


UM POUCO DE 

HISTÓRIA 



Fundada em Novembro de 1987 por Seu 
Carlos Boero, a empresa conta com quase 
30 anos de experiência no mercado do 
transporte rodoviário de carga. 

Nossa historia 
APRESENTAÇÃO DIGITAL 

Superfície coberta 

1000 m2. 

Localização original 

Cidade de Rosário 

Atividade inicial  

Fabricação e Instalação de 3° 

eixos com suspensão pneumática. 



Em 1999, as atividades são transferidas para a 

atual unidade fabril de Alvear (SF) onde nossos 

produtos são elaborados integramente através 

de diferentes processos metalmecânicos, que os 

transformam em produtos de reconhecida 

qualidade e confiabilidade. 

Superfície coberta 

2000 m2. 3 hectares 

Nova localização  
Rodovia Rosário - Bs. As. Km 283  

Capacidades 

250 eixos 

50 suspensões 

20 modificações de chassi 

NOSSA HISTORIA 



INSTALAÇÕES 

ATUAIS 



 

GALPÃO 1  

- Administração e escritórios. 

- Linha de montagem de eixos. 

- Línea de montagem suspensões. 

- Peças. 

- Usinagem. 

- Funilaria. 

 

GALPÃO 2 

- Modificações de chassis 

- Pós-venda e reparações  

Propriedade 

9 hectares 

Superfície coberta 

6000 m2 

Capacidades 
3000 eixos 

600 suspensões 
100 modificações de chassi 

Instalações atuais 
APRESENTAÇÃO DIGITAL 



Propriedade  

10 hectares 
- - 

No início de 2015 a empresa compra a 

fundição FSM e, assim, são incorporados 

os processos de fundição de cubos de roda 

e campanas de freios. 

Capacidade 

1000 T/mês 

Superfície coberta 

20.000 m2 

Instalações atuais 
APRESENTAÇÃO DIGITAL 



EQUIPE E 
PRODUÇÃO 



Plantel técnico operativo y de 

dirección altamente 

capacitado. 

RH–Processo de organização. 
EQUIPE E PRODUÇÃO 

Dotación 

+200 pessoas 

Engenharia 

10 pessoas 

Administração 

20 pessoas 

Produção 

170 pessoas com 

orientação técnica 

Engenharia  Pós-venda Planejamento  

Qualidade RH Vendas 

Organigrama distribuido en áreas 

bien definidas 

A gente se capacita para a evolução permanente 

da indústria nacional 



Capacidade 

6 eixos/hora 

 

Tecnologia 

Célula de solda robotizada. 

 

Identificação 

número de série, código, data e demais informação de 

rastreabilidade gravados por micropunção. 

 

Processo de ajuste de rolamentos e teste de freios 

controlados. 

 

Até hoje, fabricaram-se 145.000 eixos. 

Linha de montagem de eixos 
EQUIPE E PRODUÇÃO 

  

  

  

  



Linha de montagem de suspensões 
EQUIPE E PRODUÇÃO 

Capacidade 

30 suspensões/dia 

 

Identificação 

número de série, código, data e altura de trabalho 

gravados por micropunção. 

 

Layout adaptado para conseguir: 

Sistema de fabricação eficiente. 

Disponibilidade de materiais acessível. 

 

Até hoje, fabricaram-se 47.000 suspensões. 

  

  

  



Setor modificações de chassis 
EQUIPE E PRODUÇÃO 

Capacidad 

100 modificações/mês. 

 

Operações centralizadas 

Galpão exclusivo com pessoal especificamente 

capacitado para estas tarefas. 

 

Trabalho conforme os manuais de carroceria de 

cada montadora. 

 

Até hoje, realizaram-se mais de 5000 

transformações . 

  

  

  



Investimentos em equipamento 
EQUIPE E PRODUÇÃO 

Plasma de alta definição controle CNC c/sistema Lantek. 

 

 2 Tornos CNC (Romi D-200), para a usinagem de cubos e 

campanas de freio. 

 

Prensa hidráulica de 400 Ton. e seu correspondente 

retrofitting. 

 

Centro CNC vertical de 914x500 mm. (Romi D-800 STD). 

  

Célula robotizada de solda para eixos (Motoman MA-

1900).  

 

Célula robotizada de solda para peças estampadas 

(Motoman MA-1400). 

 

 

  

  

  

  

  



Centro de usinagem Doosan 1000 (Duplo Pallet). 

 

Centros de usinagem verticais (especialmente preparados 

para campanas). 

 

 Torno CNC vários  

  

  

Investimentos em equipamento 
EQUIPE E PRODUÇÃO 



•Máquina para ensayos de 
tracción para con 
capacidad  de  hasta 10 Tn 
- probetas normalizadas  

• Máquina de medición 
tridimensional (3000 mm 
largo- 1200 mm ancho - 
1000 mm altura) 
 

 

Máquina para ensaios de 

tração 

com capacidade de até 10 t - 

provetes normalizados.  

