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INTEGRAL SOLUTIONS



EUROLA é uma empresa europeia exigente, competitiva e innovadora, que oferece soluções e serviços  

“chave na mão” no sector da máquina ferramenta. A nossa ampla e dilatada experiência permite-nos 

proporcionar ao mercado soluções integrais, baseadas no conhecimento, na inovação, no compromisso 

com os nossos clientes e nas alianças estratégicas com os principais fabricantes de máquinas 

ferramentas da Europa.

eurola.
trabalhamos 
para gerar 
progresso



Em EUROLA somos especialistas em fornecer a cada cliente a 

resposta especíica para as suas necessidades: máquinas inteligentes 

e de alta precisão, capazes de produzir bens de grande qualidade, a 

elevada velocidade e em grandes quantidades, minimizando os custos 

e o impacto meio ambiental e garantindo uma alta produtividade.
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INTEGRAL SOLUTIONS



Oferecemos o nosso conhecimento desde o início do projeto, e identiicamos oportunidades e colaboramos 

no seu desenvolvimento, orientando-nos ativamente para a consecução de resultados e para o 

desenvolvimento de novas ideias empresariais.

Estamos sempre perto do cliente, estudamos as suas necessidades e requisitos, desenhamos uma solução 

à sua medida e responsabilizamo-nos pelo fornecimento da instalação e pela sua posta em funcionamento, 

proporcionando uma formação personalizada e inclusive a manutenção da instalação.

resposta 
profissional, 
integral e 
próxima



MACHINE TOOLS
INTEGRAL SOLUTIONS

• Estudo das necessidades

• Desenho da solução à medida

• Instalação e Ajuste

• Formação do pessoal no manejo e controlo numérico

• Manutenção

• Assistência Técnica presencial e Online

SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS À MEDIDA
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Automóvel

Energia Eólica
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conhecimento 
e experiência

eurola caminhos de 
ferro

Caminhos de ferro

Após a realização de numerosos projetos com clientes líder 

no mercado e implantação em numerosos países, EUROLA 

alcançou um know-how real e único, que lhe permite oferecer 

linhas “chave-na-mão” para o fabrico automatizado das peças 

de rodagem de combóios, rodas, eixos, boggies e equipamento 

para manutenção integral.



TORNO DE PÓRTICO TORNO DE FOSSO
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TORNO DE EIXOS



1
Caminhos de ferro
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BOGGIES

FRESAGEM DE CARRIS 
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tecnologia, 
tenacidade e 
eficácia

Aeronáutica

Somos um fornecedor líder de máquinas-ferramenta para o 

sector aeroespacial. Fornecemos as soluções de maquinagem 

mais avançadas para componentes críticos dos motores das 

aeronaves, trem de aterragem, maquinagem com materiais como 

Inconel, etc.

eurola aeronáutica
espaço – defesa
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ideias que 
criam valor

Gás - Petróleo

Ideas que ajudam os nossos clientes a competir, que melhoram o 

futuro das empresas e da sociedade. Ideias que geram resultados 

reais.

As nossas máquinas destacam-se pela sua tecnologia e 

prestações, que as convertem numa ferramenta ideal para 

garantir uma alta produtividade.

eurola gás - petróleo



MANDRINADORA
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exigência e 
anticipação 
tecnológica

Indústria Automóvel

Alta velocidade, máxima eiciência energética, máquinas 

multifuncionais, precisão extrema... estas qualidades, aliadas 

à nossa experiência, conhecimento e capacidade de inovação, 

fazem com que os nosso clientes beneiciem de soluções que 

incrementam a qualidade dos seus produtos inais, poupando em 

custos de exploração e criando ambientes mais limps e seguros.

eurola indústria 
automóvel
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fonte de 
energia 
limpa. 
benefício 
económico

Energia Eólica

A energía eólica é uma das energias renováveis que conta com 

maior futuro e potencial de crescimento no mundo. O seu grau de 

desenvolvimento tecnológico e o seu caráter limpo e inesgotável 

são qualidades que facilitam a sua implantação.

As turbinas eólicas geram eletricidade em condições adversas 

e em permanente transformação, tanto em terra como no mar, o 

que implica umas exigências extremas sobre os componentes da 

turbina. 

Por isso, necessitará de um sócio com ampla experiência neste 

sector e com um conhecimento preciso da maquinaria.

eurola energia eólica



EUROLA oferece soluções personalizadas para o fabrico de redutores, 

langes, anéis e outros componentes críticos das turbinas eólicas.
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fiabilidade 
e alto 
rendimento

Mineração

EUROLA acumula mais de 30 anos de experiência no 

fornecimento de equipamento, assessoramento integral e 

apoio permanente de pós-venda aos sectores da indústria, da 

mineração, do processamento de agregados e da construção.

A nossa maquinaria destaca-se pela sua iabilidade e pelo seu 

elevado rendimento.

Os nossos equipamentos estão apoiados por tecnologia do mais 

alto nível, que inclui testes de rendimento e durabilidade.

eurola mineração
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cobertura 
para todas 
as suas 
necessidades

Indústria Auxiliar

Dispomos de um importante parque de maquinaria com as 

últimas tecnologias, que apenas nos podem oferece os melhores 

fabricantes de máquinas-ferrametna do mundo. Todos os nossos 

produtos foram selecionados com o objetivo de oferecer uma 

gama excelente, capaz de cobrir a totalidade das necessidades 

dos diferentes sectores industriais, contando com marcas 

reconhecidas internacionalmente.

eurola indústria auxiliar
fundição e mecanização
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Tudo isto permitiu que nos convertêssemos num aliado 

especializado, capaz de satisfazer tanto necessidades pontuais 

de produto, como de fornecer projetos globais para instalações 

industriais.

EUROLA proporciona soluções personalizadas, serviço e atenção 

permanente, e uma extraordinária relação qualidade-preço.
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potência e 
versatilidade 
para as 
condições 
mais duras

Sector Naval

A experiência adquirida por EUROLA neste sector permitiu-nos 

conhecer as exigentes condições de trabalho que devem suportar 

os equipamentos. Por isso as nossas máquinas foram desenhadas 

e fabricadas para trabalhar nas mais duras situações, com o menor 

consumo.

Estamos preparados para fornecer soluções completas, com 

tecnología líder de primeiro nível mundial e que superou todo o tipo 

de provas, como altas temperaturas, congelação, inundações, etc.

eurola sector naval
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O nosso serviço de assistência técnica assegura um 

apoio total em qualquer parte do mundo, para que os 

nossos clientes desfrutem do alto standard de qualidade 

que esperam de nós.



EUROLA é a resposta proissional e 

próxima que procurava. Contamos com 

a especialização e o conhecimento 

necessários para lhe assessorar desde 

o início do seu projeto. Com EUROLA

desfrutará da vantagem de ter um único 

interlocutor, que integra a capacidade e 

a tecnología necessárias para lhe oferecer 

uma solução chave na mão.

soluções 
para a sua 
tranquilidade
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O seu melhor aliado, o seu êxito garantido
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Parque Empresarial Esser, NN2

20850 MENDARO 
(Gipuzkoa) Spain

T.: (+34) 943 740 416    

F.: (+34) 943 740 682  
E.: machines.outils@eurola.es 
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