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As nossas boas notícias inicia-
ram no ano de 2008, quan-
do a Romac iniciou uma 

nova etapa na sua jornada comercial, 
representando marcas de classe mun-
dial, primeiramente no mercado gaú-
cho e depois, em toda a região Sul do 
Brasil.

Desta vez, nós temos outra grande 
novidade. A Romac passa a represen-
tar mais uma grande marca no Brasil, 
a Sandvik para britadores móveis. A 
empresa sueca, sinônimo de quali-
dade, completa o time campeão de 
parceiros da Romac e comunga dos 
mesmos ideais que a nossa empre-
sa: foco no cliente, produtividade e 
desempenho, entregando ao usuário 
final os melhores produtos e serviços.

Oferecendo também uma solução 
para as crescentes necessidades do 
mercado de britagem móvel, ficamos 
ainda mais próximos de nossos clien-
tes e podemos entender ainda melhor 
suas necessidades, que envolvem o 
atendimento rápido e eficiente. 

Visando isso, a Romac, orgulho-
samente, também finaliza as novas 
instalações de sua filial própria na 
cidade de Chapecó (SC), mostrando 
que veio para ficar e que acredita no 
mercado do oeste catarinense e noro-
este gaúcho.

Todas essas boas notícias e muitas 
outras, você pode ler nessa edição da 
Romac News. 

Boa leitura! 

Boas Notícias

Jefferson Recus
Diretor Administrativo

Edison Rocha  – Vice Presidente América Latina (Sandvik) e Jefferson Recus – Diretor Administrativo (Romac)
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Romac passa a 
distribuir Britadores 
Móveis Sandvik 
Distribuição dos equipamentos será realizada nos estados da região Sul do país

A Romac fechou uma parceria 
de peso com a sueca Sandvik 

para a distribuição de máquinas da 
marca na região Sul do Brasil. Com 
esse novo passo, a empresa passa a 
ser distribuidora oficial da com-
panhia sueca nos estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná, e incrementa a sua partici-
pação no segmento, possibilitando 
um aumento da cobertura da marca 
mundialmente renomada. Com essa 
negociação entre as empresas, a Ro-
mac passa a comercializar a linha de 
britagem móvel, como britadores de 
mandíbulas, cônicos e peneiras clas-
sificadoras montados sobre esteiras e 
pneus. Atualmente, a empresa gaúcha 

está prospectando os modelos de equi-
pamentos que serão oferecidos.
A parceria, que teve as negociações 
iniciadas no segundo semestre de 
2013, era muito esperada pelos clien-
tes da Romac, como explica o gerente 
de Produto, responsável pelo suporte 
para a comercialização da nova linha 
na empresa, Marcelo Joaquim. “Esta-
mos obtendo um retorno positivo dos 
clientes, principalmente daqueles que 
já conhecem os equipamentos Sand-
vik. A expectativa para novos negócios 
é muito boa”, explica. 

O profissional ainda ressalta que 
o “know how” da Romac, nesta divi-
são dos produtos desenvolvidos pela 
Sandvik, pode beneficiar nas vendas. 

Sandvik

Britador de mandíbulas - QJ341
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Sandvik

“O fato de termos contato com clien-
tes desse segmento que já compraram 
nossos produtos, como escavadeiras 
hidráulicas, pás carregadeiras e ro-
los compactadores, facilitará a pros-
pecção desta nova linha tendo em 
vista que já possuímos um grau de 
relacionamento. Além disso, os bri-
tadores montados sobre pneus são 
produzidos no Brasil, possibilitando 
a utilização do FINAME como linha 
de crédito, trazendo um benefício 
ainda maior para o cliente”, destaca 
Joaquim.  

Ainda para a empresa, o aumento 
de mercado com essa parceria trará 
mais benefícios para a Romac. “Tam-
bém teremos a oportunidade de am-
pliar nossa participação em clientes 
que possuem interesse em equipa-
mentos Sandvik, podendo oferecer os 
demais produtos de nosso portfólio”, 
conclui o profissional. 