 

Máquina de medição 

tridimensional  

(3000 mm comprimento- 1200 

mm largura - 1000 mm altura) 

Investimentos em equipamento 
EQUIPE E PRODUÇÃO 



REDE DE 

ASSISTÊNCIA  

NO PAÍS 



Além de nossas instalações em Alvear, temos os 

centros de atendimento abaixo: 

Garantindo atendimento permanente e alta capacidade 

de resposta em todo o país. 
 

•Rosario CTB/CPV 

•Gran Bs. As.  CTB/CPV 

•Bahía Blanca CPV 

•Cipolletti CPV 

•Comodoro Rivadavia CPV 

•Córdoba CPV 

•Mendoza CPV 

•Río IV CPV 

•San Andrés de Giles CPV 

•Tucumán CPV 

Centro de Transformação Boero (CTB) 

Centros de Serviço Pós-venda (CPV) 

REDE DE ASSISTÊNCIA NO PAÍS 



CERTIFICAÇÕES 



Sistema de Garantia da Qualidade 
CERTIFICAÇÕES 

Primeira empresa argentina do setor em certificar e 

número 60 no país. 

 

 

Data de implementação: Ano 1999 

 

 

Entidade certificadora: Det Norske Veritas 

 

 

Versão atual: ISO 9001 : Ano 2008 



 
Empresa autorizada pela 

Subsecretaria de 

Transporte da Nação para 

realizar modificações 

sobre LCM (Licença de 

Configuração de Modelo) 

de caminhões. 

Homologações SSTA (Subsecretaria de Transporte da Nação) e 

CNTSV (Comissão Nacional de Trânsito e Segurança Viária) 

CERTIFICAÇÕES 



Sistema de Gestão-ERP 
CERTIFICAÇÕES 

Primeira empresa do setor em 

conseguir esta homologação. 

 

Integração de todas as operações da 

unidade. 

 

“Go live” em Fev. 2011. 

 

“The Best-Run Businesses run SAP” 



 

Participação do projeto FOCEM 
INTEGRAÇÃO MERCOSUL 

O Projeto Adensamento e Complementação Automotiva 

no Âmbito do Mercosul, é uma iniciativa da ABDI 

(Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e é 

financiada com recursos do FOCEM (Fundo para a 

Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do 

Mercosul. 

Teve um cronograma de implementação de 24 meses e 

foram selecionadas 26 empresas da Argentina, junto com 

outras do Paraguai, Uruguai e Brasil. Toda a etapa de 

tecnologia baseia-se em melhorar os processos dos 

participantes, utilizando a filosofia de LEAN 

MANUFACTURING. 



PRINCIPAIS 

CLIENTES 



Principais Clientes 



Principais Clientes 



Principais Fornecedores 



INOVAÇÃO 



 

Maior confiabilidade em sua aplicação 

com respeito às aplicações 

autodirecionais existentes. 

 

Baixo nível de manutenção requerida. 

Desenvolvimentos tecnológicos implementados pela BOERO 
INOVAÇÃO 

Suspensão direcional de aro sem barra na 5° roda 

Implementado em 1994, aplicação 

exclusiva em semi-reboques. 

Principais características 



 

Pontas ocas. 

Amortecedores reforçados. 

Chapa de baixa liga e alta resistência. 

Gera outros desenvolvimentos 

complementares para continuar com a 

melhoria de tara. 

Suspensão leve para 3° eixo de caminhão 

Implementado em 2001, aplicação exclusiva 

em transporte de combustível e outras 

unidades que privilegiem a baixa tara. 

Principais características 

Desenvolvimentos tecnológicos implementados pela BOERO 
INOVAÇÃO 



Suspensão leve para tanques 

Roda p/pneu “extralargo” ou SS. 

Pontas ocas. 

Amortecedores reforçados. 

Chapa de baixa liga e alta resistência. 

Gera outros desenvolvimentos 

complementares para continuar com a 

melhoria de tara. 

Implementado em 2003, também de 

aplicação quase exclusiva em unidades 

tanques de combustível, pela baixa tara. 

Principais características 

Desenvolvimentos tecnológicos implementados pela BOERO 
INOVAÇÃO 



 
Dimensión 

Nominal
16,5" x 8" Q 16,5" x 8" Q-Max

Montaje del patín Perno de doble anclaje (Pivote) Perno de doble anclaje (Pivote)

Zapata Nervadura Doble Nervadura Doble (Nueva)

Cruceta Fundida Fundida / Forjada

Off-Set 1,23" - 1,75" 1,23" - 1,75"

Tipo de Leva

S-Cam (Ac. SAE 1045 Sin 

T.Térmico) Z:10 (Dientes) 

Diámetro:38mm

S-Cam (Ac. SAE 1045 Con 

T.Térmico) Z:28(Dientes) 

Diámetro:41mm

Bujes de Cruceta Nylon Bronce Sinterizado

Guia de Leva Nylon Grafitados con retenes

Tipo de Bloque Conjuntos Conjuntos

Volumen Util 727.888mm3 934.451mm3 (Incremento del 

Registro de Freno Z:10 (Dientes) Z:28 (Dientes) Diámetro:38,1mm

Alojamiento minimo de las 20" Tube Type 20" Tube Type

Peso del freno sin Registro 30,5Kg 31,0Kg

Diámetro interior de Campana 419mm 419mm

Resorte de Retorno (Bicónico) Std. Reforzados

Sistema de freio Q-Max 

27% mais de material fricção. 

