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Alcance o topo.

Toda a qualidade e a tradição dos produtos 
Dieci em breve 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 estarão 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
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Tanto nossos clientes, quanto 
nossos colaboradores estão 
ansiosos com a chegada da 

Doosan Infracore no Brasil. A vinda 
da fábrica para o país só avaliza o 
comprometimento e respeito que 
a Doosan tem com os clientes e 
distribuidores. 

Este ano também tivemos a opor-
tunidade de levar alguns clientes para 
visitar a fábrica da Bomag na cidade 
de Boppard, na Alemanha. Os parti-
cipantes da visita ficaram maravilha-
dos com a qualidade e a tecnologia 
de compactação empregada na fa-
bricação dos equipamentos e pu-
deram constatar, durante o passo a 
passo na linha de montagem, que a 
Bomag tem como princípio básico a 
fabricação artesanal com um cuidado 

diferenciado. Porém, o que mais im-
pressionou a todos foi a tecnologia e 
as patentes que a Bomag detém e que 
a tornou especialista em compactação 
inteligente. O sistema torna possível 
aos proprietários de máquinas verificar 
a localização, temperatura do asfalto e 
grau de compactação do equipamento 
e seus dados operacionais, tudo através 
da internet. 

Esse mês também é motivo de co-
memoração para a Romac. Isso por-
que celebramos o primeiro ano da 
filial de Marialva e o segundo da filial 
de São José dos Pinhais. Além disso, 
em janeiro, abrimos a nossa primeira 
filial em Santa Catarina, na cidade de 
Biguaçu. Aproveito o momento para 
agradecer, aos clientes e colaboradores, 
pela confiança depositada na empresa. 

Clientes satisfeitos são a 
base do nosso sucesso

Alcance o topo.

Toda a qualidade e a tradição dos produtos 
Dieci em breve 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 estarão 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
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Destaque

Romac leva clientes para 
viagem técnica à Alemanha

Nada melhor do que voltar de 
viagem trazendo experiências 
incríveis, que agregam ainda 

mais conhecimento e trazem resulta-
dos satisfatórios às empresas. Esse foi 
o objetivo da última viagem realizada 
pela equipe e clientes da Romac. Du-
rante o mês de fevereiro, o diretor Ad-
ministrativo da empresa, Jefferon Re-
cus e o gerente Comercial da filial de 
Marialva, Patrick Motta estiveram na 
Alemanha, acompanhados pelos clien-
tes da Romac, Fernando Jorge Iasbek, 
da Construtora Gabriel e Filhos; Sil-
vania Scherer, da Rumo Certo Cons-
trutora Ltda e Maria Olinda Sarmento 
Carollo, da Construtora Irmãos Ca-
rollo. Um dos focos da viagem foi visi-
tar diferentes obras de compactação e 

terraplenagem e acompanhar de perto 
esse processo. 
 O motivo de escolher a Alemanha 
como destino foi para visitar a fábrica 
da Bomag, na cidade de Boppard. O 
objetivo da Romac foi levar os clientes 
pra conhecer a estrutura da corpora-
ção e também conferir a produção dos 
itens desenvolvidos pela marca. “Os 
clientes tiveram a oportunidade de 
percorrer pelos ambientes da fábrica, 
comprovando de perto a tecnologia do 
processo produtivo e a qualidade dos 
materiais. Com essas visitas, consegui-
mos mostrar para o cliente a serieda-
de da marca e o motivo pelo qual é 
consolidada como uma empresa líder 
mundial em tecnologia de compacta-
ção”, destaca Jefferson Recus. 

“Os clientes tiveram a 
oportunidade de percorrer 
pelos ambientes da fábrica, 
comprovando de perto 
a tecnologia do processo 
produtivo e a qualidade dos 
materiais. Com essas visitas, 
conseguimos mostrar 
para o cliente a seriedade 
da marca e o motivo 
pelo qual é consolidada 
como uma empresa líder 
mundial em tecnologia de 
compactação.”

Diretor Administrativo da 
empresa, Jefferson Recus

Acima, o Gerente Comercial da filial de Marialva, Patrick Motta, Fernando Jorge Iasbek, da Construtora Gabriel e 
Filhos. À direita no detalhe, Silvania Scherer, da Rumo Certo Construtora Ltda e Maria Olinda Sarmento Carollo, 
da Construtora Irmãos Carollo. Ao lado, o diretor Administrativo da Romac, Jefferon Recus. Registros feitos durante a 
viagem em conjunto para a Alemanha 

Representantes e clientes da Romac viajam para Alemanha 
para conhecer de perto a tecnologia da fábrica da Bomag 



Reunindo cerca de 200 pessoas, entre clientes, colaboradores e fabricantes, a Ro-
mac realizou no dia 25 de novembro de 2011, a inauguração oficial de mais 
uma filial no estado do Paraná, localizada no município de Marialva. A empresa 

está instalada, desde o mês de fevereiro, em uma área de, aproximadamente, cinco mil 
metros quadrados. Essa é a segunda filial da Romac em território paranaense, o que 
comprova a consolidação da empresa na região e seu posicionamento de mercado no 
estado. Contando atualmente com 15 colaboradores, a Romac vem conquistando dia-
riamente novos clientes na região, isso graças à tecnologia inovadora de suas máquinas. 
O serviço de pós-venda da empresa também se destaca entre seus principais atributos.