Os britadores montados sobre pneus são produzidos no Brasil, 
possibilitando a utilização do FINAME como linha de crédito, 
trazendo um benefício ainda maior para o cliente

Britador Cônico móvel QH331

Peneira Classificadora QA451

Britador Móvel Cônico UH440i
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Social

• A Romac marcou presença no Conexpo-Con/Tot, feira de negócios para a in-
dústria da construção, que aconteceu no mês de março, em Las Vegas, nos Estados 
Unidos. O evento é realizado a cada três anos e reúne profissionais do setor de mais 
de 150 países. 

Patrick Motta – Gerente Regional de Vendas, Jefferson Recus – Diretor Administrativo, Rogério do Nascimento 
–  Gerente de Vendas da BOMAG e Paulo Afonso Curtinaz – Gerente Rental 

Filial da Romac em Marialva (PR) promoveu um treinamento sobre os equipamentos da marca Doosan 

Paulo Afonso Curtinaz e Patrick Motta 

Michel Dawrah – Gerente Comercial ROMAC/Grava-
taí, Jefferson Recus e Patrick Motta

Em visita à fábrica da Doosan, na China, Jefferson 
Recus conheceu a produção da linha DISD, ao lado de 
representantes da marca

Romac presente na Conexpo
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Notas

O segundo semestre de 2014 será de grandes 
novidades para a Romac. Isso porque a em-

presa apresenta, no mês de setembro, seu novo 
espaço no município de Chapecó (SC). A refor-
mulação da sede trará diversos benefícios para a 
empresa e funcionários, dando continuidade a 
força da marca e as negociações na região. A obra 
conta com uma estrutura para a área comercial, 
peças e administrativo, e aos fundos, é localizado 
um pavilhão para a oficina, onde se concentra 
todo o departamento de serviços. 

De acordo com o diretor Administrativo da 
Romac, Jefferson Recus, o novo espaço é pro-
veniente de necessidades observadas, especial-
mente no que se refere a um ganho qualitativo 
no atendimento. “Percebemos a necessidade da 
obra, pois precisávamos construir uma estrutura 
e uma sede que pudesse sustentar nossos padrões 
de atendimento, com os ideias que a Romac se-
gue”, explica.

Com 35.000m² de área total e 
8.000m² de área construída, a 

matriz da Romac, localizada na cidade 
Gravataí (RS), contará com uma nova 
sede ainda nesse segundo semestre de 
2014. O espaço, que está em fase de fi-
nalização, tem como objetivo oferecer 
um local mais moderno e prático para 
o quadro de clientes e colaboradores 
da empresa. 

“Na nova Romac, os setores serão 
distribuídos de forma mais ampla, 
o que será ideal para que haja, ainda 
mais, agilidade nos processos. Além 
disso, a matriz de Gravataí dá suporte 
as filiais e esse novo prédio, totalmente 
funcional, vai auxiliar nesse apoio as 
demais filiais da região Sul”, salienta o 
diretor Administrativo da Romac, Je-
fferson Recus.  

A Romac reunirá autoridades, 
imprensa, parceiros e colabora-
dores em um jantar para apre-
sentar a reformulação da sede da 
empresa em Santa Catarina. O 
evento acontecerá no dia 18 de 
setembro.

Nova sede de Chapecó 
inaugura em setembro

Nova matriz de Gravataí 
funcionará no segundo semestre
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DISD amplia 
portfólio da Romac 

DISD

Em busca do atendimento com-
pleto para o maior número de 
clientes, a Romac conta com 

uma nova representação no Brasil. A 
DISD, linha de produtos chineses da 
marca sul coreana Doosan, passa a in-
tegrar o catálogo de máquinas para os 
setores da construção civil, terraple-
nagem, mineração e infraestrutura da 
empresa.    

