
30 anos

LIMPA BERMAS 
profissionais



UMA EMPRESA LÍDER

Fundação da Certoma1986

1988

1992

1995

Comércio Técnico de Máquinas, Lda., que se dedica ao comércio e assistência 
técnica de equipamentos agrícolas: pulverizadores, secadores de cereais, etc.                                             
                                                                                                                      
Perspetivando uma crise no setor agrícola, inicia-se na comercialização de 
equipamentos de limpeza industrial e abandona gradualmente a comercializa-
ção de máquinas agrícolas.                                                           

2000

Depois de se implementar no setor de máquinas de limpeza industrial, estende 
a sua gama de representadas às máquinas de limpeza urbana, nomeadamente 
a comercialização das varredoras RAVO, que estão na base do salto qualitativo 
e quantitativo da atividade.                                                                                                 

Abertura da filial em Lisboa, nas proximidades da Avenida de Roma, que poste-
riormente veio a ser transferida para Santo António dos Cavaleiros, onde ainda 
hoje permanece, com serviços técnicos, administrativos e logística.                                                                                                  

Transfere a sua sede social para as atuais instalações na Zona Industrial de 
Viadores, em Mealhada, num espaço com uma área total de 4.320 m2.                                                                          

                                                                                                                                 
2005 Certificada pela SGS com as normas ISO9001:2000. 

2007 PME Líder desde 2007. O nosso futuro faz-se de inovação, empenho, flexibili-
dade, competitividade, profissionalismo e adaptabilidade.                                                                                                                     

2009 Aumento do capital social para 750.000,00€.

2010 Abertura de delegação em Espanha - Madrid.

2014 Aumento do capital social para 1.000.000,00€.

2015

2016

Abertura da Certoma no Brasil - Recife.

30º Aniversário



NOREMAT

Comércio Técnico de Máquinas, Lda., que se dedica ao comércio e assistência 
técnica de equipamentos agrícolas: pulverizadores, secadores de cereais, etc.                                             
                                                                                                                      

Abertura da filial em Lisboa, nas proximidades da Avenida de Roma, que poste-
riormente veio a ser transferida para Santo António dos Cavaleiros, onde ainda 
hoje permanece, com serviços técnicos, administrativos e logística.                                                                                                  

Transfere a sua sede social para as atuais instalações na Zona Industrial de 
Viadores, em Mealhada, num espaço com uma área total de 4.320 m2.                                                                          

                                                                                                                                 

PME Líder desde 2007. O nosso futuro faz-se de inovação, empenho, flexibili-
dade, competitividade, profissionalismo e adaptabilidade.                                                                                                                     



DETALHES TÉCNICOS

VSV

NOVA GERAÇÃO NOREMAT
Primeiro veículo a ser totalmente projetado e 
desenvolvido para trabalhos de manutenção 
profissionais. Repleta de inovações, a VSV 
apresenta um baixo consumo de combustível, 
uma construção ergonómica, naturalmente 
estável e confortável, ideal para operações de 
manutenção em todo o tipo de ambientes  
com máxima eficiência e rentabilidade.                      

Alcance horizontal (mm)                                                              6.400/7.300
Alcance vertical (mm)                                                                   7.370/8.900 
Braço telescópico (Visiobra)
Triturador frontal
Triturador traseiro
Potência (kW-hp)                                           87-118                                              106-144
Velocidade (km/h)                                                                                 0-40 

Veículo Autónomo

Versão     CS0 121         CS0 222         CS1 222         CS1 233        CS1 233-C
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VIDEO

Várias combinações e acessórios disponíveis sob consulta.

youtube.com/watch?v=tXgQri6Od-M


DETALHES TÉCNICOS

MAGISTRA

ROBUSTA E FIÁVEL
Concebida para trabalhos intensivos durante 
todo o ano, dispõe de uma ampla seleção de 
configurações de modo a adaptar-se a todas 
as necessidades de limpeza. Reúne a prefe-
rência de empresários, empresas concessio-
nárias de estradas, empresas agrícolas, 
Municípios, prestadores de serviços, etc.          

VIDEO

Alcance horizontal (mm)               5.500         6.000        6.060         6.280        6.820      7.330       8.270  
Alcance vertical (mm)                    6.270         6.770        6.820         7.190        7.580       8.090      9.090  
Braço telescópico (Visiobra)
Potência/trator (PB/cv)  ≥                                            4.5/90                               5.5/100  5.5/105  6.5/110                           
PTO (rpm)                                                                                        540/1.000
Ligação 5 pontos trator
Segurança antibasculamento

Versão       M55           M60         M61T         M63T         68T          73T           83T 

5

Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=f8Hu4zK-Jkk


DETALHES TÉCNICOS

OPTIMA

RENTÁVEL E EFICAZ
Concebida para os trabalhos mais intensivos, 
a linha OPTIMA dispõe do conceito patentea-
do Visiobra que oferece comodidade, segu-
rança e visibilidade ao operador durante as 
operações de limpeza. Garante altas presta-
ções e excelente rendimento/hora.                             

