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• Mesa vibratória HS – para até 93 % de pré-compactação

• Sistema L.C.S.: Para excelente acabamento superficial 
das camadas asfálticas

• SIDEVIEW: deslocamento da plataforma para melhor 
visualização da obra

• ECOMODE: para uma grande economia de combustível

• Conceito de operação: funcionamento intuitivo e 
simples

• Correias transportadoras: controladas e revertidas 
independentemente

• Distribuição do material pelos eixos sem fim: 
controlados e revertidos independentemente

• Abas do silo: controladas independentemente

www.romac.com.br

Distribuidor exclusivo BOMAG para a Região Sul

Bomag BF600C
Vibro-acabadora

A qualidade, potência e eficiência presentes em toda a linha de produtos BOMAG, também são
encontradas na nova vibro-acabadora BF600C. E a Romac traz até você, com exclusividade ao 

Sul do Brasil, esta máquina de tecnologia comprovada mundialmente.
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Alguns textos ou opiniões não refletem necessariamente 
o pensamento da empresa, bem como eventuais erros de 
impressão não são capazes de gerar quaisquer danos, ficando a 
empresa desde já resguardada diante de tais situações.
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Editorial

Parcerias 
duradouras 
e soluções 
customizadas

“Bem-aventurado o homem que não anda 
segundo o conselho dos ímpios, nem se detém 
no caminho dos pecadores, nem se assenta na 
roda dos escarnecedores. Antes tem o seu pra-
zer na lei do SENHOR, e na sua lei medi-
ta de dia e de noite. Pois será como a árvore 
plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá 
o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não 
cairão, e tudo quanto fizer prosperará.”
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visualização da obra

• ECOMODE: para uma grande economia de combustível

• Conceito de operação: funcionamento intuitivo e 
simples

• Correias transportadoras: controladas e revertidas 
independentemente

• Distribuição do material pelos eixos sem fim: 
controlados e revertidos independentemente

• Abas do silo: controladas independentemente
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Distribuidor exclusivo BOMAG para a Região Sul

Bomag BF600C
Vibro-acabadora

A qualidade, potência e eficiência presentes em toda a linha de produtos BOMAG, também são
encontradas na nova vibro-acabadora BF600C. E a Romac traz até você, com exclusividade ao 

Sul do Brasil, esta máquina de tecnologia comprovada mundialmente.

Quando tratamos de um 
segmento de mercado tão 
distinto como a construção 

pesada, entendemos que para alcançar 
bons resultados é essencial contar 
com parceiros confiáveis e que nos 
tragam um maior valor ao negócio. 
Acompanhando o cotidiano de nossos 
clientes, nos deparamos com grandes 
projetos, dificuldades operacionais, 
logística complexa, prazos desafiadores 
e diversos tipos de riscos. 

Buscando propiciar para nossos 
parceiros a melhor solução, é com 
satisfação que apresentamos a 
DX138LC, uma máquina que foi 
projetada exclusivamente para atender 
o mercado brasileiro que espera um 
equipamento versátil, rápido e ainda 
mais econômico.

A Romac tem, cada vez mais, 
se esforçado para suprir nossos 
parceiros com soluções customizadas, 
respeitando as particularidades, que é 
o grande diferencial deste segmento de 
mercado. Estamos cada vez mais perto 
de nossos valiosos parceiros, como 
a Coesul, que apresentamos nesta 
edição, empresa que se destaca por sua 
versatilidade em todos os segmentos 
de obras de infraestrutura. 

Esperamos desenvolver juntamente 
com nossos clientes parcerias cada vez 
mais duradoras e eficazes e para isso, 
nossa equipe está sempre pronta a 
atender ao cliente. 

“Esperamos 
desenvolver 
juntamente com 
nossos clientes 
parcerias cada vez 
mais duradoras 
e eficazes e para 
isso, nossa equipe 
está sempre pronta 
a atender ao 
cliente.”
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A Romac inaugurará sua mais nova filial, na cidade 
de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A implantação 
da nova unidade segue a passos largos e está direta-

mente ligada aos planos da empresa de estar, cada vez mais, 
próxima dos clientes, expandindo a área de atuação. “Atual-
mente contamos com um espaço de exposições à disposição 
dos clientes, onde apresentamos apenas alguns equipamen-
tos, mas esperamos estar em pleno funcionamento no mês 
de maio. Vale ressaltar que a área comercial já iniciou sua 
estruturação em janeiro, para que garantíssemos o melhor 
atendimento possível à região”, salienta o gerente da filial de 
Caxias do Sul, Carlos Batista. 

A empresa se destaca no mercado por ser a representante 
exclusiva no Sul do país das marcas Doosan Infracore, Bo-
mag e Dieci e com a nova filial passará a atender, de forma 
mais eficaz, 56 municípios da região. Entre as cidades estão 
São Francisco de Paula, Bento Gonçalves, Lagoa Vermelha, 
Vacaria e Bom Princípio. “Nossa ideia é chegar com força 

total nessa região. A expectativa de faturamento para essa 
unidade está na casa dos R$ 14 milhões já para o primeiro 
ano de atuação, o que representará cerca de entre 8% a 10% 
da receita total da empresa”, destaca Batista. 

A unidade está localizada na RS 122, Km 66, s/nº - Bair-
ro Forqueta e contará, inicialmente, com 15 colaboradores.

Nova Casa

De casa nova em 2014
Matriz da Romac em Gravataí prepara mudança para um local mais amplo e moderno para a equipe e 
atendimento dos clientes. Novo endereço será inaugurado no primeiro semestre do ano que vem

Obras da filial de Caxias do 
Sul em ritmo acelerado 

Com o crescimento significativo que registrou nos úl-
timos anos, a Romac precisou investir em um novo 
espaço para abrigar sua matriz, que fica na cidade 

de Gravataí (RS). Com 35.000m² de área total e previsão 
de 8.000m² de área construída, a nova sede nasce com o 
objetivo de oferecer um local mais moderno e prático para 
o quadro de clientes e colaboradores da empresa. “Na nova 
Romac, os setores serão mais bem distribuídos e mais am-
plos, o que será ideal para que haja, ainda mais, agilidade 
nos processos”, destaca Luís Eduardo Martins, do departa-
mento de Marketing da empresa. 