“Escolhemos Marialva pois o município está localizado estrategicamente no eixo 
entre as cidades de Maringá e Londrina, ligando todo o noroeste do estado, onde estão 
localizadas inúmeras empresas de expressão e com potencial para futuros negócios”, 
afirma o gerente da filial, Patrick Motta.  

Destaque
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De olho no crescente mercado paranaense, Romac 
comemora a inauguração de sua filial em Marialva
Evento marca a consolidação da empresa no estado do Paraná

Gerente Comercial da filial de Marialva, Patrick MottaLucia e Paulo Recus ao lado do representante da Doosan, D H Lee e do gerente Comercial da filial de Marialva, Patrick Motta

Sempre atenta ao calendário de feiras voltadas aos agronegócios, 
a Romac se fez presente em mais um evento do ramo. Dessa 
vez, a empresa esteve no Show Rural Coopavel, encontro que 

aconteceu na cidade de Cascavel, no Paraná, de 06 a 10 de fevereiro.
O principal objetivo do Show Rural, que nesta edição recebeu 

mais de 195 mil visitantes, é a difusão de tecnologias voltadas ao 
aumento de produtividade de pequenas, médias e grandes proprie-
dades rurais. Para isto o evento se mostra como uma vitrine tecno-
lógica, facilitando o acesso de clientes a equipamentos e técnicas que 
auxiliam na agilidade e qualidade da produção. 

A Romac participou da feira com o objetivo de expor suas má-
quinas aos produtores locais e também divulgar a marca na região. 
Por trabalhar com produtos de qualidade a aceitação foi positiva, 
comprovada em números obtidos durante os dias do evento. “Como 
a Romac já esteve presente em inúmeras feiras nacionais, não po-
deríamos deixar de participar do Show Rural Coopavel, um evento 
considerado referência em nosso segmento”, acrescenta o gerente da 
Romac de Marialva, Patrick Motta. 

Consolidando seu crescimento, Romac participa
de evento agrícola em Cascavel

Estande da Romac foi um dos espaços destaques dentro do Show Rural



Clientes em Obras
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A partir dessa edição da Romac News, os leitores 
poderão acompanhar as principais obras em que 
os clientes da Romac estão inseridos e com má-

quinas em serviço. Esse espaço será voltado para divulgar 
a ativa participação e a importância dos clientes da em-
presa em obras e construções de grande expressão. 

DE OLHO NA COPA DO MUNDO
No momento em que todas as atenções estão voltadas 

para a Copa do Mundo 2014, os clientes da Romac estão 
presentes nas grandes obras no Rio Grande do Sul. Com 
máquinas da marca Doosan, os equipamentos podem ser 
vistos na construção da Arena do Grêmio e também na de-
molição do Estádio dos Eucaliptos. 

Estádio dos Eucaliptos
Ainda dentro do futebol, a Romac também participou 

da retirada das arquibancadas do Estádio dos Eucaliptos 
(foto acima), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. 
Através do cliente Rok Demolições (RS), foram utilizadas 
duas escavadeiras hidráulicas Doosan DX225LCA. Com 
uma área de 23 mil metros quadrados, o Estádio dos Eu-
caliptos foi casa do Inter entre 1931 e 1969 e agora dará 
lugar a prédios residenciais, ala de comércio e vagas de es-
tacionamento.

Com essas mudanças, foi possível dar início a refor-
mulação do Beira Rio, o qual se adaptará às mais recen-
tes exigências e padrões internacionais do futebol e estará 
pronto para sediar jogos nacionais ou internacionais, com 
um complexo esportivo sustentável. O estádio sediará cinco 
jogos da Copa do Mundo de 2014 e para isso, passará por 
uma modernização das arquibancadas e instalações para o 
público em geral, incluindo áreas vips, substituição dos sis-
temas elétricos e hidráulicos, complementação dos sistemas 
de informação do estádio, substituição do gramado, além 
de uma cobertura com estrutura metálica e membrana para 
o estádio e construção de um edifício garagem.  

Arena do Grêmio 
A Romac está presente na construção da nova Arena do 

Grêmio (foto acima), localizada no bairro Humaitá, em Por-
to Alegre (RS). Através do cliente LC Transportes, empresa 
da cidade de Esteio (RS), a obra conta com o serviço de duas 
escavadeiras hidráulicas Doosan DX225LCA. 

Há dois meses na Arena, a máquina, caracterizada por 
oferecer excelente ergonomia, potência e segurança, auxilia 
em uma das grandes obras da capital gaúcha. Um estádio de 
60 mil lugares, com capacidade para receber jogos oficiais da 
FIFA, além de espetáculos e shows, integrado a um complexo 
multiuso com um centro de convenções de mais de 20 mil 
m², um hotel com 240 apartamentos, um centro empresa-
rial, uma área residencial e 5300 vagas de estacionamento.

