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Empresas

Serviços técnicos sustentam a expansão
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A Guilherme D. Rolo, Lda. é uma
empresa de cariz multidisciplinar
que conjuga serviços de assistên-
cia apoiados nos conhecimentos
técnicos adquiridos (celebrou 20
anos de existência em 2007) com
uma gama variada, alcançando
desde a construção, demolição
e reciclagem, aos accionamentos
hidráulicos e perfuração de solos
para captação de água, sonda-
gens e fundações.  
Com um percurso direccionado à
cooperação, através de soluções

dimensionadas aos requisitos dos
clientes e apoio às suas activida-
des, a Guilherme D. Rolo, Lda.
tem utilizado a sua experiência
para constituir uma linha de equi-
pamentos coincidente com essa
especialização, em vertentes que
se complementam: “Ao mesmo
tempo que fortalecemos as nos-
sas aptidões ao nível dos servi-
ços que disponibilizamos, com a
oficina móvel e meios de suporte
eficientes para efectuar repara-
ções e instalar acessórios hidráu-

licos, tornámo-nos fornecedores
e foi da parte dos clientes que
surgiu o estímulo para esse pas-
so. Percebemos que seria viável
ter também uma componente co-
mercial que reunisse marcas de
qualidade, adequada ao que faze-
mos”, explicou Guilherme Rolo. 
Foi deste modo que iniciou a
distribuição da italiana Meccanica
Breganzese (MB Crusher), fabri-
cante dos baldes britadores BF:
“Um equipamento com tanto de
inovador como de eficaz, que tem
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cada vez mais utilizadores no
mundo e do qual já vendemos
várias unidades, demonstrando
ser um meio de trabalho útil e ren-
tável, sobretudo agora que a re-
ciclagem de resíduos de constru-
ção e demolição é uma prática

que se expande também em
Portugal. Na sua base pode ser
instalado um electroímane forne-
cido em kit, destinado a separar
o ferro usado nas armaduras.”
A par desta gama, actualmente
constituída por quatro modelos

(0,50 a 1 m3 de capacidade) para
operação com escavadoras hi-
dráulicas de pesos operativos a
partir das 8 toneladas, a marca
OSA é outra proposta da empre-
sa: “As quatro séries diferentes
integram tesouras, multifunções
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ou combi-cutters, esmagadores
fixos e rotativos, formando uma
oferta bastante completa para de-
molições e corte de metais, ela-
borada numa unidade industrial
evoluída tecnologicamente, que
tem os seus processos de fabrico
certificados segundo as normas
de qualidade ISO 14001 e ISO
9001.”
Ainda neste âmbito, a Guilherme

D. Rolo, Lda. comercializa os bal-
des de crivagem rotativos EUSiti
EVR (6 modelos, de 330 a 2.400
kg e de 0,20 a 1,5 m3 de capaci-

dade, para instalação em máqui-
nas de 2 a 35 toneladas); marte-
los hidráulicos da marca Dehaco
International: linhas DBH (ligeira)
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de 103 a 890 kg ou DBH (Média
e Pesada), de 1.250 a 7.000 kg.
Mais recentemente incorporou as
soluções da Idrobenne, fabricante
que desenvolve pinças, baldes bi-
valve e implementos hidráulicos
aplicados no manuseamento
e separação de materiais (por
exemplo rochas, resíduos de
demolição, sucatas, terras e gra-
néis). “São outros produtos que
têm a ver com as áreas em que
actuamos e para os quais dispo-
mos da capacitação técnica que
assegura toda a assistência ne-
cessária e reparações. Só nestes

termos se justifica assumir o com-
promisso de vender, com a res-
ponsabilidade e a certeza que
corresponderemos às expectati-
vas dos clientes.”
Uma nova representada é a britâ-
nica Auger Torque Europe, que
fabrica trados hidráulicos, abre-
valas, baldes, destroçadores e
muitos outros acessórios conce-
bidos especialmente para equipar
máquinas compactas.
Rastos de borracha para mini-
escavadoras, reservatórios de
combustíveis homologados, todos
os sobresselentes de martelos
hidráulicos e engates rápidos,
exemplificam a restante gama
fornecida pela Guilherme D. Rolo,
Lda..
Outro segmento em que a empre-
sa se tem destacado é a constru-
ção de máquinas de perfuração:
“Trata-se de uma actividade que
para nós tem crescido nos últimos
anos, sobretudo devido às enco-
mendas que recebemos de em-
presas estabelecidas nos países
africanos de língua portuguesa e
de entidades envolvidas na pros-
pecção de água.”
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