Com previsão de inauguração para o primeiro semes-
tre de 2014, o novo empreendimento tem como finalidade 
proporcionar um atendimento mais eficaz aos clientes da 

Romac. Segundo Martins, a oficina e o depósito também 
estarão nessa nova unidade, diferentemente do que ocorre 
hoje. “Nos preocupamos em oferecer um serviço de quali-
dade para nossos clientes e parceiros e por isso, apostamos 
na nova sede como um local para que o atendimento seja 
feito da melhor maneira possível. Além disso, a matriz de 
Gravataí dá suporte as filiais e é preciso oferecer as melhores 
condições de trabalho em um prédio totalmente funcional”, 
salienta o profissional. 

Nova filial fica no bairro Forqueta, na cidade da Serra Gaúcha 

Nova área conta com 35.000 m²

Unidade também abrigará oficina e depósito
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Estrutura

Centro de Distribuição de 
Peças da Doosan inaugura 
novo ciclo da empresa na 
América Latina

Inaugurado em novembro de 2012, o novo Centro de Dis-
tribuição de Peças da Doosan Infracore no Brasil trouxe 
inúmeros benefícios para o atendimento e reposição de 

peças para parceiros e clientes da Romac, auxiliando a em-
presa na busca por uma posição de destaque em pós-vendas 
no mercado. Segundo o gerente sênior de Peças da Romac, 
Paulo Coracini, a nova unidade trouxe uma celeridade muito 
maior na entrega de componentes da marca sul-coreana. “O 
material anteriormente necessitava de cerca de uma semana 
para chegar ao destino final por meio de importação. Hoje, 
em casos de emergência, conseguimos atender ao pedido em 
até 24 horas em todos os três estados da região Sul”, destaca.

Para o gerente de Marketing da Doosan na América 
Latina, Frederico Martins, a instalação do Centro garantiu 
tranquilidade aos proprietários de equipamentos da marca. 
“Quando a Doosan chegou ao Brasil, a maior preocupa-
ção do consumidor dizia respeito a entrega das peças, pois 
as mesmas vinham do exterior. Por isso, a implantação do 

Centro de Distribuição foi vista com bons olhos pelos con-
sumidores”, frisa. 

Com aproximadamente 10.000 m², o Centro fica situado 
na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Para facilitar 
a logística de abastecer revendedores e clientes, a unidade foi 
abrigada próxima ao Aeroporto Internacional de Viracopos, 
garantindo maior rapidez na entrega dos produtos.

Coracini ainda cita as perspectivas de crescimento da 
Doosan no mercado brasileiro, salientando o intuito de au-
mentar sua representatividade no cenário nacional em apro-
ximadamente 10% nos próximos cinco anos. 

Todo este investimento é reflexo do crescimento da 
Doosan Infracore no território latino, que a transformou 
em uma das marcas mais requisitadas no mercado. Isso 
faz com que, ano após ano, a empresa líder do segmento 
no mercado asiático, transforma-se em uma das principais 
marcas de equipamentos pesados também no território 
ocidental.

Com 10.000m², o espaço 
fica localizado na cidade de 
Campinas/ SP
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Novidades

Diretor da Bomag realiza visita a Romac
Empresa vê o mercado nacional como um dos mais promissores na América Latina

O constante aumento no nú-
mero de vendas e o exce-
lente suporte que a Romac 

disponibiliza são características que 
despertaram a atenção do mercado 
e das empresas com as quais tem 
parceria. Prova disso é que a Doosan 
Infracore utilizará a Romac como 
parâmetro de atendimento e gestão 
para definir pontos a serem seguidos 
por suas demais revendedoras em 
todo o país. 

O projeto, batizado de Doosan 
Dealer Policy, será inserido em eta-
pas e pretende desenvolver, ainda 
mais, a capacidade de operação das 
revendas que trabalham com a mar-
ca sul-coreana, implantando, no ter-
ritório brasileiro, a visão e a filosofia 
de trabalho da Doosan Infracore. 

Segundo o gerente de Marketing da 
Doosan Infracore na América Latina, 
Zeno Park, os bons números em termos 
de comercialização e o exemplar apoio 
no pós-vendas disponibilizados pela 
Romac se destacam. “Essas duas carac-

terísticas foram fundamentais para que a 
empresa gaúcha fosse a primeira escolhi-
da para padronizar os serviços de acor-
do com os critérios de revenda da nossa 
marca. Mesmo com apenas três anos 
de parceria, a Romac é uma de nossas 
melhores parceiras no Brasil e está em 
ascensão no mercado”, destaca.  

De acordo com o diretor-presiden-
te da Romac, Paulo Recus, a relação 
custo-benefício é a grande responsável 
pelo excelente número de vendas dos 
modelos da Doosan. “Performance 
e confiabilidade são as principais ca-
racterísticas do equipamento. Outros 
quesitos importantes são o bom valor 
de mercado e a ótima assistência pres-
tada pelo pós-vendas da Romac, que 
fazem das máquinas uma extraordiná-
ria opção de aquisição”, salienta.

Doosan Dealer Policy: um modelo 
de gestão e atendimento para as 
revendas da marca
Parceria entre a Romac e a Doosan servirá para definir questões a serem 
seguidas pelos demais revendedores da empresa sul-coreana no Brasil

O diretor da Bomag na Europa e América Latina, Stefan Karbach, 
esteve em viagem ao Brasil, no mês de março, para analisar pos-
síveis otimizações que serão empregadas na produção da nova 

unidade industrial da marca no Brasil, na cidade de Campinas (SP). 
Para isso, a empresa pretende se habituar ao perfil do consumidor nacio-
nal, visando seu crescimento frente ao mercado. 

Aproveitando sua presença no território nacional, Karbach ainda 
visitou, entre outros locais, a matriz da Romac, em Gravataí (RS). Du-
rante o encontro que teve com os diretores da empresa gaúcha, Karbach 
apresentou as principais metas da marca no país para o ano de 2013.

Com o objetivo de se tornar uma das líderes de vendas no ce-
nário nacional, a Bomag investiu aproximadamente R$ 12 milhões 
na implantação da nova unidade industrial, inaugurada em outubro 
de 2012. Ocupando uma área de 22 mil metros quadrados, a nova 
fábrica conta com uma estimativa inicial de produção de 250 uni-
dades por ano.