 

Para participar 
Clientes que tiverem interesse em participar des-

sa coluna, basta entrar em contato com a Romac 
pelo e-mail: romacnews@romac.com.br ou pelo site        
www.romac.com.br.
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No dia 22 de março, a Romac recebeu a visita de representantes da Doosan, Paulo Recus, Ryan Hiun, Seongyoun 
Lee, William, da Rok Demolições e B. K. Oh

Gerentes Comerciais da Romac, Egídio Giuriatti e Hercílio 
Motta na entrega das máquinas do MPA em Santa Catarina

Vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Valdemar Salvadego, Prefeito de Cruzeiro do Sul,
Ailton Buso de Araújo e o prefeito de Marialva, Edgar Silvestre marcaram presença na 
inauguração da filial da Romac em Marialva 

Diretor Administrativo da Romac, Jefferon Recus, gerente Comercial da filial de Marial-
va, Patrick Motta e Fernando Jorge Iasbek, da Construtora Gabriel e Filhos em recente 
viagem a Alemanha

A Romac realizou um treinamento em Biguaçu (SC) para operadores de algumas 
cidades contempladas com escavadeiras hidráulicas. O treinamento foi ministrado 
pelo colaborador da empresa, Alexandre Machado

Durante a inauguração da filial da Romac em Marialva, João Weiller e família 
juntamente com o gerente Comercial da Romac, Egídio Giuriatti e o consultor de 
vendas, Ivan Pulzatto

Consultores de vendas Romac, Maurício Malucelli e Luiz Weis, gerente Comercial da 
filial de São José dos Pinhais, Jovelino do Nascimento e Presidente da Romac, Paulo Recus 
no Show Rural Coopavel

Gerente de Pós-Vendas de São José dos Pinhais, Maraísa Ferreira, gerente
Comercial da filial de Marialva, Patrick Motta e diretor Administrativo da Ro-
mac, Jefferson Recus

7Abril 2012 - Informativo Romac 



Conhecendo a Máquina
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A DX180LC, um dos equipamentos que integra os 
modelos de escavadeira hidráulica da Doosan, se 
destaca entre os produtos da marca. Entre os diferen-

ciais, está o aumento da produção e redução do consumo 
de combustível, graças à otimização do sistema hidráulico 
e à sua ligação eletrônica com um motor de nova geração. 

O sistema revolucionário, capaz de unir mais produção 
e redução de consumo de combustível é o E-POS (Sistema 
de Otimização Eletrônica), que permite troca contínua de 
informações entre o motor e o sistema hidráulico, fazendo 
estas unidades trabalharem em perfeita sincronia.

Escavadeira hidráulica 
Doosan DX180LC se 
diferencia por aliar 
economia e agilidade
Com características inovadoras a escavadeira 
hidráulica DX180LC é a máquina destaque 
desta edição da revista

Fácil manutenção aumenta eficácia e 
longevidade da máquina

Com a utilização de materiais, de alta durabilidade, a 
DX180LC desenvolve novos métodos de cálculos das estru-
turas, aumentando a duração das peças e reduzindo os custos 
com reparos. Na hora do trabalho pesado, a máquina oferece 
dois modos de operação. O modo trabalho é ideal para es-
cavação, carregamento e levantamento. Nesta função ainda 
é possível escolher a prioridade de rotação para os trabalhos 
como aberturas de valas e canais. No modo força é possível 
utilizar 85% da potência do motor para todos os trabalhos, o 
que resulta no consumo de combustível otimizado. 

Conforto interno impressiona
Mais espaço, melhor visibilidade, ar condicionado, as-

sento confortável e cabine silenciosa. Estes são os elementos 
que garantem ao operador da DX180LC excelentes con-
dições de trabalho. O banco de suspensão a ar é equipa-
do com diversas funções de regulagem, incluindo também 
função lombar. O assento ainda reduz a vibração dos equi-
pamentos transmitida durante o trabalho. Além de um po-
deroso sistema de ar condicionado, o banco conta também 
com uma função de aquecimento da poltrona. Todos os 
benefícios oferecidos ao operador são de fáceis acessos, gra-
ças à controlabilidade dos comandos dentro da máquina.

• Disponibilidade de um modo de potência e um 
modo padrão garantem máxima eficiência sob todas as 
condições.
• O modo de desaceleração automática permite 
economia de combustível.
• A regulagem e o controle preciso da taxa de vazão 
requerida pelo equipamento estão disponíveis como 
padrão.
• A função de autodiagnóstico permite rápida e 
eficiente solução dos problemas.
• A memória operacional fornece exibição gráfica do 
status da máquina.
• Os intervalos de manutenção e troca de óleo podem 
ser exibidos.      

Vantagens do novo sistema E-POS



Fala 
Operador

Conhecendo a Máquina
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Potência do motor
DIN 6271 / 120 HP/CV a 1.950 rpm
SAEJ 1349, net / 122HP/CV a 1.950 rpm
Peso operacional:
Standard: 17.660 ~18.500 kg
Capacidade da caçamba (SAE): 
0,38 ~0,93 m³

Outras vantagens 
• Força de escavação
• Maior Produtividade
• Motor Doosan DL06 Tier III
• Menos consumo de combustível 

O operador Alexandre Magni, mora-
dor da cidade de Caxias do Sul (RS), 
trabalha há um mês com a nova es-
cavadeira hidráulica DX180LC. O 
profissional fala sobre a experiência 
de operar a nova máquina.  

1 – Há quanto tempo você é opera-
dor de máquinas? 
Alexandre – Há oito anos

2 – Antes da DX180LC, com qual 
máquina você trabalhava?
A: Trabalhei por anos com uma Ko-
matsu PC 160 

3 – Qual a principal diferença en-
tre os dois equipamentos?
A: Para um operador, que passa ho-
ras dentro da máquina, o conforto 
é de extrema importância. Com a 
escavadeira hidráulica DX180LC, o 
espaço interno é perfeito. Quanto a 
climatização do ambiente, para os 
dias quentes, o ar condicionado é es-
sencial, já para os dias frios, utilizarei 
muito a função de climatização do 
próprio assento.

