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Qualidade e serviço 
pós-venda

MACACOS AUTO / MINI ELEVADORES

Essenciais para a rapidez e agi-
lidade do trabalho dos mecâ-
nicos, os macacos auto / mini 
elevadores, são a solução mais 
prática para levantar um veícu-

lo, e a mais fácil de arrumar na oficina. 
Estes equipamentos são comercializa-
dos numa grande variedade de caracte-
rísticas, dependendo da sua finalidade. 

Além da qualidade, robustez e seguran-
ça que podem proporcionar aos profis-
sionais, o serviço pós-venda associado 
a estes equipamentos é um dos fatores 
pelo qual algumas das marcas se dife-
renciam. A REVISTA PÓS-VENDA 
foi conhecer a oferta atual de macacos 
auto / mini elevadores para o mercado 
oficinal português.   

A oferta de sistemas de elevação portáteis para oficinas é vasta, mas a 
qualidade e o serviço pós-venda são as principais preocupações das marcas 
que as comercializam
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO
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A Eurocofema comercializa equipamen-
tos ECF “a melhor solução em eficácia, 
rapidez e espaço. O equipamento Rolling 
lift é um modelo muito prático, auxilia 
num melhor funcionamento e aprovei-
tamento de tempo útil do mecânico, ao 
libertar um elevador de duas colunas sem 
precisar de mexer mais no carro enquanto 
aguarda pelo material em falta. Sendo 
um elevador portátil, basta inserir por 
baixo e permite transportar o próprio 
carro para outro lugar. Tem um sistema 
de elevação pneumática, de pistões de 
dupla ação e quatro rodas giratórias, 
que são extremamente fáceis de aplicar 
nos braços do elevador. É um elevador 
de fácil arrumação e ocupa pouco espa-
ço”, indica Susana Oliveira. Além disso, 

a Eurocofema comercializa também o 
Twin Split: “um elevador móvel com 
plataforma dupla independente com 
dois apoios de pés separados que podem 
ser facilmente inseridos sob o carro, no 
local onde o carro estiver. O equipamento 
pode ser acionado com sistema electro-hi-
dráulico ou pneumático. O equipamento 
SLIFT: a solução mais maneável para 
levantar rapidamente um veículo com 
um peso máximo de 2500 kg, elevação 
pneumática para obter uma elevação e 
descida progressiva, equipado com um 
dispositivo de segurança mecânico na 

ECF 
Eurocofema

Susana Oliveira
www.eurocofema.pt

estrutura e uma válvula de retenção no 
macaco hidráulico, dimensões reduzidas, 
é a solução mais prática para levantar 
rapidamente um carro”. Por sua vez, o 
ECF7 é um elevador de baterias/motores/
transmissões com uma capacidade de 
elevação de 1200Kg, de ajuste manual 
para um trabalho mais preciso, tem um 
sistema que permite inclinar para qual-
quer direção/plataformas superiores fixas 
e extensíveis com furação para facilitar a 
instalação dos kits fixos bateria/motor/
dupla segurança: travão de segurança 
hidráulico e mecânico.
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A TTech comercializa macacos da marca 
Tech One. “É sempre importante andar 
com equipamentos de qualidade que o 
podem auxiliar em caso de imprevistos, 
como por exemplo na troca de um pneu. 
A pensar em levar qualidade e segurança 
aos condutores, a Tech One apresenta 
uma gama alargada de macacos de ele-
vada qualidade e robustez. Estes macacos 
suportam diversos tipos de capacidade 
em toneladas. São fabricados em ferro, 
o que os torna resistentes e ideais para a 
troca de pneus e manutenção do veículo, 
de elevada fiabilidade e com segurança. 