O diretor Administrativo da Romac, 
Jefferson Recus, destaca a importância 
da inclusão da nova marca. “Com os 
produtos da DISD, passamos a oferecer 
mais soluções para os nossos clientes. As 
máquinas possuem ótimo custo benefí-
cio e contam com um excelente preço 
para investimento inicial. Além disso, 
são equipamentos robustos com uma 
tecnologia mais simples”, ressalta.

A carregadeira de rodas SD200 é a 
primeira máquina da DISD que está 
sendo comercializada pela Romac. In-
dicada para operação de cargas pesadas 
devido a maior força de escavação e 
tratora, a máquina conta com motor 
de baixa rotação que garante mais eco-
nomia de combustível e não agride o 
meio ambiente com a baixa emissão de 
gases poluentes. 
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DISD

O sistema de arrefecimento líder 
do setor oferece a garantia de trabalho 
ininterrupto sob altas temperaturas. O 
chassi é desenvolvido através das mais 
avançadas tecnologia de CAD 3D e 
FEM adotadas na análise do projeto 
técnico, melhorando a resistência, du-
rabilidade e confiabilidade da máquina.

A ergonomia para o operador é 
outro destaque da carregadeira de ro-
das SD200. A cabine é espaçosa e pro-
picia um amplo campo visual. Outro 
diferencial é a tecnologia de redução 
de ruídos de acordo com as normas in-
ternacionais, garantindo ao operador a 
proteção física e mental, estimulando a 
eficiência no trabalho. 

A janela de manutenção de ajuste 
fácil e rápido abre-se a 180º lateral-
mente, proporcionando uma visão 
rápida e direta para inspeção, econo-
mizando substancialmente o tempo de 
monitoramento e manutenção. 

“Com os produtos da DISD, 
passamos a oferecer mais solu-
ções para os nossos clientes. As 
máquinas possuem ótimo cus-
to benefício e contam com um 
excelente preço para investi-
mento inicial. Além disso, são 
equipamentos robustos com 
uma tecnologia mais simples”
Jefferson Recus – diretor Administrativo da Romac 
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A Máquina

Compactador de 
Resíduos Sanitários 
Bomag BC672 – RB
Aliando baixo custo operacional com tecnologia de ponta, o modelo 
garante alta produtividade em qualquer condição de trabalho

A eficiência na compactação de materiais nos aterros 
sanitários é uma das soluções mais eficazes para a 
gestão dos resíduos. Para atender essa crescente de-

manda, a Bomag possui o Compactador de Resíduos Sanitá-
rios BC672 – RB. O modelo da empresa alemã foi projetado 
para operar nos terrenos acidentados e instáveis, característi-
cos dos aterros, aliando tecnologia de ponta, alta produtivi-
dade, baixo custo operacional e facilidade de manutenção.

Desenvolvido para suportar picos de trabalho, o motor 
a diesel utiliza tecnologia para fornecer energia em todas as 
situações, alcançando até 15% de economia no consumo de 
combustível. Alinhado as normas internacionais de emissão 
de gases poluentes, o motor foi desenvolvido para a utilização 
de biodiesel. 

O controle de velocidade dos ventiladores do radiador 
fornece um fluxo de ar adaptado às diversas situações para ar-
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refecer o mecanismo, poupando apro-
ximadamente 5% em combustível.

A ergonomia é outro destaque da 
BC672 – RB. As cabines são confortá-
veis e totalmente isoladas do ambiente 
externo.  O modelo é equipado com 
ar condicionado com filtro de carbono 
para evitar que gases nocivos penetrem 

na plataforma do operador durante a 
operação. Instalada sobre amortece-
dores robustos, a cabine operacional 
proporciona excelente estabilidade 
durante a condução. 

A baixa vibração dos seis cilindros 
do motor garante um ambiente mais 
silencioso para o operador. O uso de 

tecnologia de ponta e o design inte-
ligente possibilitam a compactação 
de baixo custo com maiores inter-
valos de manutenção. Com isso, o 
retorno do investimento aos clientes 
ocorre durante todo o ciclo de vida 
da BC672 – RB e não apenas nos pri-
meiros anos.

