículos pesados, ligeiros 
e motociclos.

2  A RAV iniciou a sua atividade em 
1958 e exporta atualmente cerca 
de 85% da sua produção, com 

vendas em mais de 140 países, em to-
dos os continentes. A marca aposta na 
qualidade superior certificada, sendo a 
origem italiana e a diversidade da linha 
de produtos mais-valias no mercado que 
lidera. Os mais de 350.000 elevadores 
de colunas vendidos em todo o mundo, 
atestam o seu grau de especialização e 
o papel de liderança que desempenham 
no setor. Outra parte fundamental da 
linha de produtos é a que se refere aos 
equipamentos para pneus, gerida por 
uma entidade específica tanto na fase 
de conceção, como nas fases de teste e 
produção. A linha de diagnóstico é re-
sultado do forte compromisso da RAV e 
tem apresentado excelentes resultados nos 
últimos anos. Além da aposta da marca 
no desenvolvimento contínuo dos seus 
equipamentos, todos os equipamentos 
RAV SpA estão em conformidade com 
a norma UNI EN ISO 9001. 

3  A Bolas apenas realiza vendas através 
de revendedores especializados, des-
ta forma não possuímos informação 

acerca de como é efetuada a venda aos 
seus clientes, ou seja o utilizador final.

 

CORMACH / WEBER 
Tecniverca
Júlia Andrade
www.tecniverca.pt

1  A Tecniverca comercializa a marca 
italiana Cormach e a alemã Weber. 

2  São marcas inovadoras e de con-
fiança, que transmitem garantia de 
qualidade, segurança e praticidade 

Qual a importância do 
negócio de equipamentos 

usados de montar/
desmontar pneus?

Gonçalteam, António Gonçalves

O equipamento usado tem vindo 
a perder a sua influência e peso 
devido a dois fatores essenciais: 
a proliferação do equipamento de 
origem económica/baixo preço 
e também a excessiva duração/
utilização do equipamento de 
qualidade e que algumas vezes sem 
manutenção nos chega em estado 
não ser rentável a sua revenda. 
Contudo, continuamos a comprar 
e a vender muitos equipamentos 
(elevadores, compressores, 
desmontadoras, etc.).

Domingos & Morgado, Mário Leal

É bastante importante, sobretudo se 
ao equipamento usado conseguirmos 
acrescentar tempo de vida útil. No 
caso da Domingos & Morgado, o 
equipamento usado retomado tem 
um de dois destinos: se se consegue 
colocar em perfeito estado de 
funcionamento, recondicionando-o, 
o seu destino é a venda. Caso o 
seu tempo de vida útil não possa 
ser assegurado (por falta de peças 
de assistência, por exemplo…) é 
destruído.

Altaroda, Vítor Rocha 

Os equipamentos usados têm ganho 
alguma relevância nestes últimos 
anos, muito por culpa das retomas 
que assumimos em certos negócios. 
São negócios que envolvem algum 
risco, uma vez que temos de dar 
a garantia estipulada por lei, mas, 
em muitas ocasiões, é um mal 
necessário, para garantir a venda do 
equipamento novo.

Memoderiva, Fábio Gonçalves

É raro existirem retomas dos nossos 
produtos, por se tratarem de uma 
linha premium. Temos sempre 
upgrades disponíveis, mesmo para 
produtos com vários anos.

no dia a dia de uma oficina. A Cormach 
é ainda um fabricante que desenvolve 
os seus próprios equipamentos garan-
tindo inovação e fiabilidade exclusiva. 

3  A forma mais usual é o pagamento 
a pronto, sendo que em algumas 
exceções se pode facultar o paga-

mento a crédito, mediante condições 
de aprovação. Adicionalmente tam-
bém existe a possibilidade de renting 
e leasing. 

KROFTOOLS
José Barbara
www.kroftools.com

1  A KROFTools - Professional Tools 
comercializa uma variada gama 
de equipamentos para montar/

desmontar pneus de marca própria, 
assim como todo e qualquer produto 
do nosso extenso portfólio, de mais 
de 2500 produtos. Por reconhecer a 
importância destes equipamentos no 
mês de setembro reforçámos a nossa 
gama. Com foco no melhoramento 
constante, esta gama foi ampliada com 
mais oito equipamentos. As novidades 
da nossa gama de equipamentos para 
montar/desmontar pneus pode ser 
consultada no site kroftools.com. 

Um 
equipamento 
mal 
aconselhado 
ou mal 
escolhido 
pode originar 
grandes 
insatisfações 
José Costa, EUROCOFEMA 
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COMETIL, Germano Grothkop

A oferta de produtos deste tipo é 
bastante alargada no portefólio de 
equipamentos que as marcas que 
representamos (Hunter, Butler e Cemb) 
disponibilizam. Neste sentido, torna-se 
difícil a um cliente não conseguir eleger 
uma máquina que se enquadre nos 
critérios que definir como fundamentais 
na aquisição do equipamento. Como 
consequência desta realidade, a venda 
de equipamentos usados para a nossa 
empresa assume uma dimensão 
praticamente residual, por comparação 
com a venda de equipamentos novos.

EUROCOFEMA, José Costa

Numa altura em que se fala tanto 
em reaproveitamento e reutilização, 
também de forma consciente se deve 
começar a pensar mais em reaproveitar 
este tipo de equipamento, no entanto, 
face à evolução tecnológica dos pneus 
e dos negócios, não tem sido possível 
reaproveitar com melhoria este tipo de 
equipamento atualmente a certificação 
de qualidade e as homologações 
criam e bem algum entrave ao 
reaproveitamento destes equipamentos.

CENTROCOR, Agostinho Matos

Não comercializamos equipamentos 
usados.