Alguns macacos, dependendo do seu 
modelo, trazem uma mala em plástico 
resistente e sistema de rodas para auxiliar 
no seu transporte e respetivo armaze-
namento”, explica Paulo Martins. “Os 
macacos comercializados pela empresa 
têm Certificação E-mark: Macaco de 
Rodas: fácil transporte e armazenamen-
to, Capacidade de 2 toneladas, soldas 
de ponta a ponta, elevação mínima de 

TECH ONE
TTech

Paulo Martins
www.ttech.pt

140 mm e máxima de 310 mm, cal-
ços em borracha; Macaco Tesoura: fácil 
transporte e armazenamento, capacidade 
de 2 toneladas e calços em borracha; 
Preguiça Automóvel: eleva com segurança 
e facilidade, capacidade de 2 toneladas, 
elevação mínima de 270mm e máxima 
de 370mm; Macaco Garrafa: eleva com 
segurança e facilidade, capacidade de 1, 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 toneladas”.

138 cm 63 cm 13 cm ~110 cm

~160 Kg 2.500 Kg 110 Kg 120 x 80 x 15 cm

DADOS TÉCNICOS

Rua da Adega nº 6 | 4580-032 Paredes |      255 783 600 |         919 339 487 |        geral@altaroda.pt |         www.altaroda.pt

miniLIFT

Campanha comemorativa
venda 500 unidades !!

Porquê comprar cópias se
     pode ter o ORIGINAL?
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A KROFtools comercializa uma variada 
gama de macacos auto de marca própria. 
“A nossa gama de macacos apresenta 
uma diversidade de especificações técni-
cas, com grande foco no melhoramento 
constante destes produtos que constitui 
um diferencial numa oficina automó-
vel. A nossa gama pode ser consultada 
no nosso site. “Sendo uma marca de 
referência no mercado das ferramentas 
e equipamentos automóveis, os produ-
tos da KROFtools tem no seu ADN a 
qualidade, fiabilidade e inovação. Os 
nossos clientes quando escolhem os 
nossos produtos, sabem que vão ter ao 
seu dispor um equipamento de elevada 
performance que lhes vai proporcionar 

um serviço de excelência. O principal 
diferencial dos equipamentos da marca 
KROFtools é a conformidade com todas 
as normas de certificação e segurança, 
obrigatórias. Não descuramos nenhum 
pormenor a este nível. Executamos 
análises periódicas aos equipamentos 
para que, sempre que necessário, as 
características sejam ajustadas e me-
lhoradas. Desta forma, garantimos que 
o cliente tem, ao seu dispor, o melhor 
equipamento do mercado. Um fator 

KROFTOOLS

Mariana Fernandes
www.kroftools.com/pt

igualmente diferenciador é a assistên-
cia e garantia que prestamos e perante 
as necessidades que foram surgindo, 
adaptamos a equipa técnica para que 
possamos oferecer, a cada dia, a melhor 
assistência”, explica Mariana Fernandes. 
A Kroftools destaca o Macaco Rodas 
3,5 Ton Rebaixado (4935), com capa-
cidade: 3.5T, altura mínima: 95mm, 
altura máxima: 540mm, peso bruto: 
39.5kg, dimensões: 690x350x95mm e 
comprimento punho: 1247mm. 

138 cm 63 cm 13 cm ~110 cm

~160 Kg 2.500 Kg 110 Kg 120 x 80 x 15 cm

DADOS TÉCNICOS

Rua da Adega nº 6 | 4580-032 Paredes |      255 783 600 |         919 339 487 |        geral@altaroda.pt |         www.altaroda.pt

miniLIFT

Campanha comemorativa
venda 500 unidades !!

Porquê comprar cópias se
     pode ter o ORIGINAL?
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Quais os critérios que uma 
oficina deve analisar na 
escolha de um “Macaco 
Auto / Mini Elevador”?

Mariana Fernandes, Kroftools
“A aquisição de um macaco auto depende 
da utilização e dos veículos que irá 
manusear e deve ir de encontro com as 
necessidades do utilizador. Seguindo o 
cumprimento dos requisitos específicos, 
para que se possa garantir a utilização do 
equipamento de forma eficaz para que o 
seu uso possa ser seguro e eficiente. Os 
requisitos mais importantes relacionam-
se com o piso, devendo obedecer às 
recomendações definidas”.