O solo instável dos aterros sanitários 
é um desafio para o trabalho. A 
compactação afeta significativamente 
a vida de qualquer aterro e a 
eficiência é fundamental para 
prolongar os anos de uso do local. 
O motor a diesel de grande potência 
fornece energia suficiente para todas 
as condições, aliando baixo consumo 
de combustível e períodos menores 
de manutenção.

A Bomag produz máquinas com 
máxima eficiência e preocupação 
ambiental. O motor do compactador 
BC672 – RB foi desenvolvido para 
utilizar o biodiesel, reduzindo o 
impacto da emissão de gases na 
natureza. Além disso, durante todo 
o processo de fabricação é realizada a 
gestão eficiente dos recursos naturais 
envolvidos no processo.

A Máquina
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Destaque

Com o crescimento do setor su-
croalcooleiro (açúcar e álcool), 
no ano de 2006 foi fundada a 

Agrovalle Terraplanagem, na cidade 
de Paranavaí (PR), contando com os 
sócios Alexandre Vagetti e Carlos Wa-
tanabe. Com mão de obra qualificada, 
a empresa conta com equipamentos 
próprios e uma completa estrutura 
para a realização de serviços em todo 
o Brasil. Em 2012, aproveitando o de-
senvolvimento do país, e com o “know 
how” adquirido, a empresa expandiu 
seu mercado de atuação, iniciando tra-
balhos no setor de construção e obras. 

A Agrovalle é fundamentada em 
valores específicos que trazem diver-
sas melhorias à gestão e ao trabalho 
desenvolvido, como explica um dos 
sócios da empresa, Alexandre Vagetti. 

“É importante, na nossa visão, criar 
oportunidades, apresentar serviços de 
qualidade, com ética e transparência, 
desenvolvendo e valorizando o cresci-
mento das pessoas com uma atuação 
responsável e com resultados”, destaca. 

Dentro do trabalho de excelência 
que presta no setor de terraplenagem, 
além de atuar em aterros, demolição, 
escavações, limpeza de terrenos, remo-
ção de terra, serviços de retroescavadei-
ra, trator, terraplenagem e transporte 
de maquinários, a Agrovalle busca ex-
celência, contribuindo para o aumen-
to da produtividade dos clientes e a 
satisfação entre colaboradores, sócios e 
fornecedores.  Seguindo esta linha de 
trabalho, a empresa, em ação conjun-
ta com a filial da Romac em Marialva 
(PR), promoveu um evento destinado 

às pessoas responsáveis e com expertise 
nos equipamentos da marca Doosan. 

A ação, chamada Dia de Qualifi-
cação, teve como objetivo aprimorar 
os conhecimentos sobre o modelo 
e utilização no dia a dia com foco 
total no usuário final. Foram sele-
cionados 28 colaboradores da Agro-
valle, que trabalham diretamente 
com os equipamentos, entre ope-
radores, mecânicos e chefias. Du-
rante a atividade, foram realizados 
treinamentos teóricos e práticos da 
Escavadeira Doosan DX225LCA. 

Com essas mobilizações, a Agro-
valle alia gestão e empreendedorismo 
com a parceria da Romac, resultan-
do em satisfação nas negociações, 
e no trabalho conjunto com os co-
laboradores, clientes e parceiros.