VIDEO

Alcance horizontal (mm)                5.140              5.140                 5.610                  5.700                6.050  
Alcance vertical (mm)                     6.570              6.570                 7.030                   7.110                7.360 
Braço telescópico (Visiobra)
Potência/trator (PB/cv)  ≥                           4/85                               4/90                                 4.5/90                      
PTO (rpm)                                                                                            540/1.000
Ligação 5 pontos trator
3° movimento proporcional                                                              opcional

Versão          51                  M51                   M56                   M57T                  60T 
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=B9jGJnm7hB0


DETALHES TÉCNICOS

TONICA

SEGURA E PRECISA
Os braços limpa-bermas da linha TONICA 
oferecem uma incomparável facilidade de 
utilização ao operador. A montagem e 
posicionamento do braço à vista do operador, 
oferecem segurança e precisão. Adequada 
para a manutenção de terrenos e estradas.      

VIDEO

Alcance horizontal (mm)                     5.000                                  5.000                                 5.500   
Alcance vertical (mm)                          6.500                                   6.500                                 7.000
Largura de corte (mm)                                                                      1.200
Potência/trator (PB/cv)  ≥                                     3.5/80                                                          4/85                           
PTO (rpm)                                                                                        540/1.000
Ligação 3 pontos trator
Sustentação eletrónica

Versão               50                                      M50                                   M55
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=tVlWGlxHG8k


DEXTRA

INOVADORA E SEGURA
Integra diversas inovações NOREMAT que lhe 
garantem uma vida útil superior, conforto de 
condução e máxima segurança, incluindo 
lança curva, amortecedor de recuo e amorte-
cedor de 3° ponto. Indicada para cooperati-
vas agrícolas, Municípios, empresas presta-
doras de serviços, etc.                                       

VIDEO

Alcance horizontal (mm)                         4.900                                  5.400                                 5.400 
Alcance vertical (mm)                              6.150                                  6.650                                 6.650
Braço telescópico (Visiobra)
Potência/trator (PB/cv)  ≥                     3.5/80                                  4/80                                  4.5/85                 
PTO (rpm)                                                                                            540/1.000
Comandos elétricos proporcionais 
Ligação 3 pontos trator
                                                        

Versão                M49                                    M54                                   M54T
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=CkHtPatRcGE


DETALHES TÉCNICOS

AXIONA

ESTÁVEL E EFICAZ 
A linha AXIONA oferece uma excelente 
estabilidade e segurança graças ao pivot à 
esquerda. Indicada para trabalhos de manu-
tenção em caminhos estreitos e zonas de 
difícil acesso. Efetua operações de limpeza 
com grande rentabilidade.                              

Alcance horizontal (mm)                              4.500                                             5.000                                  
Alcance vertical (mm)                                   5.600                                              6.100                                 
Potência/trator (PB/cv)  ≥                            3/70                                             3.5/75                          
PTO (rpm)                                                                                      540
Comandos mistos elétricos                                                 opcional
Duplo sentido de rotação
Ligação 3 pontos trator

VIDEO

Versão                        45                                                  50
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=bwmJkyFKjDQ&list=PL2fy7c3Z_BmQOF8vZLTnituKykgxdj-yA&index=18


MALINIA

ZONAS DE DIFÍCIL ACESSO
A ferramenta ideal para limpeza de bermas 
em caminhos estreitos e zonas de difícil 
acesso. Efetua a manutenção de sebes, 
arbustos e poda de árvores em caminhos ou 
campos. Construção simples e robusta, 
garante fiabilidade a baixo custo.                                                                    

VIDEO

Alcance horizontal (mm)                                         4.200          
Alcance vertical (mm)                                              5.540      
Potência/trator (PB/cv)  ≥                                     2.5/65           
PTO (rpm)                                                                     540
Comandos mistos elétricos                                  opcional
Refrigeração do óleo                                              opcional
Ligação 3 pontos trator
                                                        

Versão                                   42
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=lRW7atulwgA


DETALHES TÉCNICOS

SPRINTA

POTENTE E EFICAZ
Ideal para todos os trabalhos profissionais de 
limpeza intensiva. O modelo SPRINTA, com 
montagem dianteira ou traseira, dispõe de 
características únicas de robustez, potência e 
rendimento. Oferece elevadas prestações de 
limpeza e garante um excelente custo/bene-
fício. 