Stefan Karbach, Paulo Recus, Rogério do Nascimento, Arthur Casasola 
e Jefferson Recus

 D. H. Lee, da Doosan e Paulo Cezar Recus, da Romac
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Expansão

Dieci chega à região sul 
do Brasil em busca de 
novos mercados
Empresa italiana aposta na versatilidade dos manipuladores telescópicos para 
trazer uma mudança de cultura de trabalho ao país, procurando se assegurar 
como um das principais parceiras da Romac

Procurando investir em novos 
mercados, a Romac iniciou, 
recentemente, uma parceria 

com uma das principais marcas de 
manipuladores telescópicos em todo 
o mundo: a italiana Dieci. Apostando 
na versatilidade dos equipamentos, a 
empresa gaúcha busca atender varia-
das áreas da construção civil e segmen-
tos mais específicos, como os ramos da 
mineração e agrícola.

Fundada em 1963, a Dieci conta 
com filiais na Inglaterra, Alemanha 
e França, exportando suas máquinas 
para cerca de 80 países espalhados por 
todo o globo. Somente em 2012, o fa-
turamento total da empresa girou em 
torno dos 125 milhões de euros.

Para atender aos mais diversos 
segmentos do mercado, a Romac dis-
ponibiliza aos seus clientes e parcei-
ros toda linha de manipuladores da 
marca italiana. De acordo com o pre-
sidente da Romac, Paulo Cezar Re-
cus, o mercado no país é novo, mas 
promissor. “A procura pelos equi-
pamentos da Dieci tem aumentado 
constantemente por nossos clientes. 
Eles se mostram curiosos e entusias-
mados sobre as aplicações e a versati-
lidade das máquinas”, disse.

Podendo ser utilizados tanto em 
ambientes externos, quanto internos, 
os manipuladores telescópicos têm a 
flexibilidade entre suas principais van-
tagens, podendo substituir máquinas 
como gruas, guindastes e empilhadei-
ras, oferecendo maior segurança, pro-
dutividade e rentabilidade.

Para o gerente de Vendas da Dieci 

na América Latina, Pedro Quintana, a 
chegada dos manipuladores telescópi-
cos no Brasil significará uma mudança 
na cultura de trabalho do país. “Sabe-
mos que, no começo, a aceitação de 
um produto novo é um pouco mais 
lenta, mas, com as expectativas de in-
vestimento em infraestrutura para os 
próximos anos, esperamos um cresci-
mento de mercado, assim como foi na 
Europa e nos Estados Unidos em mo-
mentos de grande desenvolvimento”, 
ressalta. 

Dieci reforça importância da 
parceria

Para Quintana, a região onde a 
Romac trabalha, que comporta os es-
tados do Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Paraná, é de importância vital 
para o desenvolvimento da Dieci no 
Brasil. “Presente em uma área de 600 
mil quilômetros quadrados e cerca de 
25 milhões de habitantes, o trabalho 
da Romac é de extrema importância 
para que sejamos líderes de segmento 
no mercado brasileiro”, salienta. 

O começo de uma longa parceria
Com uma parceria iniciada em 

agosto de 2012, a Dieci vê uma se-
melhança na filosofia de trabalho das 
duas empresas e isso se torna um dos 
principais fatores para o começo de 
uma longa união. “Nosso principal 
foco no início está em realizarmos 
um excelente trabalho, nos aproxi-
mando dos clientes e oferecendo um 
serviço técnico de ótima qualidade”, 
disse Quintana.

Empresa italiana aposta em 
importante crescimento para 2013

A Dieci aposta em um importan-
te crescimento dos manipuladores 
telescópicos no mercado brasileiro 
ainda para 2013. “Por estarmos no 
começo de nossa parceria, entende-
mos que esse ano será muito impor-
tante em termos de resultados para as 
duas empresas. A Romac está fazendo 
um grande esforço para impulsionar a 
Dieci no mercado, o que faz com que 
estejamos seguros em atingir as metas 
propostas”, ressalta Quintana.
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Acessórios

Procurando aumentar a seguran-
ça e garantir maior agilidade nas 
trocas de acessórios em máquinas 

pesadas, a Doosan Infracore disponibiliza 
para o mercado o Engate Rápido DXQ. 
Através do equipamento é possível efetu-
ar a troca de peças específicas de maneira 
muito mais rápida em relação ao sistema 
de conexão por pinos.

Um dos grandes problemas da troca 
de acessórios nas máquinas de grande 
porte é que esse processo requer muito 
tempo de trabalho, resultando em perda 
de prazos de entrega e de metas de pro-
dutividade. Com isso, uma das grandes 
vantagens dos engates hidráulicos está 
na redução do consumo de combustível, 
evitando que o motor fique ligado em 

marcha lenta durante o processo de subs-
tituição das peças.

Com diversos mecanismos de segu-
rança como pino de segurança, válvula 
de retenção e sistema de autobloqueio, 
o Engate Rápido DXQ da Doosan traz 
diversos benefícios ao usuário, sendo 
fundamental para explorar toda a versa-
tilidade da máquina, deixando de lado 
o conceito de que cada equipamento é 
destinado para um determinado tipo 
de trabalho.

Fatores como esses fazem do Engate 
Rápido DXQ Doosan o equipamento 
ideal para realizar uma troca fácil, rápida 
e segura dos acessórios de uma máquina 
pesada, resultando em ganho de tempo e, 
consequente, aumento na produtividade. 

Engate Rápido DXQ traz maior 
segurança na conexão de 
acessórios em máquinas pesadas

Notas

• A Romac esteve presente no Semi-
nário de Orientação as Novas Admi-
nistrações, que aconteceu de 06 a 08 
de fevereiro, no Centro de Conven-
ções do Hotel Plaza São Rafael, em 
Porto Alegre. Na ocasião, a empresa 
expôs, aos novos prefeitos dos muni-
cípios do Rio Grande do Sul, sua li-
nha de produtos que engloba as três 
marcas internacionais que representa: 
Doosan, Bomag e Dieci.  

• Atenta as inúmeras opções de pu-
blicidade que o mercado oferece, a 
Romac apostou em um telão de LED 
que está rodando as suas unidades, 
na região Sul do país. Já passou pela 
Matriz, em Gravataí, e durante o ve-
rão, ficou na filial de Biguaçu, Santa 

Catarina. O telão desperta a atenção 
nas localidades onde já foi instalado, 
e muitos clientes já destacaram que a 
ideia é interessante, pois se torna uma 
propaganda extremamente chamativa 
e de grande visibilidade. 