Agrovalle – parceira de 
gestão e credibilidade 

28 colaboradores da Agrovalle participaram do Dia da Qualificação Durante a ação, foram realizados treinamentos teóricos e 
práticos sobre equipamentos da Doosan 
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Notas

• A Seta Engenharia S/A está utilizan-
do a escavadeira DX225LCA da Doo-
san em uma das suas maiores obras, 
na Usina Hidrelétrica São Roque, em 
Vargem (SC). A obra da hidrelétrica 
está concentrando o maior número 
de profissionais e equipamentos da 
empresa de engenharia de Concórdia 
(SC), que está a todo ritmo para con-
cluir o projeto. A hidrelétrica é plane-
jada para ser instalada a cerca de 760 
metros a montante da confluência do 
Lajeado São João com o rio Canoas, 
abrangendo os municípios de Vargem, 
São José do Cerrito, Brunópolis, Curi-
tibanos e Frei Rogério. Todas as estru-
turas do empreendimento, incluindo 
o seu reservatório de 45,37 km², fica-
rão no estado de Santa Catarina.  

• De 03 a 08 de fevereiro, a Romac 
marcou presença no Show Rural, 
evento que acontece em Cascavel (PR) 
e tem como objetivo instigar a difusão 
de tecnologias voltadas ao aumento de 
produtividade de pequenas, médias e 
grandes propriedades rurais. 

Durante o período da exposição, cer-
ca de 400 pessoas passaram pelo es-
tande da Romac, que destacou cinco 
equipamentos diferentes: escavadei-
ras hidráulicas DX225LCA_BR e 
DX138LC, pá carregadeira DL250A, 
compactador de solo BW177 D-4 e 
manipulador telescópico Apollo 25.6. 

Nessa edição de 2014, a feira contou 
com 210.144 visitantes em uma área 
de 720.000m². A edição de 2015 já 
tem data marcada e acontecerá de 02 
a 06 fevereiro.  

• A Romac participou da ExpoFecam, 
evento que discute a gestão municipal 
e desenvolvimento regional, que acon-
tece em Florianópolis (SC). 
De 11 a 13 de fevereiro, estiveram reu-
nidos prefeitos, vice-prefeitos, verea-
dores, secretários, dirigentes, represen-
tantes dos governos federal, estadual, 
instituições públicas, da iniciativa pri-
vada, além de fornecedores de produ-
tos e serviços aos municípios. No es-
tande da Romac, os visitantes puderam 
conhecer de perto a escavadeira hidráu-
lica DX35Z, da Doosan, e o compacta-
dor de asfalto BW90, da Bomag. 

• Com o intuito de dar mais visibilida-
de à empresa, a Romac iniciou parceria 
com a Rádio Super Condá, de Chape-
có (SC) para veiculação de comerciais 
durante a transmissão das partidas de 
futebol na região. Com essa novidade, 
a empresa aproveita para dar visibili-
dade e fortalecimento à marca junto 
ao público da área de abrangência da 
emissora de rádio. 

• Realizada na cidade de Palma Sola 
(SC), o Show Agrícola, considerado um 
dos maiores eventos do setor agrícola do 
país, contou com a participação da Ro-
mac. A feira aconteceu de 24 a 28 de fe-
vereiro e reuniu mais de 200 expositores, 
com programação que incluiu palestras, 
mostras e oficinas. Para 2015, a data do 
evento será de 25 a 28 de fevereiro.  

Clientes em obras

Show Rural ExpoFecam

Show Agrícola

Modelo da Doosan integra 
trabalhos da UHE São Roque, 
em Santa Catarina
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Destaque

Toniollo Busnello 
- um ano de uma 
parceria promissora

AToniollo Busnello, de Por-
to Alegre (RS), é uma das 
recentes parcerias firma-

das pela Romac. A empresa, presen-
te há 60 anos no mercado, atua no 
segmento de terraplenagem e cons-
trução civil e pesada e passou a ser 
cliente da Romac no ano de 2013.  

A Toniollo adquiriu sete escava-
deiras da marca Doosan, dos mode-
los DX140W e DX53W e faz uma 

avaliação positiva tanto em relação às 
máquinas, quanto ao atendimento da 
Romac. “Temos um retorno muito 
bom no que se refere ao pós-venda, 
inclusive com a parceria do fabrican-
te Doosan”, destaca o diretor da To-
niollo Busnello, Raimundo Toniollo. 