José Mira, MG Equipamentos
“A seleção deste tipo de equipamento 
deve atender à facilidade de 
deslocamento do mesmo dentro 
da oficina e a aspetos ergonómicos 
relacionadas com a utilização”.

Pedro Costa, Lusaveiro
“Os principais critérios a ter em conta são 
a qualidade e a robustez do equipamento. 
O serviço pós-venda é também um 
fator importantíssimo, uma vez que a 
reposição rápida de peças e acessórios é 
fundamental para o trabalho contínuo e 
exigente de cada oficina”.

Vítor Rocha, Altaroda
“Para além de colmatar as suas 
necessidades, a empresa deve levar 
em consideração a marca e origem 
do equipamento e o fornecedor que a 
representa. Diariamente deparamo-nos 
com clientes que adquiriram produtos 
de origem asiática, equipamentos de 
aspeto frágil, sem grande robustez, 
alguns com marcação CE duvidosa, 
onde não conseguimos obter peças 
ou componentes de substituição/
reparação. O que inicialmente é um 
investimento menor, rapidamente se 
traduz num problema oneroso e de vida 
útil muito curta. Assim, ao adquirir um 
equipamento destes, a empresa deve 
levar em linha de conta a marca e a 
origem, a robustez, e, principalmente, 
a proximidade do importador do 
equipamento, pois será este que terá 
de dar garantia do equipamento, dar 
garantia de existência de peças para 
reparação e manutenção e garantir a 
correta assistência do mesmo”.

Fábio Gonçalves, Memoderiva
“Damos prioridade à qualidade, pois 
achamos que um sistema de elevação é a 
ferramenta que garante a segurança e a 
vida dos nossos clientes profissionais”.

A MG-Equipamentos comercializa a 
gama de mini-elevadores da Königstein, 
que conta com diversos modelos apli-
cáveis às distintas áreas de reparação 
automóvel. “Existe um modelo especi-
ficamente concebido para reparações de 
chapa, outro especialmente desenhado 
para instalação em cabines de pintura 
ou áreas de preparação e, por último, 
um elevador de plataforma utilizado 
para trabalhos em motores, caixas de 
transmissão e baterias de veículos elétri-
cos. Relativamente aos serviços rápidos 
de mecânica, poderá ser considerada a 
versão “tesoura” tipo esteira, que permite 
o deslocamento do elevador dentro da 
oficina através de um simples acessório 
de tração acionado por um único utiliza-
dor. Como novidade, apresentamos um 
elevador aplicável a uma única roda, com 
bateria recarregável, e que permite asse-
gurar diversos serviços rápidos na oficina. 
A utilização simultânea de duas unidades 
permitirá levantar completamente o 
eixo da viatura, com um significativo 

acréscimo de versatilidade. Os dois 
modelos atrás referidos apresentam 
características complementares, já que 
o primeiro assegura o levantamento 
da viatura através de duas plataformas 
que, deixando as rodas livres, o tor-
nam mais vocacionado para serviços 
de pneus. Destacamos a versatilidade 
das diferentes versões que fazem parte 
da nossa gama, bem como as caracte-
rísticas construtivas que privilegiam a 
qualidade de fabrico e a segurança de 
utilização”, indica José Mira. 