4 – O que você achou do desempe-
nho da máquina?
A: Mesmo pesando aproximada-
mente 18 toneladas, a DX180LC se 
mostra uma máquina muito rápida. 
No quesito força é impressionante o 
resultado apresentado. Em diversas 
oportunidades, é notória a diferença 
desta máquina, se comparar com ou-
tros modelos. 

5- Você indicaria este equipamento?
A: Com certeza indicaria. A máquina 
é muito boa, pois consegue aliar for-
ça, conforto e agilidade, uma com-
binação perfeita para os operadores.  



O ano de 2012 começou a todo 
vapor para a Romac. Isso por-
que a empresa inaugurou mais 

uma filial, dessa vez, na cidade de Bigua-
çu, na região metropolitana de Floria-
nópolis (SC). O novo empreendimento, 
que abriu as portas em janeiro, contará 
com todos os produtos das marcas Bo-
mag e Doosan. De acordo com o diretor 
Administrativo da empresa, Jefferson 
Recus a escolha da região não foi por 
acaso, já que o município está estrategi-
camente localizado a 20 quilômetros da capital catarinense e 
ainda, é cortado pela BR 101. “Ficamos com uma condição 
privilegiada em relação à logística. Com isso, conquistamos 
uma presença local ainda mais efetiva e de maior escala, o 
que nos oportuniza ter uma excelente disponibilidade de 
produtos e melhor condição de preços”, destaca.  

Além de integrar os planos de expansão da empresa, a 
nova unidade se torna um marco na história da Romac. 
Com a filial de Biguaçu, a Romac alcançou a exclusividade 

na representação da marca Doosan no 
estado de Santa Catarina. Além disso, o 
empreendimento confirma a consolida-
ção da empresa nos três estados do Sul 
do Brasil, tendo a matriz em Gravataí 
(RS) e filiais em São José dos Pinhais 
(PR) e Maringá (PR). “Com essa filial, 
a Romac ficou como única responsável 
pela venda de máquinas, peças e servi-
ços da Doosan, condição que já tinha 
com a Bomag desde 2010”, salienta 
Jefferson Recus. 

E os planos não param por aí. A empresa aposta todas 
as forças na região, principalmente por ser um local em que 
a economia é baseada na indústria e no comércio, e já faz 
planos para ampliar ainda mais o atendimento no Sul do 
país. “Nossa intenção é até o final de 2013 abrir outra filial, 
desta vez, na região de Chapecó. Vamos ter em torno de 
15 pessoas no estado de Santa Catarina e isso irá gerar um 
incremento de 25% de faturamento da Romac”, afirma o 
diretor da empresa.  

Expansão
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Romac instala filial na região metropolitana de Florianópolis
Com novo empreendimento, empresa alcança a consolidação e se torna 
representante exclusiva da marca Doosan no estado de Santa Catarina

“Ficamos com uma condição 
privilegiada em relação 
à logística. Com isso, 
conquistamos uma presença 
local ainda mais efetiva e 
de maior escala, o que nos 
oportuniza ter uma excelente 
disponibilidade de produtos 
e melhor condição de preços”

Funcionando desde janeiro, a nova filial da Romac em Santa Catarina conta com uma completa infraestrutura para atender as necessidades dos clientes, 
além de oferecer uma equipe altamente qualificada, pronta para o atendimento durante as vendas e também no pós-vendas
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Exclusividade no mercado
Devido aos excelentes resultados 

obtidos com a Doosan nos estados do 
Rio Grande do Sul e Paraná, a Romac 
foi convidada pela marca para ser re-
presentante também em Santa Canta-
rina, passando a ser distribuidor exclu-
sivo na região. 

O grupo Doosan, maior conglome-
rado sul-coreano no setor de máquinas e 
equipamentos, atua em diversos segmen-
tos e está presente em 23 países, com li-
nhas de produção em nove deles, além da 
Coreia, onde conta com cinco fábricas. 

A Doosan tem experimentado a 
Romac e aprovado ano após ano. Ini-
cialmente, a empresa gaúcha estava 
presente no Rio Grande do Sul e logo 
em um ano, chegou ao Paraná. Após 
dois anos, foi a vez de Santa Cantarina, 
conquistando assim, todo território do 
Sul do país.

Expansão

Romac instala filial na região metropolitana de Florianópolis



Destaque
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A Romac fechou um grande con-
trato com o Ministério da Pesca e 
Aquicultura (MPA). No acordo, 

ocorrido em dezembro de 2010, o MPA 
adquiriu 150 escavadeiras hidráulicas 
DX140LC, para investir na piscicultura 
de diversos municípios do país. O Minis-
tério disponibiliza as escavadeiras hidráu-
licas para os municípios em comodato 
por cinco anos, podendo ser renovado 
por mais cinco. Com as escavadeiras será 
possível abrir açudes para os pequenos 
agricultores, implementar tanques em as-
sociações e auxiliar no desenvolvimento 
da aquicultura no país.