Com mais uma parceria de peso, 
as máquinas da Doosan, representa-
das pela Romac ganham força dentro 
do setor da construção e obras pesa-

das no país. De acordo com Toniollo, 
apesar de serem clientes de marcas 
tradicionais, a empresa notou que 
existiam peculiaridades nos modelos 
da Doosan que chamaram a atenção. 

“Estamos atentos a novas marcas 
que estejam no mercado e a Doosan 
vem de uma crescente acentuada, prin-
cipalmente no centro do país, onde 
despertou a atenção da nossa Central 
de Equipamentos”, explica Toniollo. 
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Clientes

Adjair Edevino 
Chamberlain – PR

Detonadora do Sul – SC Escavaçoes e Britagem 
Frare – RS

Atuando no ramo de construção desde 1978, se destacan-
do como um dos melhores operadores de máquinas desse mer-
cado, foi no ano de 1994 que Adjair Edevino Chamberlain 
resolveu formar sua própria empresa. Hoje, a empresa atua no 
mercado de construção do Paraná. Recentemente, adquiriu o 
modelo S75V da Doosan. 

Atuando no mercado de detonação de rochas, a Detona-
dora do Sul, empresa localizada no município de Concórdia/
RS, adquiriu, recentemente, mais uma escavadeira Doosan 
DX138LC com rompedor. A empresa já conta com outro 
equipamento também fornecido pela Romac, a escavadeira 
Doosan DX180LC com rompedor. 

Sediada na cidade de Anta Gorda/RS, a empresa Escava-
ções e Britagem Frare iniciou as atividades no ano de 2002, 
prestando serviços de terraplenagem. No ano de 2006, co-
meçou a atuar também nas atividades de mineração e brita-
gem. Os sócios da Frare são os irmãos Delmar, Gecir e Airton 
Frare, e Jorge Ozekoski. A frota atual da empresa conta com 
máquinas da Doosan, sendo duas escavadeiras DX180LC e 
DX225LCA e um rompedor DXB170. 

Edemar Matiello, da Construtora Colina, recebe o equipamento do consultor da 
Romac, Paolo Troggian e do gerente da Romac de Chapecó, Marcos Thalheimer 

Consultora da Romac, Maria Célia, fez a entrega simbólica 
da Solar 75 ao Sr. Adjair Edevino Chamberlain 

Sr. Bósio, da Detonadora do Sul e o consultor da Romac, Paolo Troggian  

Referência em construção civil em toda a região de San-
ta Catarina, a Construtora Colina Ltda tem sede na cidade 
de Xaxim/SC. Segundo o proprietário da construtora, Ede-
mar Matiello, a empresa adquiriu o modelo DX138LC, que 
será utilizado, principalmente, para atuar em loteamentos e 
também em obras de saneamento no município. 

Construtora Colina Ltda – SC 
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Clientes

Jazida Gomes – RS 

Pansera Construçoes 
Ltda – SC

Grupo Peixoto – RS

Atuando no mercado de terraplenagem, a Jazida Gomes, 
localizada na cidade de Osório/RS adquiriu, recentemente, sua 
quarta carregadeira DL200 e também a escavadeira DX225L-
CA. A empresa está satisfeita com os equipamentos e também 
com o serviço de pós-venda da Romac.

Localizada no município de Concórdia/SC, a Pansera 
Construções Ltda Me destaca-se em sua região pela qualidade 
em seu serviço prestado. A aquisição da escavadeira hidráulica 
Doosan modelo DX27Z vem para auxiliar na demanda de ser-
viço que a empresa possui no ramo de construção civil.

O Grupo Peixoto, empresa instalada na cidade de Cama-
quã/RS, adquiriu, primeiramente, o modelo DX225 e, após 
estar muito satisfeito com o desempenho da máquina, com-
prou mais uma máquina da Doosan. O proprietário da em-
presa, Fabiano Peixoto, destaca a produtividade, baixo custo 
e o excelente pós-venda como fatores diferenciados. Ele ainda 
destaca que até o final desse ano, a ideia é adquirir mais dois 
modelos da Romac. 