• “Propaganda é a alma do negó-
cio”. Dessa vez, um comercial da 
Romac foi ao ar na RBS durante três 
dias: 23 e 30/ de dezembro de 2012 
e 06/01 de 2013. A propaganda foi 
veiculada durante o programa Lance 
Final, que apresentou o especial Gre-
-Nal é Gre-Nal. 

• A Romac marcou presença no Con-
gresso Catarinense de Municípios - 
EXPOFECAM, que aconteceu de 25 

a 27 de Fevereiro, em Florianópolis 
(SC). No local, a empresa apresentou, 
para os integrantes do novo adminis-
trativo dos municípios de Santa Ca-
tarina, as inúmeras opções de equipa-
mentos das três marcas que representa. 

• O presidente da Romac, Paulo 
Recus e o diretor Administrativo da 
empresa, Jefferson Recus concederam 
uma entrevista ao programa Destaque 
Brasil, exibido pela TV Bandeirantes 
e que reúne empresários de destaque 
do Rio Grande do Sul para discutirem 
questões de diferentes segmentos. Na 
oportunidade, Paulo e Jefferson rece-
beram um convite para receber a 18ª 
edição do Prêmio Mérito Empresarial 
do RS 2013, no dia 03 de Junho.

CONFIRA O VÍDEO 
DEMONSTRATIVO

Aumento na segurança e maior agilidade nas trocas de acessórios são 
alguns dos destaques do modelo da marca sul-coreana



9Abril 2013 - Romac News 

01

01 - Paulão do Vôlei visita o estande da Romac, no 
Seminário das Novas Administrações, em Porto Alegre
02 - Egídio Giuriatti e Jefferson Recus na Expofecam 2013
03 - Patrick Motta, Vanderlei Siqueira e Edson Vieira no 
Show Rural Coopavel
04 - Colaboradoras Romac recebem homenagem no      
Dia Internacional da Mulher
05 - Clientes Visitam a Unidade Móvel da Romac no Show 
Rural Coopavel
06 - Jantar de confraternização de final de ano dos 
colaboradores da Romac
07 - Clientes da Romac em visita à fábrica da Bomag, na 
Alemanha
08 - Clientes da Romac em visita à fábrica da Doosan, na 
Coréia do Sul
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Escavadeira 
hidráulica Doosan 

DX138LC
Novo modelo da marca sul-coreana traz diversos 

itens de série que o diferenciam dos demais 
equipamentos à disposição no mercado

A Máquina

A Doosan Infracore traz um novo modelo de es-
cavadeira hidráulica ao Brasil: a DX138LC. Tra-
zendo o que há de mais moderno no segmento 

de equipamentos pesados, a mais nova máquina da marca 
sul-coreana alia melhor ergonomia, maior confiabilida-
de e baixa manutenção, trazendo excelente desempenho 
e diminuição no consumo de combustível, gerando alta 
lucratividade.

A escavadeira hidráulica DX138LC traz diversos itens 
de série que a diferenciam dos demais equipamentos à dis-
posição no mercado. Desenvolvida para potencializar o 
trabalho de quem opera a máquina, faz com que a taxa de 
performance do equipamento esteja associada diretamen-
te ao desempenho do profissional.

Através do sistema hidráulico de última geração e-EPOS 
(Sistema Eletrônico de Otimização de Potência) a escava-
deira hidráulica da Doosan proporciona máxima eficiência 
de produção aliado a consumo reduzido de combustível, 
seguindo padrões internacionais de emissão de poluentes.

Segundo o Gerente Comercial Sênior da Romac, 
Patrick Motta, um dos diferenciais do modelo é o novo 
motor Doosan DL06. “As novas escavadeiras hidráulicas 
DX138LC tiveram uma otimização do modulo de inje-
ção de combustível, resultando numa melhor eficiência 

no consumo de combustível, aumentado a autonomia do 
equipamento”, disse.

Entre as principais vantagens está a seleção dos modos 
de operação, onde o operador pode reduzir o consumo 
de combustível utilizando 85% da potência do motor 
para desenvolver trabalhos variados, ou optar por utilizar 
100% da força do equipamento para a realização de ser-
viços mais pesados.

Outro elemento que merece destaque é a alavanca de 
controle, que proporciona um comando extremamente 
preciso do equipamento, aumentando a versatilidade, a se-
gurança e a facilidade em operações como nivelamento e 
movimentação de cargas, que requerem o máximo de exa-
tidão por parte do profissional. A alavanca ainda oferece 
botões elétricos opcionais para o controle de equipamen-
tos como garras, britadeiras e pinças, que fazem do modelo 
DX138LC a máquina ideal para as mais diversas tarefas.

Motta ainda destacou que a demanda pelas escavadei-
ras hidráulicas da classe de 14 toneladas, como a Doosan 
DX138LC, tem aumentado a cada dia. “Fatores como a 
facilidade no transporte e o baixo consumo de combustí-
vel têm levado os clientes de pequeno e médio porte, com 
foco na agricultura e nos serviços urbanos, a olharem para 
esses equipamentos com outros olhos”, salientou.
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A Máquina

A confiabilidade de um produto 
contribui para os custos 
operacionais globais durante 
sua vida útil. A Doosan utiliza 
técnicas de CAD, materiais 
altamente duráveis e estrutura 
projetada com qualidade. Os 
engenheiros de pesquisa e 
desenvolvimento testam todos 
os produtos nas condições 
mais extremas. Durabilidade e 
longevidade do produto são as 
prioridades máximas da Doosan.

• Lança reforçada: o formato da lan-
ça foi otimizado por meio de análise 
de elementos finitos, o que possibi-
lita melhor distribuição de carga em 
toda a estrutura. Isto, combinado 
com materiais mais espessos, signi-
fica maior durabilidade e confiabi-
lidade, pela limitação da fadiga dos 
elementos. 