No estado de Santa Catarina, foram 
contempladas as cidades de Guaraciaba, 
Garopaba, Jaborá, Quilombo, Iporã do 
Oeste, Monte Carlo, Santa Terezinha do 
Progresso, Itapiranga, Nova Erechim, São 
Domingos, Urussanga, Rio do Oeste, 
Guaramirirm, São João do Sul, Itaiópo-
lis, Laurentino, São Martinho, Rio dos 
Cedros, Maracajá, Turvo, Tubarão, Santa 
Rosa do Sul, Ilhota, Três Barras, Massa-
randuba, Cocal do Sul, Painel, Forquilhi-
nha, São José do Cedro, Saudades, União 
do Oeste, Videira, Águas de Chapecó, 
Águas Frias, Dionísio Cerqueira e Flor do 
Sertão. No Rio Grande do Sul as cidades 
de Dom Feliciano, Benjamin Constant 
do Sul e Vale do Sol além do Consórcio 
Público do Extremo Sul. No Paraná fo-
ram contempladas as cidades de Capa-
nema, Centenário do Sul, Chopinzinho, 
Marmeleiro, Nova Prata do Iguaçu e Rio 
Bonito do Iguaçu.

Entrega em outros estados
Além das máquinas entregues em San-

ta Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, 
estados como Maranhão, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Ceará, Minas Gerais e Acre 
também receberam recentemente máqui-
nas da Romac. 

Romac distribui 150 escavadeiras
Abrangendo inúmeras cidades do país, equipamentos 

irão auxiliar no desenvolvimento da aquicultura

Representantes da Romac e prefeitos das cidades contempladas durante a 
cerimônia que marcou a entrega das máquinas 

Máquinas entregues em Santa Catarina através do Ministério da Pesca e Aquicultura 
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• Pensando em oferecer um atendimento contínuo e 
completo, a Romac disponibiliza uma nova facilidade. 
Desde a segunda quinzena de fevereiro, os clientes da 
empresa contam com o Chat Online, ferramenta que 
possibilita o atendimento em tempo real, desenvolvida 
para auxiliar nas dúvidas e questionamentos em relação 
às máquinas e equipamentos em geral da marca. Após 
esse atendimento, se necessário, as dúvidas dos clientes 
são repassadas para uma área específica para que haja 
continuidade no processo. O Chat Online é acessado 
através do site da Romac e pode ser utilizando das 8h 
às 18h. 

• Visando posicionar a em-
presa e suas marcas entre os 
principais players, a Romac 
fechou uma parceria com 
a DUE – Relacionamento 
com a Imprensa. A partir de agora, a Romac passa a 
contar com o trabalho de assessoria de imprensa, focado 
em jornais de grande circulação, revistas do segmento e 
também nos veículos de imprensa que abrangem as ci-
dades onde a empresa atua. Além disso, a DUE também 
assina a produção de conteúdo dessa edição da revista 
Romac News.  

• A Romac está a todo vapor nesses próximos meses. Isso 
porque a empresa participa de inúmeros eventos, en-
contros e feiras do segmento. Em maio, a Romac marca 
presença na M&T Expo, feira que acontece em São Pau-
lo e envolve o mercado de construção e mineração. Em 
junho, a empresa estará em Criciúma (SC) no evento 
Sul Metal & Mineração 2012, destinado para os setores 
metalmecânico e mineração. A empresa também estará 
na Expointer 2012, que acontece no mês de agosto, em 
Esteio (RS), expondo as marcas Doosan e Bomag. 

• Ainda nesse primeiro semestre de 2012, a Romac inicia 
a representação de mais uma marca. Trata-se da fabri-
cante italiana Dieci, 
empresa de manipu-
ladores telescópicos. 
Para a Romac, o acor-
do estabelecido com a 
Dieci permite entrar 
no mercado de forma 
rápida, aproveitando 
todo o trabalho de in-
vestigação e desenvol-
vimento já realizado 
pelo reconhecido fa-
bricante italiano. No 
primeiro momento, a 
Romac comercializará 
dois modelos: Apollo 
25.6 e Icarus 40.17. 

O grupo Doosan, maior conglomerado sul-coreano 
no setor de máquinas e equipamentos irá instalar 
sua primeira fábrica no Brasil. A unidade, que será 

instalada na cidade de Americana, em São Paulo, receberá 
investimento de R$ 100 milhões e deve entrar em operação 
até o final de 2012, alcançando uma capacidade de pro-
dução de 2 mil máquinas ao ano. Apostando na produção 
de escavadeiras para a construção civil, a unidade fabril da 
Doosan no Brasil gerará cerca de 300 empregos diretos. 

O primeiro equipamento a ser produzido no Brasil será 
a Escavadeira Hidráulica DX225LCA. Este equipamento 
vem sendo o modelo líder de vendas da Doosan no Brasil, 
desde o início de suas atividades no país. Com a fabricação 
do equipamento em território brasileiro, será possível ad-
quirir uma DX225LCA utilizando o FINAME - Financia-
mento de Máquinas e Equipamentos. 

Primeira máquina poderá ser conferida 
na Romac 

Em um acordo celebrado entre o Presidente da Romac, 
Paulo Cezar Recus, e o Diretor Executivo de Marketing 
e Vendas da Doosan, Hee Eun Ahn, a Romac garantiu a 
compra da primeira máquina produzida pela empresa co-
reana em solo brasileiro. Este equipamento será utilizado 
para exposições, feiras e demonstrações. Uma grande atra-
ção que entra para a história da empresa. 