Consultor de vendas da Romac, Teófilo Podolak e o proprietário da empresa, 
Luciano Renaud 

Arlindo Gomes, da Jazida Gomes e o consultor de vendas da Romac, Renato Garcia 

Jandir Pansera, da Pansera Construções recebe a máquina do consultor da Romac, 
Paolo Troggian

Proprietário da empresa, Fabiano Peixoto, gerente Claudionor e o vendedor da 
Romac, Nadir Treiber 

Presente há mais de 20 anos no mercado, a Jean Re-
naud Terraplenagem, localizada na cidade de Ponta Gros-
sa/PR, atua no segmento de escavações, demolições, ter-
raplenagem e serviços de infraestrutura. Recentemente, a 
empresa adquiriu uma escavadeira modelo DX138LC e 
está extremamente satisfeito com o equipamento, princi-
palmente pelo desempenho e economia. 

Jean Renaud 
Terraplenagem – PR 
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Clientes

Transportes 
São Marcos Ltda - SC

A BOMAG está 
produzindo no Brasil, 
o compactador 
vibratório de solo, os 
modelos BW 211-212. 

A Transportes São Marcos, situada na cidade de Chapecó/
SC, é destaque nas atividades de terraplenagem e calçamentos. 
A empresa investe em equipamentos de ponta e uma das re-
centes aquisições foi a escavadeira hidráulica Doosan modelo 
DX138LC, que vem para dar segurança e tranquilidade aos 
serviços oferecidos.

Clóvis Todescato, da Todescato Terraplanagem, ao lado da mais nova aquisição da 
empresa 

Representantes da Transportes São Marcos ao lado da escavadeira hidráulica Doosan 
modelo DX138LC 

Reforçando a parceria com a Romac, a Terraplenagem 
Todescato, empresa de Bento Gonçalves/RS adquiriu mais 
uma máquina Doosan DX225LCA para seu parque de má-
quinas. A terceira unidade adquirida já veio equipada com 
Rompedor Hidráulico DXB170 e faz parte do processo de 
padronização do maquinário da empresa. O modelo foi esco-
lhido por apresentar a melhor relação custo-benefício e ótimo 
desempenho. 

Todescato 
Terraplenagem Ltda – RS

Os BW211 – 212 brasileiros trazem 
motor potente de fabricação nacional e 
com baixas emissões, Tier 3. O compacta-
dor liso, para materiais não coesivos, pode 
ser adaptado para a utilização em materiais 
coesivos, pois traz a cinta de envoltura de 
pé de carneiro em três sessões: instalação 
muito mais prática. Possue dupla amplitu-
de com a máxima de até 2 mm, para gran-
de densidade de compactação mesmo com 
a envoltura pé de carneiro instalada! 

Os compactadores trazem cilindros 
tracionados de série, além de eixos excên-
tricos com dupla lubrificação e com especi-
ficação de lubrificantes comuns e de baixo 
custo. As juntas articulatórias e oscilatórias 
da BOMAG não possuem pontos de en-
graxe, pois são blindadas e livres de manu-
tenção. O eixo traseiro é anti-deslizante de 
série com 100% de bloqueio!

A operação dos compactadores Bo-
mag é extremamente simples e precisa – o 
compacatdor foi concebido para facilitar a 
interação dos operadores: o painel é auto-
-explicativo e seus comandos por botões 
garantem maior agilidade, segurança e sua-
vidade de trabalho.

Os compactadores BW211-212 são 
fabricados na Bomag Marini, empresa do 
Grupo FAYAT, localizada em Cachoeiri-
nha, região metropolitana de Porto Alegre. 

Os equipamentos oferecem a solução 
para obras de grande e médio porte e são 
oferecidas em duas versões, destinadas 
a trabalhar em todas as situações seja na 
construção civil, rodoviária e terraplena-
gem. 