DETALHES:
Motorização: Motor Doosan DL06 seis 
cilindros 24 válvulas refrigerado a água 
Potência do motor: 89 HP a 1.850 RPM

Capacidade do tanque de 
combustível: 267 litros

Peso operacional: 14.000 Kg

Destaque para o reduzido consumo de combustível e 
a baixa emissão de poluentes

De acordo com o gerente de Serviços da Romac, Ivan-
dro de Moraes, fatores como baixo consumo de combustí-
vel e nível de emissão de poluentes reduzido são os princi-
pais destaques da DX138LC. “O sistema de alimentação 
da máquina, com gerenciamento eletrônico e-EPOS e 
tecnologia Common Rail, proporciona uma injeção dire-
ta de combustível em alta pressão nos cilindros, garantin-
do grande eficiência na combustão e, consequentemente, 
menor lançamento de poluentes na atmosfera”, destaca. 

Aliando conforto e segurança, DX138LC proporciona 
excelente ergonomia ao operador

Oferecendo uma excelente ergonomia ao operador, o 
equipamento busca melhorar a eficiência e a segurança do 

operador. Além de maior espaço e melhor visibilidade, ele-
mentos como o ar condicionado de alto desempenho e o as-
sento ajustável proporcionam um conforto ainda maior ao 
profissional, assegurando excepcionais condições para que 
possa desenvolver o trabalho por um longo período de tempo.

Confiabilidade e fácil manutenção
A confiabilidade e a praticidade de manutenção são 

alguns dos pontos fortes da máquina. Utilizando técnicas 
de projeto por computador, materiais e estruturas de alta 
resistência, a Doosan efetuou testes sob condições extre-
mas para garantir a alta qualidade e a fácil manutenção 
do equipamento. Peças fundamentais como filtro de óleo 
do motor, filtro de ar, caixa de fusíveis e entradas de óleo 
centralizadas foram desenvolvidas para garantir fácil aces-
so do profissional no momento da manutenção.
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A Romac comemora os bons 
resultados conquistados du-
rante sua participação na 25ª 

edição do Show Rural, que aconteceu 
no último mês de fevereiro, no parque 
da Coopavel Cooperativa Agroindus-
trial, na cidade de Cascavel, no Paraná.

Criada em 1989, a feira é conside-
rada uma das maiores exposições agrí-
colas do país e contou com 72 hectares 
de área para receber cerca de 200 mil vi-
sitantes, entre brasileiros e estrangeiros. 
O público presente pode conferir 430 
expositores e, aproximadamente, 4900 
demonstrações técnicas de produtos e 
serviços prestados pelas empresas. 

Para o diretor Administrativo da 
Romac, Jefferson Recus, a participa-
ção da empresa em um dos principais 
eventos do setor no país é essencial por 
conta de seu constante crescimento no 
mercado. “Além de mostrar nossos pro-

dutos, temos uma maior aproximação 
com nossos clientes e mostramos como 
a Romac está presente para atendê-los 
da melhor maneira possível”, ressalta. 

Na feira, o principal destaque do 
estande da Romac foi a Unidade Mó-
vel. Idealizada através de uma parce-
ria entre a empresa gaúcha e a gigante 
sul-coreana Doosan Infracore, o veí-
culo despertou a atenção do público, 
que elogiou a iniciativa de inovação 
no atendimento ao cliente. Com 15 
metros de comprimento, a carreta foi 
especialmente projetada para desem-
penhar o papel de escritório itinerante 
em feiras, exposições e eventos, con-
tando com ambiente climatizado e 
sala para reuniões.

Os cerca de 500m² do estande tam-
bém serviram de showroom para mode-
los como as escavadeiras DX225LCA e 
DX140LC e a carregadeira DL200, da 

Doosan, além do compactador de solo 
BW211 D-40, da Bomag e dos mani-
puladores telescópicos modelos Icarus 
40.17 e Apollo 25.6, da Dieci.

Durante os cinco dias do evento, as 
máquinas e equipamentos despertaram 
a atenção dos visitantes. Prova deste 
sucesso foram os inúmeros contatos 
realizados com potenciais clientes, que 
procuraram maiores informações sobre 
as máquinas e os equipamentos das três 
marcas parceiras da Romac.

Segundo Jefferson Recus, a segun-
da participação no Show Rural trouxe 
retornos positivos para a empresa na 
captação de novos clientes. “Muitas ne-
gociações tiveram seu início na feira e 
estão em processo de desenvolvimento. 
Como os ciclos de transação não foram 
encerrados, novas parcerias ainda po-
derão surgir”, lembra o diretor admins-
trativo da empresa.  

Estreia da Unidade Móvel 
desperta a atenção do 
público no Show Rural
Considerada uma das mais importantes do setor agrícola 
no país, feira trouxe retornos positivos para a Romac com a 
captação de novas parcerias

Show Rural

Showroom apresentou diferentes modelos das marcas que a empresa representa Com 15 metros de comprimento, unidade móvel conta com ambiente 
climatizado e sala para reuniões
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As escavadeiras hidráulicas de 
14 toneladas Doosan se des-
tacaram no ano que passou. 

Prova disso, foram as 133 unidades co-
mercializadas, que se diferenciam pelo 
excelente rendimento e versatilidade. 
Representando quase 45% do total de 
equipamentos comercializados pela Ro-
mac ao longo de 2012, os equipamentos 
tornarem-se os principais modelos em 
termos de vendas da empresa gaúcha.   

Produzidas para proporcionar ex-
celentes resultados de operação para o 
usuário final, as máquinas contam com 
motor de última geração, desenvolvi-
do de acordo com as novas normas de 
emissão de poluentes europeias, aliando 
alto desempenho com baixo consumo 
de combustível.

Com melhor ergonomia, garan-
tindo maior conforto e visibilidade ao 
operador, as escavadeiras  DX140LC e 
DX138LC trazem peças de alta dura-
bilidade, que apresentam maior con-
fiabilidade e resultam em menores cus-

tos em manutenção, proporcionando 
maior rendimento até para tarefas mais 
pesadas. 

De acordo com o diretor Adminis-
trativo da Romac, Jefferson Recus, a re-
lação custo-benefício é a grande respon-
sável pelo excelente número de vendas 
dos modelos da Doosan. “Performance 
e confiabilidade são as principais carac-
terísticas do equipamento. Outros que-
sitos importantes são o bom valor de 
mercado e a ótima assistência prestada 
pelo pós-vendas da Romac, que fazem 
das máquinas uma extraordinária opção 
de aquisição”, salienta. 

