
Confiabilidade 
em peças técnicas

reliability in technical parts

ROAL.com.br



Certificações
certifications

A Roal busca sempre estar capacitada para 
melhor atender as necessidades dos clientes e 
estar inserida entre os principais figurantes do 
mercado.

ISO 9001 ABNT DESDE 1992



Segmentos
segments

A Roal atua com seriedade e comprometimento 
oferecendo soluções e serviços nos mais diversos 
segmentos como:

Implementos Agrícolas



Implementos Rodoviários



Peças Técnicas



Serviços e Soluções
services and solutions

Para atender as exigências que o mercado impõe 
a Roal conta com maquinário modernos para os 
diversos tipos de serviço para oferecer uma 
solução completa e eficiente ao cliente.

solda robotizada

corte a laser

dobra de tubos

dobra chapas



Corte Laser
laser cutting

solda robotizada

A Roal dispõe de uma máquina a laser alemã de ultima  
geração, que possibilita o corte  de peças com 
inúmeras perfurações e desenhos, de aço carbono, aço 
inoxidável e liga de alumínio, com alta produtividade e 
atendendo às exigências de qualidade.



Dobra chapa
bending

A Roal dispõe de dobradeiras convencionais e
centro de dobra da mais alta tecnologia, o que
garante a qualidade e permite a construção de
peças dos mais diversos formatos, com
precisão em dimensional, atendendo às mais
diversas exigências do mercado.



Dobra tubos
bending

A Roal dispõe de 4 máquinas de alta precisão
para dobrar e curvatura de tubos. Máquinas
italianas que garantem total qualidade do
serviço para os mais exigentes mercados.



Solda robotizada
robotic Welding

Além de seu processo de solda manual , TIG e
Mig-Mag, a Roal conta com um célula específica de 
solda robotizada, que garante a total qualidade de 
solda aliada a agilidade e produtividade.



Clientes e cases
customers and cases



grade frontal capô mecanismo articulado estrutura capô



bico de apoio braço sinalziador



grade capô



cabo motoserra cabo roçadeira



Rua Alice Cestari Mantovani 
N°: 611  CEP. 95112-290
Caxias do Sul - RS - Brasil
Fone: (54) 3289 2400
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