Os compactadores BW211-212 série 
D são recomendados para compactação 
de solos pouco coesivos e rochas, materiais 
hidraulicamente ligados, areia, brita, casca-
lho, pedregulhos. Já a série PD por sua vez 
é destinada principalmente para a compac-
tação de solos muito coesivos com elevado 
conteúdo de água.

A linha nacional é equipada com os 
motores Cummins QSB 4.5 TIER III, 
com 130 HP, garantem facilidade de ma-
nutenção e ótima potência em qualquer si-
tuação de trabalho. Os compactadores Bo-
mag são proporcionam grande produção, 
melhor desempenho operacional e maiores 
ganhos financeiros às empreiteiras. 

Estes modelos consagrados 
mundialmente são reconhecidos 
pelas empreiteiras e locadoras 
como o melhor compactador de 
solo disponivel no mercado. 

17Agosto 2014 - Romac News 
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“Agilidade, rapidez e praticidade”. É assim que 
o supervisor de Serviços da Romac, Alexan-

dre Duarte Machado, de 28 anos, define os grandes 
diferenciais da empresa. Integrando a companhia des-
de 2011, como mecânico, o colaborador desempenha, 
atualmente, o trabalho de gestão e suporte técnico 
para a equipe de serviços da filial em Chapecó (SC). 

O profissional destaca que não precisou de muito 
tempo para se adaptar ao trabalho e que, um dos moti-
vos, foi o fato da empresa ser muito acolhedora, aberta 
as sugestões e estar sempre buscando a integração dos 
colaboradores. “Nesses três anos fui muito bem recebi-
do pela família Romac. Hoje sinto que estou em uma 
empresa que dá atenção ao colaborador, incentiva os 
nossos sonhos e auxilia a sempre fazermos um trabalho 
melhor”, destaca. 

Para Alexandre, a chave para o sucesso, tanto da 
empresa, quanto dos profissionais, está na questão da 
valorização. “A empresa reconhece o meu trabalho e 
esforço e isso me dá oportunidades de sempre buscar 
novos desafios e o comprometimento cada vez maior, 
para que eu possa crescer junto com a Romac. Tenho 
certeza que a satisfação da empresa, dos colaboradores 
e clientes é a receita certa para o crescimento de to-
dos”, salienta.

Colaboradores

Gerenciando a filial da Romac, em 
Biguaçu (SC), David Robin Beck, 

de 34 anos, faz do seu dia a dia um 
desafio constante. Contribuindo para 
ampliar a comercialização das marcas 
representadas pela empresa gaúcha, o 
início do trabalho na companhia foi 
em março de 2013, como consultor de 
Vendas na região de Joinville (SC). 

De lá pra cá, David cresceu profis-
sionalmente e acredita que isso é resul-
tado das oportunidades oferecidas pela 
Romac. “Vejo uma empresa que tem 
fome de venda e que busca a melho-

ria constante do equipamento vendi-
do. Além disso, a simplicidade e o fácil 
acesso à diretoria faz com que a equipe 
se sinta à vontade para apresentar novas 
opiniões e sugestões” explica.

Pensando no futuro, o profissional 
acredita em crescimentos positivos. 
“Dentro da Romac sempre busquei o 
comprometimento para evoluir profis-
sionalmente. Olhando para o futuro, 
pretendo cada vez mais melhorar meu 
trabalho e alcançar meus objetivos pro-
fissionais, crescendo lado a lado com a 
empresa”, declara. 

Reconhecimento e valorização da empresa 
foram os impulsos para o crescimento

“Romac é uma 
oportunidade profissional 

para crescer”



Destaque

COM CARÊNCIA
PARA PAGAR
ATÉ   60MESES

Com direito ao
FINAME

Caçamba: 1.24 m³
Peso: 21.800 kg
Motor: 148 HP 
Excelente
Custo x Benefício

FLEXÍVEIS
JUROS DE 4,5% a. a.

PRAZOS