Com preço competitivo no mer-
cado, a Romac foi vencedora de lici-
tação junto ao Ministério da Pesca e 
Aquicultura, que adquiriu inúmeros 
modelos DX140LC e os repassou para 
diversos municípios da região Sul do 
Brasil, como Araucária, Porto de Vi-
tória, Tijucas do Sul e Cantagalo, no 
estado do Paraná, e Rondinha, no Rio 
Grande do Sul. 

Escavadeiras de 14 
toneladas: sucesso de 

vendas em 2012
Relação custo-benefício é a grande 

responsável pelo excelente número de vendas  
dos modelos da marca sul-coreana

Destaque
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Localizada em Porto Alegre (RS), 
a Coesul é tradição no segmen-
to de obras e prestação de ser-

viços para infraestrutura urbana. Fun-
dada no ano de 1969, o foco inicial 
da empresa foi no ramo de terrapla-
nagem, mas, com o passar do tempo, 
ampliou seu campo de atuação e hoje, 
é destaque no setor de construção e 
recuperação de rodovias, bem como 
na implantação e ampliação de infra-
estrutura em plantas comerciais e in-
dustriais de grande porte. 

O crescimento demográfico e a 
respectiva adequação dos principais 
centros urbanos exigiram um novo 
posicionamento da empresa gaúcha 
frente ao mercado. Em 1974 a em-
presa expandiu seus negócios, focando 
seu trabalho na construção e incorpo-
ração de imóveis, resultado do investi-
mento feito pelo governo na categoria 
de habitações populares. 

A partir de 1986, a empresa in-
vestiu forte na qualificação técnica e 
operacional voltada ao segmento da 
pavimentação asfáltica, atividade que 
se tornou o principal foco de seu tra-
balho. A implantação de uma nova 
unidade industrial para a produção 
de concreto asfáltico no município de 

Triunfo (RS), trouxe o início de uma 
nova operação: a da extração e bene-
ficiamento de pedras britadas, que 
proporcionou um fortalecimento da 
marca e o direcionamento para uma 
nova dimensão de negócios.

Parceria que deu 
certo

Segundo o gerente de Manutenção 
da Coesul, Leandro Mottola Dihl, a 
facilidade de negociação é uma das 
grandes vantagens da parceria com a 
Romac. “Antes mesmo de adquirir-
mos os equipamentos que necessitáva-
mos, eles nos foram cedidos para que 
testássemos e comprovássemos a qua-
lidade e o rendimento. As máquinas 
foram aprovadas e vêm nos agradando 
positivamente ao longo do tempo”, 
destaca. 

Hoje, a Coesul conta com 9 
equipamentos da Doosan Infracore. 
Das escavadeiras hidráulicas da mar-
ca sul-coreana que a empresa tem a 
disposição, quatro são do modelo 
DX225LC, além de duas DX140LC, 
uma DX53W, uma Solar 75V e uma 
DX300LCA. 

Coesul se 
torna uma 

das grandes 
parceiras da 

Romac

“Antes mesmo de adquirirmos 
os equipamentos que 
necessitávamos, eles 
nos foram cedidos para 
que testássemos e 
comprovássemos a qualidade 
e o rendimento. As máquinas 
foram aprovadas e vêm nos 
agradando positivamente ao 
longo do tempo”
Leandro Mottola Dihl 
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Da esq. para dir: Jovelino J. 
do Nascimento Filho, Ge-
rente da filial de São José dos 
Pinhais; Maraísa Ferreira, 
Gerente da filial de Marial-
va; Walter Ferreira Barbosa, 
Gerente daAlta Vista; Luiz 
C. Buschmann, Consultor 
de Vendas Romac e Marco 
Aurélio Quadros, Gerente de 
Manutenção da Alta Vista 

Alta Vista
Terraplenagem – PR

A Alta Vista Terraplenagem, empresa coligada a Impor-
peças, com sede em Curitiba, no estado do Paraná, possui 25 
anos de atuação no segmento de terraplenagem. A empresa 
adquiriu, em agosto de 2012, a terceira escavadeira hidráuli-
ca da Doosan, modelo DX225LCA. O gerente da empresa, 
Walter Ferreira Barbosa, disse que os equipamentos estão 
tendo excelente produtividade e baixo custo de manutenção, 
dando tranquilidade para os diversos trabalhos. 

“O que mais nos motivou pela compra da terceira 
unidade consecutiva das escavadeiras Doosan foi 
a união de excelente produtividade, baixo custo de 
manutenção e a confiabilidade. A ótima assistência 
técnica prestada pela Romac nos dá toda a tranquilidade 
de fazer qualquer obra em diferentes lugares” - Walter 
Ferreira Barbosa

O diretor da Blumeter-
ra, Giovani Busnardo, 
recebe a escavadeira hi-
dráulica Solar 180W-V 
do consultor da Romac, 
Renato Spengler

Com sede na cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí 
(SC), a Blumeterra Engenharia oferece serviços de terra-
planagem, pavimentação asfáltica, coleta de resíduos, entre 
outros. Recentemente a empresa adquiriu uma escavadeira 
hidráulica da Doosan, modelo Solar 180W-V. Segundo o 
diretor da Blumeterra, Giovani Busnardo, o equipamento 
será utilizado para operações na cidade de Correia Pinto, na 
região serrana catarinense.

Blumeterra – SC

“A experiência que a Blumeterra tem com equipamentos 
da marca Doosan e a excelente parceria que usufruímos 
da Romac nos passa credibilidade e confiabilidade.” – 
Giovani Busnardo

O proprietário da 
Dal Forno, Leandro 
Dal Forno, rece-
bendo as chaves do 
consultor de vendas 
da Romac, Darlan 
Nestor e do gerente 
Comercial da 
empresa, Hercílio 
Motta

Adilar Graciola, o 
consultor de vendas 
da Romac, Marcos 
Corrêa e o sócio 
proprietário da 
Exploserra, Leandro 
Kleimpaul

Situada na cidade de Panambi, no estado do Rio Gran-
de do Sul, a Dal Forno Terraplenagem Ltda., adquiriu re-
centemente um compactador de solo BW212 D-40, da 
Bomag. Segundo o proprietário da empresa, Leandro Dal 
Forno, a aquisição da máquina se deu em virtude da ex-
celente relação custo-benefício e da ótima parceria que a 
empresa possui com a Romac.