KÖNIGSTEIN
MG Equipamentos

José Mira
www.mgequipamentos.com

Ao adquirir um equipamento 
destes, a empresa deve levar 
em conta a marca e a origem, 
a robustez, e, a proximidade do 
importador Vítor Rocha, Altaroda
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A Centrocor apresenta soluções dife-
renciadas na gama de mini-elevadores. 
“A procura cada vez maior de mini-ele-
vadores por parte das oficinas, levou a 
Centrocor a procurar incorporar no seu 
portfólio este tipo de soluções. Uma 
das nossas principais soluções neste 
segmento é o elevador “Superlift” da 
nossa marca Centools. É um elevador 
portátil elétrico de uma coluna que 
pode ser usado individualmente, bem 
como, num sistema de duas ou quatro 
colunas. É especialmente adequado 
para reparações mecânicas e para sec-
ções de colisão. Graças a este elevador 
é possível levantar os veículos pela 
frente, lateralmente ou pela traseira, 
facilitando o serviço em intervenções 
de soldadura, retificações e pintura. 
A nossa mais recente novidade é o 
elevador “Slift” da CMO Italy dos 
quais somos importadores diretos. É 
um elevador hidráulico muito prático 
que permite levantar parcialmente um 
veículo até 2500kg, com um sistema 
de segurança duplo para assegurar uma 
segurança dos trabalhadores em dobro. 
O elevador é todo ele produzido em 
Itália com as melhores matérias-primas 
e seguindo os mais rigorosos padrões 
de qualidade”, explica André Vieira.

CENTROTOOLS
Centrocor

André Vieira
https://centrocor.pt

Os principais 
critérios a ter 
em conta são 
a qualidade e 
a robustez do 
equipamento
Pedro Costa, Lusaveiro

GAMA E REPUTAÇÃO
QUALIDADE E CONFIABILIDADE

A BENDIX ESTÁ  
AINDA MELHOR 

Encontre a peça certa rapidamente com o Brakebook. 
Disponível on-line e na versão de aplicativo, o sistema de 
catálogo baseado na web foi desenvolvido usando dados 
de catálogo atualizados e oferece opções de pesquisa 
fáceis de usar.

www.bendix.brakebook.com

Mais informações em  
www.bendix-braking.com

Reconhecida pelos resultados no setor dos travões, desde 1924,  

a Bendix é agora apoiada pela TMD Friction - um fabricante líder  

mundial de equipamento original para o segmento da fricção.  

Isto representa uma maior garantia de qualidade, maior cobertura  

de veículos e uma maior gama de produtos.

Tenha agora uma opção de travagem de qualidade superior.

SUBSCREVA A  NOSSA NEWSLETTER!
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A Lusaveiro comercializa equipamentos 
da marca MEGA, entre eles: macacos 
hidráulicos de duas a 20 Ton, macacos 
hidropneumáticos de 15 a 80 Ton, ma-
cacos de caixas e outros equipamentos 
para oficinas. “O prestígio de uma marca 
não pode ser improvisado, com mais de 
75 anos de história, na MEGA, alicerça-
mos a nossa reputação numa tradição de 
qualidade, credibilidade e know-how, que 
se renova a cada dia, e é enriquecida por 
gerações de profissionais empenhados em 
superar a elevada qualidade das nossas 
ferramentas e garantir um futuro promis-

sor à marca. As nossas equipas são uma 
ajuda diária nas oficinas. Uma vocação 
determinada para o serviço, uma longa 
e sólida trajetória exportadora e uma 
política de distribuição séria, transparente 
e altamente selecionada, são as chaves 
que explicam o nosso reconhecimento 
e expansão internacional”, indica Pedro 
Costa. 

MEGA
Lusaveiro

Pedro Costa
www.lusaveiro.pt

MONDOLFO FERRO / ASTRA
Altaroda

Vítor Rocha
www.altaroda.pt

A aquisição de 
um macaco 
auto depende 
da utilização 
e dos veículos 
que irá 
manusear e 
deve ir de 
encontro 
com as 
necessidades 
do utilizador
Mariana Fernandes, Kroftools

“A Altaroda é representante exclusiva para 
Portugal de duas marcas com grande 
implementação no nosso mercado: a 
Mondolfo Ferro, marca do Grupo Nexion, 
líder mundial em equipamentos para o 
setor automóvel e a Astra, marca espa-
nhola com uma grande qualidade de 
construção, que apresenta um portfólio de 
produtos extremamente inovadores para 
uma gama alargadíssima de situações. Na 
Mondolfo Ferro encontramos as soluções 
tradicionais no que reporta a elevadores: 2 
colunas de várias capacidades, elevadores 
de tesoura simples, dupla tesoura e dupla 
elevação, elevadores de motas e elevadores 
de pesados até 7,5 ton por eixo. Como 
é tradicional nas marcas de origem ita-
liana, os elevadores da Mondolfo Ferro 
são conhecidos pela sua grande robustez, 
reduzidos custos de manutenção e enorme 
vida útil. Temos clientes com elevadores 
há mais de 30 anos em perfeitas condições 