Com investimento de R$ 100 
milhões, Doosan instala sua 

primeira fábrica no Brasil

Documento confirma 
a compra feita pela 
Romac da primeira 
máquina Doosan 
fabricada no Brasil 

Local onde já iniciou a obra da primeira fábrica da Doosan no Brasil, na 
cidade de Americana, em São Paulo
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Localizada em Gravataí (RS), a empresa Stumpf 
e Filhos foi fundada em 1991 por Sadi Stumpf. 
Hoje, a companhia é gerenciada pelos filhos de 

Sadi, José Carlos Stumpf e César Ricardo Stumpf. A 
corporação é especializada em locações e serviços de 
terraplanagem, trabalhando com diversos equipamen-
tos de construção, como escavadeiras hidráulicas e pás 
carregadeiras.

Recentemente a Stumpf comprou quatro novas 
máquinas da Romac, sendo três escavadeiras DX255L-
CA e uma carregadeira modelo DL200. “Trabalhar 
com a Romac é um privilégio, a parceria de anos resul-
ta no sucesso das duas empresas. Essas máquinas irão 
substituir as duas escavadeiras Hyundai que a empresa 
possuía, já que a qualidade e durabilidade dos equipa-
mentos Doosan é inquestionável”, acrescenta o gerente 
da Stumpf, Sadi Stumpf. 

Com tantos anos de tradição, a Stumpf já acumula 
em seu histórico serviços de grande expressão, como a 
terraplanagem da Faculdade Faccat, em Taquara (RS). 
Em Gravataí (RS), a Stumpf foi uma das responsáveis 
pela terraplanagem da atual sede da General Motors, 
em 1998. Em 2012, algumas máquinas da empresa 
encontram-se envolvidas nas obras do novo estádio do 
Grêmio, em Porto Alegre.

Stumpf e Filhos se destaca entre 
as empresas parceiras da Romac

Confiança e parceria de longa data auxiliaram na 
consolidação das duas empresas no mercado

Stumpf carrega em seu histórico serviços de grande 
expressão, como a terraplanagem da Faculdade Faccat, 

em Taquara (RS). Atualmente é possível encontrar 
máquinas da Stumpf trabalhando no novo estádio do 

Grêmio, em Porto Alegre (RS). 

“Trabalhar com a Romac é um privilégio, a 
parceria de anos resulta no sucesso das duas 

empresas. A qualidade e durabilidade dos 
equipamentos Doosan é inquestionável.”

Sadi Stumpf

Na foto abaixo, o Consultor de Vendas da 
Romac, Rodrigo dos Reis ao lado de Sadi 

Stumpf, da Stumpf e Filhos 

Carregadeira DL200 adquirida pela Stumpf e Filhos durante a Expointer de 2011 
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Consultor da Romac, Paolo Troggian, operador da máquina entregue, Prefeito Bráulio 
Zatti, gerente comercial da Romac, Hercílio Motta, secretário de obras, Alfeu Três, 
Consultor de Vendas da Romac, Darlan Nestor e vereador Renato 

Casa Nova/RS
Sempre atenta as necessidades do mercado, a Casa Nova Materiais de 
Construção, localizada na cidade de Carazinho, região Norte do Rio 
Grande do Sul, adquiriu, junto a Romac, uma Doosan DX140LC. 
O item será utilizado para descarga de areia e no segmento de ter-
raplanagem. O proprietário da empresa, Leonir Jarré salienta que a 
máquina foi escolhida pela fácil manutenção e também pela precisão 
no controle, o que aumenta a sua eficácia e longevidade. 

“Como sempre buscamos investir em qualidade, agilidade, tec-
nologia e versatilidade, optamos pela Doosan. Já o contato com a 
Romac surgiu através de boas referências que recebemos da empre-
sa.” Leonir Jarré 

Consultor da Romac, Paolo Troggian, e Leonir Jarré, Silvana Jarré e 
Mateus Jarré, da Casa Nova Materiais de Construção

Prefeitura Municipal de Constantina/RS
Com o objetivo de trazer melhorias para a cidade e sua po-
pulação, a Prefeitura de Constantina, cidade localizada no 
Rio Grande do Sul, adquiriu, recentemente, uma escava-
deira hidráulica Doosan DX180LC, aquisição feita através 
da Romac. De acordo com a equipe da administração mu-
nicipal, a escolha da máquina foi feita após uma pesquisa 
onde se constatou que o item oferece inúmeras vantagens, 
como economia, confiabilidade e capacidade de produção. 

“A aquisição da máquina foi de extrema importância 
para nossa cidade, já que trará melhorias e facilitará as 
obras nas ruas do município” Prefeito Braulio Zatti 

EDL Terraplanagem/RS
A EDL Terraplanagem, empresa consolidada na cidade 
de Alvorada (RS) adquiriu, no mês de março, seu pri-
meiro equipamento da Doosan. Dessa vez, o modelo es-
colhido foi a escavadeira hidráulica, modelo DX225L-
CA, máquina que garante maior produção, ergonomia, 
mais segurança e redução da manutenção. Segundo o 
proprietário da EDL, Eder Freitas a escolha desse equi-
pamento foi pensando na alta rentabilidade que oferece. 