“Adquirimos o compactador de solo BW212 D-40 em 
função da confiança e qualidade do equipamento. E 
ainda podemos contar com o ótimo atendimento pós-
vendas prestado pela Romac.” – Leandro Dal Forno 

Dal Forno 
Terraplenagem - RS

Com sede na cidade de Garibaldi, na Serra Gaúcha, a 
Exploserra Detonações Ltda oferece serviços de detonações, 
terraplanagem e transporte de materiais. Em parceria com a 
Romac, recentemente adquiriu uma escavadeira hidráulica 
Doosan Infracore DX140LC. Segundo o sócio proprietário 
da empresa, Leandro Kleimpaul, a compra do equipamen-
to vem ao encontro da crescente demanda de trabalho e ao 
forte crescimento da Exploserra.

Exploserra Detonações 
Ltda – RS

“Agradecemos aos clientes, fornecedores e 
colaboradores por mais essa conquista. A aquisição da 
DX140LC servirá para atender nossas expectativas em 
aumento da produção e demanda” – Leandro Kleimpaul
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“A DX340LCA atenderá todas nossa expectativas, 
principalmente na demanda de produção desejada. 
Todas as referências que temos da Romac e da Doosan 
são muito positivas, isso definiu a compra. Temos uma 
excelente avaliação de desempenho frente às outras 
máquinas concorrentes.” – Rodrigo Luiz Hobi

“A LMC já possui um rolo compactador BW212 
da Bomag e recentemente optou pela compra da 
escavadeira hidráulica da Doosan DX140LC devido a 
excelente qualidade e confiança do equipamento” – 
Cristiano Goll

Kerber & Cia 
Pedreiras – PR

Com matriz em Porto União, no estado de Santa Cata-
rina e filial na cidade paranaense de São Mateus do Sul, a 
Kerber & Cia Pedreiras investe constantemente em equipa-
mentos e serviços para melhorar a produtividade e a qua-
lidade dos serviços prestados aos clientes. Segundo o sócio 
da Kerber & Cia, Rodrigo Luiz Hobi, a aquisição da esca-
vadeira hidráulica Doosan Infracore DX340LCA veio para 
suprir a crescente demanda de trabalho da empresa.

O representante da 
LMC, Cristiano Goll 
e o consultor de vendas 
da Romac, David 
Beck 

A LMC Terraplanagens e Transportes, sediada no mu-
nicípio catarinense de Itapoá, é reconhecida pela qualidade 
dos serviços, trabalhando com um seleto grupo de colabo-
radores, altamente qualificados, que visam rapidez e segu-
rança nos trabalhos prestados. Segundo o representante da 
empresa, Cristiano Goll, a máquina é a segunda adquirida 
pela empresa em parceria com a Romac, que, segundo ele, 
preza pelo excelente atendimento aos clientes.

LMC Terraplenagem e 
Transportes - SC

Oswaldo Peters, 
proprietário da 
LJS Terrapla-
nagem e Renato 
Spengler, da 
Romac

André Biscaia e 
Amarildo Floriani 
com o consultor de 
vendas da Romac, 
Alisson Romão

LJS Terraplanagem - SC
A LJS Terraplanagem, situada na cidade de Taió, no estado 

de Santa Catarina, oferece serviços de aterro, remoção de entu-
lhos, escavações e transporte para os mais diversos tipos de tra-
balho. A empresa conta com uma equipe altamente qualificada, 
trazendo o que há de melhor em equipamentos à disposição no 
mercado, garantindo sucesso em obras de qualquer segmento. 
Segundo o proprietário da LJS Terraplanagem, Oswaldo Peters, 
a empresa adquiriu a escavadeira hidráulica Doosan modelo So-
lar 75V após uma longa pesquisa de mercado, que comprovou a 
qualidade e confiabilidade da máquina.

“Após uma longa pesquisa de mercado, pudemos comprovar 
que a escavadeira hidráulica modelo Solar 75V, da Doosan 
Infracore, aliava qualidade e confiabilidade. A escolha 
pelo equipamento se deu por conta da excelente relação 
custo-benefício, ideal para quem procura desempenho e 
rentabilidade.” Oswaldo Peters

Messe Engenharia e 
Construção Ltda. - PR

Fundada no ano de 1999, na cidade de Curitiba, no esta-
do do Paraná, a Messe Engenharia e Construção Ltda., atua 
na área da construção civil e no setor de infraestrutura ro-
doviário e tem como foco principal a busca da excelência na 
prestação de serviços e na satisfação de seus clientes e parcei-
ros. Segundo o representante da empresa, Amarildo Floriani, 
o bom desempenho das máquinas Doosan foi determinante 
para a aquisição da escavadeira hidráulica DX225LCA. 

“Quando optamos por adquirir a escavadeira hidráulica 
Doosan levamos em conta o excelente desempenho da 
máquina, além da boa assistência prestada pela Romac.” 
– Amarildo Floriani 

O consultor de 
vendas da Romac, 
Luiz Weis e o sócio 
da Kerber&Cia, 
Rodrigo Luiz Hobi
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Prefeito Paulo Roberto 
Paim Guimarães 
com consultor de 
vendas da Romac 
Renato Garcia e o 
secretário de Obras 
do município, Paulo 
Afonso da Silva

Prefeitura Municipal de São 
José dos Ausentes – RS

A Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes, na 
Serra Gaúcha, adquiriu junto à Romac uma escavadeira hi-
dráulica da Doosan Infracore, modelo DX180LC. Segun-
do o prefeito, Paulo Roberto Paim Guimarães, a excelente 
relação custo-benefício proporcionada pelo equipamento 
foi decisiva na compra por parte do município.

“A escavadeira hidráulica DX180LC é o primeiro 
equipamento da marca Doosan que a Prefeitura 
Municipal de São José dos Ausentes adquiriu. 
Acreditamos na qualidade da máquina para atender as 
demandas da população.” – Prefeito Paulo Roberto Paim 
Guimarães

Com sede em Joaçaba, no estado de Santa Catarina, a 
Secchi Serviços de Terraplanagem LTDA, conta com mais 
de 10 anos de experiência no ramo. Recentemente, a em-
presa adquiriu uma escavadeira hidráulica da Doosan, mo-
delo DX180LC. Segundo o proprietário, Rodrigo Secchi, a 
crescente demanda de trabalho levou a empresa a adquirir 
o equipamento.