Perfil de leva melhorado e tratado 

termicamente. 

28 estrias tratadas termicamente. 

Bucha de bronze sinterizado. 

Mola bicônica de retração para serviço extra 

pesado. 

Implementado em 2005, este sistema 

substitui o antigo sistema Q (de 1962) em 

todas as aplicações de eixos. 

Principais características 

Desenvolvimentos tecnológicos implementados pela BOERO 
INOVAÇÃO 



 

Eixo com freio a disco KB 

Componentes SN7 Knorr Bremse (Brasil), para 

América do Sul. 

Alta capacidade de frenagem. 

Design compacto e de baixo peso. 

Registro automático do desgaste das pastilhas. 

Geralmente os caminhões possuem pinças KB 

como equipamento original. 

Implementado em 2010, aplicação que pode 

ser utilizada em qualquer tipo de eixo. 

Principais características 

Desenvolvimentos tecnológicos implementados pela BOERO 
INOVAÇÃO 



  

Suspensão pneumática integrada ITG 

Tara reduzida.  

Custo eficiente em relação a sua performance. 

Alinhada à tendência mundial do transporte 

moderno. 

Manutenção simples c/baixo custo. 

Aplicação que pode ser utilizada em 

caminhões e semirreboques. 

Particularmente adequada para Bitrens. 

Principais características 

Desenvolvimentos tecnológicos implementados pela BOERO 
INOVAÇÃO 



 

Características: 

IRAM 10258 / 250,000 ciclos – 24 t. 

Ensaio ITG - FIXA 

 

INOVAÇÃO - VERIFICAÇÕES 



Características: 

IRAM 10258 / 250,000 ciclos - 24 t. 

Ensaio ITG - DAB 

 

INOVAÇÃO - VERIFICAÇÕES 



 

Avaliação periódica dos diferentes componentes 

do sistema de freios, através de testes na estrada 

semelhantes aos realizados nos testes para LCM 

(Licença de Configuração de Modelo) de 

acoplados e semirreboques. 

Ensaios de frenagem  
INOVAÇÃO - VERIFICAÇÕES 



Ensaio conjunto de estabilidade lateral YPF / CESVI / BOERO VII Brigada Aérea – Moreno. 

Provas realizadas 

Dispositivo antitombamento desenvolvido pela BOERO  

Aportes em Segurança - Ensaios 
INOVAÇÃO 



 

INOVAÇÃO 

  
Sistema direcional eletrohidráulico VSE (Holanda) 

Caminhões 8x4 o 6x2 ou outros 

Semirreboques 

Carretones 

Em desenvolvimento em forma conjunta 

com esta empresa holandesa.  

Principales características 

Desenvolvimentos tecnológicos implementados pela BOERO 



 
Cubo de roda de alumínio (em desenvolvimento) - 

Redução de tara. 

 

 Retentor com roda fônica de ABS incorporada (patente 

de invenção em pendente). 

 

 Porca especial para montagem de aro de alumínio sem 

necessidade de troca de parafusos (em 

desenvolvimento). 

Outros desenvolvimentos tecnológicos em curso: 
INOVAÇÃO 



Desenvolvimento de soluções para usos específicos 
INOVAÇÃO 

Kit de reformas de caminhões para transporte de combustível  

Baixa tara, que permite transportar 

cisternas de até 37000 litros.  

Cobre todos os requerimentos das 

petroleiras. 

Desenvolvido em forma conjunta 

com montadoras de caminhões 

durante o ano de 2013. 

Principais características 



Os veículos equipados com nossos produtos possuem um excelente 

antecedente de desempenho em diversos tipos de aplicações. 

 



Os veículos equipados com nossos produtos possuem um excelente 

antecedente de desempenho em diversos tipos de aplicações. 

 



DISTRIBUÇÕES  

OFICIAIS 



 

Para atender a crescente demanda, 

desde abril de 2017 a Boero lança ao 

mercado local, como representante oficial, 

a linha completa de equipamento e 

soluções hidráulicas para basculantes, 

caçambas, reboques e semirreboques da 

marca Italiana Binotto.  

Representações Oficiais 



 

Como solução integral para seus clientes, 

desde dezembro de 2017, Boero incorpora 

no seu portfólio de produtos, como 

distribuição oficial, a linha de molas 

pneumáticas para suspensões pneumáticas 

da famosa marca alemã Contitech 

(Continental) 

Representações Oficiais 



Carlos Boero 

Autpista Rosario-Buenos Aires K, 283 Alvear, Argentina  

Tel/Fax (54-341) 492 7259 / 492 7275 

info@carlosboero.com.ar 