“A preferência por essa compra se deu por dois mo-
tivos básicos: a qualidade dos equipamentos Doosan, 
que já conhecemos por aqui e também pelo bom rela-
cionamento de muitos anos que temos com a Romac.” 
Eder FreitasJunior ao lado do pai Eder Freitas, da EDL Terraplangem com Renato Garcia, consultor da Romac 

Explosul /RS
Presente no mercado há 14 anos, a Explosul atua com foco em 
terraplenagem e detonação. Com sede em Bento Gonçalves 
(RS), a empresa conta com a direção de Andrei Rieffel, que 
procurou a Romac para adquirir uma escavadeira Doosan. 
Segundo o profissional, o motivo da escolha foi a excelente 
aceitação que a marca tem na Serra Gaúcha e também pela 
qualidade do equipamento. 

“Quando decidimos comprar nossa primeira escavadei-
ra, optamos pela Doosan via Romac, principalmente pelas 
características do item. Bom acabamento, robustez e eco-
nomia são os pontos fortes do produto.” Andrei Rieffel Consultor da Romac, Vanderlei Sperotto e o diretor da Explosul, Andrei Rieffel 
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L.A Ferrari Terraplanagem/RS
Com quatro anos de atuação no mercado, a L.A Ferrari Ter-
raplanagem é uma empresa consagrada no segmento e fir-
mada na cidade de Ercehim (RS). Atenta as necessidades do 
mercado, a Ferrari adquiriu sua primeira máquina Doosan, a 
escavadeira hidráulica DX180LC. De acordo com o proprie-
tário, Luiz Alberto Ferrari o equipamento está corresponden-
do em função de sua versatilidade e economia. 

“Oferecer produtos de qualidades fazem parte da nos-
sa rotina e agora com uma escavadeira Doosan aumenta-
remos nossa produção diária e ofereceremos ainda mais 
benefícios aos nossos clientes.” Luiz Alberto Ferrari. Romeu, Luiz Alberto Ferrari, Consultor de Vendas da Romac, Paolo Troggian e gerente 

Comercial da Romac, Hercílio Motta

Prefeitura de Santa Rosa do Sul/SC
A administração do município de Santa Rosa do Sul (SC) adquiriu uma 
escavadeira hidráulica da Doosan, entregue pela Romac, em fevereiro desse 
ano. A aquisição foi feita através do Ministério da Pesca e Aquicultura e foi 
destinada especialmente à abertura de açudes para beneficiar a agricultura 
familiar da região, já que com a máquina fica mais fácil incentivar a criação 
de peixes nas propriedades rurais, incrementando a renda dos agricultores. 
Segundo a Prefeita de Santa Rosa do Sul, Geci Geltrudes de Oliveira Ca-
sagrande a aquisição desse equipamento era um sonho para o município. 

“Nosso município já possui diversos produtores que trabalham com 
a piscicultura, mas com açudes de menor porte. Com essa máquina, os 
açudes podem ser ampliados e também devem surgir outros.” Geci Gel-
trudes de Oliveira Casagrande

Gerente da Romac da filial de Biguaçu, Everton Recus e a prefeita de 
Santa Rosa do Sul, Geci Geltrudes de Oliveira Casagrande 

Prefeitura de Toledo/PR
A prefeitura municipal de Toledo, cidade do estado 
do Paraná, adquiriu, recentemente, uma escavadeira 
hidráulica Doosan DX225LCA. O objetivo da aqui-
sição é realizar melhorias na localidade, já que a má-
quina oferece inúmeras vantagens no que diz respeito 
a ergonomia, qualidade na produção e também é de 
fácil manuseio. 

“Para o município é importante poder confiar na 
qualidade de um equipamento como o da Doosan e 
também estarmos seguros com o trabalho de venda 
e pós-venda realizado pela Romac.” Moacir Neodi 
Vanzzo – Secretário da Administração de Toledo Secretário da Administração de Toledo, Moacir Neodi Vanzzo ao lado do chefe do pátio, Ari 

Terraplanagem AB Lima/PR
Localizada no estado do Paraná, na cidade de Parana-
vaí, a Terraplanagem AB Lima é um novo cliente da 
Romac. A primeira máquina adquirida foi uma esca-
vadeira hidráulica DX140LC da marca Doosan, que 
será utilizada para suprir as necessidades dos clientes 
da empresa, já que a AB Lima presta serviços para toda 
a região de Paranavaí. 

“Optamos por esse item confiando na qualidade 
do equipamento Doosan e também por já ouvirmos 
falar do ótimo atendimento no pós-venda oferecido 
pela Romac”. Antonio Barros de Lima, da AB LimaRepresentantes da AB Lima recebem as chaves do consultor da Romac, Ivan Pulzatto
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Terraplanagem Lagoa/RS
Empresa parceira da Romac, a Terraplanagem Lagoa possui sua sede em San-
to Antônio da Patrulha (RS) e atua no ramo de terraplanagem, locação e ex-
tração de saibro. O empreendimento, que já possui duas escavadeiras Doosan 
DX225LCA e um rolo compactador Bomag BW211D-40, aumentou sua 
frota de equipamentos. Com o objetivo de melhor atender seus clientes, a 
Terraplanagem Lagoa adquiriu uma escavadeira Doosan modelo DX300LC.
“Já contamos com máquinas da Doosan e Boomag em nossa frota e
estamos satisfeitos com os resultados. O que nos levou a adquirir mais 
um item, através da Romac, foi essa segurança que temos no que diz 
respeito a qualidade e eficiência dos produtos” Maurício Missel, da 
Terraplanagem Lagoa 