Secchi Serviços de 
Terraplanagem - SC

“Sabemos do excelente atendimento que a Romac 
dispõe aos seus clientes, por isso optamos por adquirir a 
DX180LC, que nos trará ainda mais produtividade para 
atender nossa demanda de trabalho” – Rodrigo Secchi

Rodrigo Secchi 
com o consultor 
de vendas Paolo 
Troggian e Genir 
Secchi

Empresa com sede na cidade de Campina da Lagoa, no 
centro-oeste do estado do Paraná, a Terraplenagem Santa 
Terezinha adquiriu, recentemente, uma máquina através de 
parceria com a Romac. O proprietário, Ilson de Almeida, 
destacou que fez diversos comparativos com  diferentes es-
cavadeiras hidráulicas à disposição no mercado e acabou 
optando pela Doosan DX140LC, devido às vantagens ofer-
tadas pela Romac. 

Terraplenagem Santa 
Terezinha – PR

Os proprietários 
Keila e Ilson de 
Almeida recebem as 
chaves da máquina 
das mãos do con-
sultor da Romac, 
Vanderlei Siqueira 

“Fizemos diversos comparativos com diferentes máquinas 
à disposição no mercado. A boa relação e o excelente pós-
vendas oferecidos pela Romac foram alguns dos fatores 
que nos levaram a optar pela compra da escavadeira 
hidráulica DX140LC da Doosan.” – Ilson de Almeida

Representante da 
XIV Voltas, Sebas-
tião Quatorze Vol-
tas e o consultor de 
vendas da Romac, 
Gilmar Santos

XIV Voltas 
Terraplenagem - PR

Fundada em março de 1999, a XIV Voltas Terraplenagem, 
com sede na cidade paranaense de Jaguariaíva, oferece serviços 
voltados à área de terraplenagem como escavação, compacta-
ção e transporte. Recentemente a empresa adquiriu uma esca-
vadeira hidráulica da Doosan Infracore, modelo DX140LC. 
O representante da XIV Voltas, Sebastião Quatorze Voltas, 
disse que o excelente atendimento pós-vendas prestado pela 
Romac foi decisivo para a compra do equipamento.

“Atualmente contamos com cerca de 40 equipamentos, 
sendo três escavadeiras hidráulicas Doosan DX225LCA 
e uma DX140LC. Além da qualidade do equipamento, o 
serviço de atendimento da Romac foi essencial para a 
compra.” – Sebastião Quatorze Voltas
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Mesmo jovem, o auxiliar mecânico Adriano 
Reinaldo Gomes, de 25 anos, foi reco-
nhecido pelo bom desempenho que apre-

sentou em treinamento desenvolvido pela Doosan 
Infracore, na matriz da Romac, em Gravataí (RS). 
Dono da melhor nota no curso, Adriano conquis-
tou o lugar de colaborador destaque desta edição da 
Romac News. O treinamento da Doosan Infracore, 
realizado entre os dias 17 e 21 de dezembro, reuniu 
grande parte dos técnicos em mecânica da Romac e 
serviu para trazer mais instruções tanto de elétrica, 
quanto de hidráulica dos equipamentos da marca 
sul-coreana. 

Adriano trabalha há pouco menos de um ano na 
empresa e se diz pronto para encarar novos desafios, 
já projetando um futuro sólido. “Sei da importância 
que os estudos têm para nosso crescimento profissio-
nal. Como pretendo seguir na área de mecânica, atu-
almente estou fazendo o curso Técnico em Mecânica 
na unidade do SENAI em Gravataí”, disse. 

Embora tenha pouco tempo de profissão, Adria-
no visa construir uma longa carreira dentro da pró-
pria Romac, empresa que acreditou e investiu em seu 
potencial. “Primeiramente, quero terminar minha 
especialização de técnico em mecânica. Mas, para o 
futuro, tenho a intenção de cursar a faculdade de En-
genharia Mecânica, para conseguir novas atribuições 
dentro da empresa”, destaca. 

Renato Garcia é parte importante da história da Romac. Isso 
porque o profissional está na empresa desde o início da par-
ceria com a Doosan Infracore, o que o tornou pioneiro nas 

vendas da marca sul-coreana no Rio Grande do Sul. Com 18 anos 
de experiência na área de vendas, sendo quatro deles como consul-
tor da empresa gaúcha nas regiões do litoral gaúcho e do Vale do 
Paranhana, Renato é um dos colaboradores destaque desta edição 
da Romac News. 

Aos 41 anos de idade, o colaborador destaca o excelente ambien-
te de trabalho da empresa, que segundo ele, é de muita união entre 
todos. “Na Romac, a equipe procura convergir para uma mesma 
direção. Isso fez com que me identificasse com a empresa logo que 
cheguei. Todos os colegas são excepcionais, sejam eles da área de 
serviços, peças, administrativo e demais setores. Somos uma grande 
família Romac”, salienta Renato. 

Sendo o primeiro vendedor da Romac após a parceria com a 
Doosan, o consultor de vendas diz que a união entre as duas marcas 
fez com que o nome de ambas crescesse, constantemente, no merca-
do da região Sul do Brasil. “Muito em função de seus pontos fortes, 
a Doosan deixou de ser uma aposta para se tornar uma realidade 
no segmento de máquinas pesadas. Fatores como esses, aliados ao 
excelente atendimento pós-vendas prestado pela Romac, auxiliaram 
a alavancar as duas empresas na nossa área de atuação”, destaca. 

Renato conta que já vislumbra a ideia de acrescentar novos co-
nhecimentos, visando crescer ainda mais profissionalmente. “Pen-
so em fazer o curso de engenharia mecânica. Assim, vou poder me 
apropriar melhor dos conhecimentos mais técnicos que envolvem a 
área”, conclui. 

Pioneiro em 
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Alcance o topo.

Toda a qualidade e a tradição dos produtos 
Dieci você encontra na Romac.

A Dieci é a renomada marca italiana 
fabricante de manipuladores telescópicos 
para diversos segmentos do mercado. 
Possui uma linha ampla e completa, capaz 
de satisfazer todos os requisitos de 
aplicações com um resultado superior.

Estas máquinas estão a sua disposição na 
Romac. O atendimento e serviço que você 
já conhece, agora com uma gama de 
produtos ainda mais completa, para 
melhor atendê-lo. www.romac.com.br