de funcionamento. Mas é na Astra que 
temos o nosso “topseller” de vendas, o 
premiado “MiniLift”. Trata-se de um 
elevador móvel, compacto e pequeno, 
apresentado em várias versões, que per-
mite ser usado em qualquer oficina e 
sob qualquer tipo de viatura. Nestes 
modelos temos mais de 400 unidades 
vendidas em todo o país e exportamos 
para Brasil e Angola. Vamos apresentar 
já no próximo mês uma nova versão 
deste elevador, uma versão ainda mais 
compacta e móvel, o miniLIFT X1. A 
Astra disponibiliza ainda uma vasta gama 
de elevadores específicos para as secções 
de pintura, móveis ou possíveis de serem 

embutidos nas áreas de preparação e ca-
bines. Para complemento da nossa oferta, 
temos ainda a exclusividade de venda para 
Portugal o elevador portátil mais vendi-
do nos Estados Unidos – o QuickJack, 
um elevador de 12v, com capacidade de 
elevação de 2268 kg, que se monta em 
menos de 1 minuto! No que reporta a 
macacos, comercializamos marcas de 
referência mundial – Martins Industries, 
Compac e Pasquim. Disponibilizamos 
uma vasta gama de soluções hidráulicas 
e pneumáticas, com diferentes alturas de 
elevação e capacidades de carga, adapta-
dos a todas as necessidades dos nossos 
clientes”, refere Vítor Rocha. 
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A Memoderiva comercializa produtos 
de elevação portátil da marca Protools. 
“A Protools é a nossa marca na elevação 
portátil. Com apenas uma gama profis-
sional, a Protools implementou-se no 
mercado rapidamente, pois representa 
segurança e qualidade. Com sistemas de 
elevação projetados de uma engenharia 
singular e um pós-venda com todas as 
peças de substituição em stock, torna-

-se a marca ideal para trabalhar quan-
do procura qualidade”, indica Fábio 
Gonçalves. “Desde os macacos manuais, 
aos pneumáticos com bomba hidráulica 
de alta prestação, a gama cobre todas as 

PROTOOLS 
Memoderiva

Fábio Gonçalves
www.memoderiva.pt

necessidades de uma oficina de ligeiros 
ou pesados. Desde três toneladas até 80 
toneladas, garantimos a qualidade, o 
pós-venda e a durabilidade dos nossos 
macacos de elevação”.

2 Roquete 1/4” e 3/8”
2 Cabo T de 1/4” e 3/8”
1 Extensão 100mm de 1/4”
10 Chaves de caixa 1/4”
4 Bits de caixa 1/4”
2 Extensões 3/8”
11 Chaves de caixa 3/8”
4 Bits de caixa 3/8”

1 Roquete
1 Cabo T
2 Extensões
13 Chaves de caixa
5 Bits de caixa
1 Chave inglesa
1 X-ato

9 Chaves de bocas
13 Chaves de luneta
1 Alicate universal
1 Alicate de corte
1 Alicate de pontas

Carrinho com tabuleiros 
de Ferramentas Isoladas a 1000V

Electr. 1000-V

Electr. 1000-C

Electr. 1000 BLACK

Tabuleiro com 36 peças 
1/4” e 3/8”

Tabuleiro com 24 peças 1/2”Tabuleiro com 25 peças 

4 Chaves de fenda
4 Chaves phillips
10 Chaves de caixa de punho

Tabuleiro  com 18 chaves isoladas

Possibilidade de escolha 
do carro de ferramentas

(cores disponíveis)

Email: lusilectra@lusilectra.pt
website: www.lusilectra.com

Contactos

Salvador Caetano

Lusilectra
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