BOLAS, Pedro Carvalho 

No que diz respeito ao mercado 
de equipamentos usados, como 
trabalhamos apenas com revendedores, 
não comercializamos equipamentos 
usados e não temos uma noção da sua 
dimensão. No entanto, convém frisar 
que o comprador deve comparar sempre 
valores entre o novo e usado, pois, 
por vezes, a diferença de preços não é 

2  O fator principal que diferencia os 
equipamentos da marca KROFtools 
é o cumprimento de todas as nor-

mas de certificação e segurança, obrigató-
rias. Todos os pormenores são considera-
dos no desenvolvimento e na produção. 
Isto é assegurado pelo departamento de 
desenvolvimento que realiza análises 
periódicas aos equipamentos para que, 
sempre que necessário, as características 
sejam ajustadas e melhoradas. 

3  Não se aplica, dado que o modelo 
de negócio KROFtools tem por 
base a revenda. 

RAVAGLIOLI 
PCC
Pedro Costa / Nelson Costa
www.pcc-lda.pt

1  A PCC, representamos de forma ofi-
cial a marca Ravaglioli em Portugal. 
Todas as máquinas de desmontar 

e montar pneus comercializadas pela 
nossa empresa são da nossa representada 
Ravaglioli. Existem inúmeros equipa-
mentos de desmontar/montar pneus, 
contudo podemos agrupar este tipo de 
máquinas da seguinte forma: máqui-
nas de desmontar/montar pneus para 
diferentes tipos de veículos: veículos 
pesados, veículos ligeiros, motociclos, 
máquinas de desmontar/montar pneus 
automáticas, máquinas de desmontar e 
montar semiautomáticas.

2  Como referido anteriormente, a 
Ravaglioli é uma empresa com mais 
de 50 anos de experiência no mer-

cado de equipamentos oficinais. Estes 
50 anos de existência refletem-se em 
equipamentos de qualidade superior. A 
Ravaglioli, dispõe de um departamento 
específico para desenvolvimento e pro-
dução de novos equipamentos dedica-
dos, exclusivamente para rodas e pneus 
de veículos. Referente às máquinas de 
desmontar e montar pneus, são vários 
os equipamentos patenteados. Um dos 
equipamentos de referência é modelo 
G1500.4, uma máquina desmontar e 
montar totalmente automática. 

muito significativa. Se considerarmos 
os problemas em termos de 
segurança e eficiência do trabalho que 
podem surgir ao desmontar jantes 
especiais utilizando máquinas usadas 
e já com algumas folgas nos seus 
componentes, os custos podem até 
ultrapassar facilmente os de uma 
máquina nova.  

TECNIVERCA, Júlia Andrade

Não é um negócio relevante, visto 
a Tecniverca não comercializar 
equipamentos usados.

KROFTOOLS, José Barbara 

Não comercializamos equipamentos 
usados, pelo que não temos qualquer 
conhecimento sobre esta temática.

LUSILECTRA, António Garrido

O negócio dos equipamentos usados 
de montar/desmontar pneus para a 
Lusilectra tem pouca expressão pois, 
em geral, este tipo de equipamentos 
tem já muito uso e elevado desgaste, 
o que inviabiliza o negócio do ponto 
de vista técnico-económico.

MG EQUIPAMENTOS, José Mira

Não promovemos este tipo de 
solução. Os equipamentos usados 
apresentam frequentemente 
índices de desgaste que tornam 
difícil garantir a boa performance 
pretendida. Por outro lado, as 
constantes alterações técnicas 
introduzidas pelos fabricantes 
de pneus não aconselham à 
utilização de modelos de máquinas 
cujas características se revelam 
insuficientes para as necessidades 
atuais.
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HOFMANN E BEISSBARTH 
Lulilectra
António Garrido
www.lusilectra.com

1  A Lusilectra dispõe de uma vasta 
gama de equipamentos de montar/
desmontar pneus que vai da má-

quina mais simples à completamente 
automática. Dispõe de soluções para 
veículos ligeiros, comerciais, pesados e 
para máquinas agrícolas e da construção. 
Para tal procura junto dos principais fa-
bricantes com quem trabalha, Hofmann 
e Beissbarth, as soluções técnicas que 
melhor se adequam a cada um dos di-
ferentes segmentos de mercado. 

2  A principal diferença é a vasta 
gama de produtos que disponi-
bilizamos e que cobrem todas as 

necessidades do mercado, a robustez 
dos equipamentos a garantia de peças de 
reposição e assistência técnica qualificada 
e permanente. 

3  A forma de aquisição depende de 
cliente para cliente e do momento 
em que o investimento é efetuado, 

sendo o pagamento a pronto, o renting e 
o leasing as modalidades mais utilizadas.

SÍRIO/RAVAGLIOLI
MG Equipamentos
José Mira
www.mgequipamentos.com

1  A MG Equipamentos comercializa 
as marcas Sírio e Königstein.

2  O departamento responsável pela 
conceção e fabrico de máquinas 
para serviço de pneus da SÍRIO/

Ravaglioli, tem autonomia própria que 
lhe permite assegurar as fases de design, 
teste e produção, segundo as necessidades 

e exigências do mercado, apresentando 
uma vasta gama de modelos adaptados a 
diversos requisitos de utilização, alguns 
dos quais patenteados. O exemplo mais 
recente é a desmontadora G1190.30 cuja 
conceção permite uma maior rapidez de 
operação sem esforço para o operador, 
mesmo com pneus de perfil ultrabaixo e 
Run-Flat. Quanto à Königstein, trata-se 
de uma alternativa igualmente válida e 
com boa resposta a nível de padrões de 
qualidade, apresentando uma gama que 
responde cabalmente às necessidades de 
qualquer oficina.

3  As opções mais utilizadas dividem-
-se entre o pagamento a crédito e 
a opção leasing.