Maurício Missel, da Terraplanagem Lagoa recebe a 
escavadeira Doosan modelo DX300LC

Weiller Construções Civil/PR
A Weiller Construção Civil foi fundada em Jesuítas (PR) no ano de 1983, 
tendo como principal foco atender órgãos públicos na construção de obras ci-
vis. Com o passar dos anos, a Weiller inicia a atuação em construções pesadas, 
como saneamento e pavimentação. Em 1994, a empresa começou a prestar 
serviços a Petrobras, onde atua até hoje. Em 1998, iniciou o processo de trans-
ferência para Maringá (PR) com o objetivo de conquistar um mercado maior.
Hoje, a empresa se consolidou no setor de obras pesadas, prestando serviços
em todo o estado. Recentemente, a Weiller adquiriu dois rolos compactadores
pneumáticos Bomag, modelo BW25RH.
“Optamos por máquinas da Boomag por conhecermos a qualidade dessa mar-
ca e também por sabermos o comprometimento da Romac, tanto no momento 
da venda, quanto na assistência.” João Weiller 

Operadores e encarregados pelo departamento de pavimentações da 
Weiller recebem as máquinas do consultor da Romac, Ivan Pulzatto

Transportes Zemai/SC
Presente há mais de 20 anos no ramo de terraplenagem em 
Santa Catarina, a Transportes Zemai adquiriu, no mês de 
janeiro, sua terceira máquina Doosan. Dessa vez, a empre-
sa optou pela escavadeira hidráulica DX140LC. Segundo o 
proprietário da Zemai, Mario Teixeira o que o motiva a com-
prar mais uma um equipamento da Doosan é a confiança que 
se pode ter na produtividade e qualidade do equipamento.
“A DX140LC é uma ótima máquina, com alta produtivi-
dade e baixo consumo de combustível. Outro diferencial é 
a assistência técnica que a Romac oferece, o que nos deixa 
ainda mais seguros sabendo que podemos contar com esse 
suporte.” Mario TeixeiraProprietário da Transportes Zemai, Mario Teixeira e o consultor da Romac, Adriano Rodel

Sócio gerente da empresa, Gilberto Carollo e o consultor de ven-
das da Romac David Oliveira

Construtora Irmãos Carollo/RS
Consolidada no município de Montenegro (RS), desde julho de 2005, a Cons-
trutora Irmãos Carollo aumentou sua frota de máquinas Doosan. A empresa já 
conhece as características da marca, pois conta com duas escavadeiras hidráuli-
cas DX225LCA e duas carregadeiras, sendo uma DL200 e outra DL300. Em 
janeiro desse ano, a Carollo adquiriu mais uma Dossan DX225LCA, item que, 
segundo o sócio gerente da empresa, Gilberto Carollo, veio para somar e trazer 
ainda mais eficiência nos serviços oferecidos pela construtora. 

“A excelente produtividade, unida a qualificada assistência técnica e o 
baixo custo de manutenção oferecidos pela Romac, são determinantes para 
gerar a confiança necessária para que a frota  Doosan continue crescendo 
em nosso empreendimento.” Gilberto Carollo
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VISITE OS ESTANDES DAS MARCAS 
DOOSAN E BOMAG NO MAIOR 
EVENTO DA CONSTRUÇÃO E DA
MINERAÇÃO DA AMÉRICA LATINA.

Famoso por dirigir seu caminhão Mercedes Actros 
2646, Angelo Pereira é o colaborador destaque desta 
edição da Romac News. Com 50 anos de idade e 32 de 

profissão, o motorista se diz muito contente em fazer parte 
da família Romac.

Trabalhando na matriz em Gravataí (RS), o porto-alegrense 
não mede esforços para executar bem suas tarefas diárias. “Por 
trabalhar como caminhoneiro, sei da responsabilidade que isto 
representa e tenho que estar sempre atento a detalhes. A vida na 
estrada não é nada fácil”, acrescenta Ângelo.

Com a expansão da Romac para outros estados brasileiros, 
Ângelo está viajando cada vez mais. Para responder algumas 
questões para esta matéria, por exemplo, o motorista foi conta-

tado durante uma viagem feita para Vitória, no Espírito Santo.
Sempre buscando ou entregando máquinas negociadas, 

muitas vezes o veterano motorista fica seis dias longe da sua es-
posa e seus três filhos. As viagens acontecem, em média, uma 
vez a cada duas semanas, mas nem sempre seguem esse ritmo.

Sua história na Romac começou em 1998 e se estendeu até 
o ano de 2003. Em 2010 retornou para a empresa onde segue 
até os dias atuais, fazendo o que mais gosta na vida, que é dirigir. 

Mesmo com a rotina de trabalho cansativa, o motorista é 
enfático em dizer que não trocaria de profissão. “Cansa muito 
pouco. Considero a rotina uma terapia para mim e acho que 
não conseguiria me adaptar em outro emprego. Gosto mesmo 
é da estrada”, destaca.   

Há 32 anos nas estradas do Brasil, motorista 
da Romac diz que nunca trocaria de profissão

Paulo Afonso Curtinaz, gerente de Rental da Romac e Ângelo na entrega do caminhão
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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.