11

VIDEO

Largura de corte (mm)                      1.110                         1.470                       1.830                     2.170
Nº de elementos de corte                   38                               48                              60                          72
PTO (rpm)                                                                                            540/1.000                                  
Ligação dianteira/traseira                                                                                     traseira                 traseira   
Orientação da cabeça de corte                                                     -70° a +90° 
Peso (kg)                                                 880                            950                         1.080                     1.140                                
Potência/trator (cv)                               60                              70                               80                          85 

                                                        

Versão         1200                          1600                        2000                      2300                           

https://www.youtube.com/watch?v=hTIGn9twGJM


XP

RÁPIDA E ÁGIL
Trituradora rotativa concebida para funciona-
mento no eixo do veículo na posição dianteira 
ou traseira. O descentramento hidráulico de 
700 mm permite contornar obstáculos sem 
alterar a trajetória do veículo.                            

12

Largura de corte (mm)                      1.450                         1.810                       2.170                      2.530 
Nº de elementos de corte                   48                               60                              72                           84 
PTO (rpm)                                                                                            540/1.000                                   1.000
Ligação dianteira/traseira   
Peso (kg)                                                 600                            635                            695                        785                                  
Potência/trator (cv)                               50                              60                               70                           80 

Versão         1600                          2000                        2300                       2700

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=-ghLjs3DfK0


VANDAELE



JUMBO MASTER

TRITURA E ASPIRA
Limpa-bermas aspirador com braço de 
trituração integrado na unidade. O sistema de 
aspiração composto pelo tubo ligado à cabeça 
de corte deposita os resíduos no contentor 
atrelado ao veículo. Otimiza os tempos de 
limpeza, aumentando a eficiência e rentabili-
dade.                                         

VIDEO

Alcance (mm)                                                                           5.500
Largura de corte (mm)                                                   1.250 – 1.500
Capacidade do contentor (m³)                                                 31
Descarga hidráulica contentor                            
Câmara traseira/monitor na cabine
Braço com dupla proteção contra colisão
Controlos/joystick                                                        
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=Xpt2EOz6Ee0


DETALHES TÉCNICOS

JUMBO MAX

PODER DE SUCÇÃO
Limpa-bermas aspirador com volume e poder 
de sucção ao serviço da biodiversidade. Braço 
de trituração montado ao meio do trator. O 
tubo de aspiração ligado à cabeça de corte 
deposita os resíduos no contentor. Equipa-
mento de eleição para muitas empresas 
concessionárias de estradas, vias e caminhos.               

VIDEO

Alcance (mm)                                                                  5.500 – 10.000
Largura de corte (mm)                                                   1.250 – 1.500
Capacidade do contentor (m³)                                                31
Turbina (m³/min)                                                                       280         
Descarga hidráulica contentor                            
Câmara traseira/monitor na cabine
Comandos/joystick
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=CmpMwGZAdN4


PRO SERIES

MONTAGEM AO MEIO DO TRATOR
A linha PRO SERIES oferece diversas versões 
adequadas a todo o tipo de limpeza profissio-
nal. Braços articulados montados ao meio do 
trator, deixando os 3 pontos livres para 
qualquer outra aplicação, como por exemplo a 
combinação aspirador/contentor.                  

VIDEO

Alcance (mm)                                 5.500       5.800       6.800        7.500       7.800        8.500       10.000
Largura de corte (mm)                                                                 1.250 - 1.500
Volume do contentor (m³)                                                                  12/31                     
Potência/trator (hp)  ≥                   60              60             80             100           100           100            130
Comandos/joystick                                      
                       

Versão                                              550           580           680           750           780           850           1000
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=aOCz49s2GIo


DETALHES TÉCNICOS

FLAILMASTER

TRABALHOS EXIGENTES
Máquina de corte para trabalhos pesados e 
exigentes. Ideal para a manutenção e limpeza 
de florestas, pousios, áreas verdes junto à 
estrada, bermas largas ou encostas íngre-
mes. Disponíveis três versões com três largu-
ras de corte.                                      

VIDEO

Largura de corte (mm)                        1.500                             2.100                             2.500
Diâmetro máx. de corte (mm)                                                      50
PTO (rpm)                                                                                         540                             
Rotor (tpm)                                            2.200                             2.000                             2.000
Potência/trator (hp)  ≥                           35                                   50                                    65                        
Peso (kg)                                                  450                                 690                                 730
Ligação 3 pontos trator

Versão             150                                210                                 250
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https://www.youtube.com/watch?v=8H2fJ61G7zc


FORESTMASTER

LIMPEZA DE FLORESTA
Pulveriza madeira, arbustos e vegetação. 
Possibilidade de montagem à frente ou na 
traseira de tratores, máquinas de construção, 
etc. Indicada para proprietários de floresta, 
prestadores de serviços, serviços públicos, 
Municípios, áreas militares,  administração de 
estradas, etc.                                

VIDEO

Largura de corte (mm)                         1.100                             1.520                              1.800
Diâmetro máx. de corte (mm)                                                      100
PTO (rpm)                                                                                   540/1.000                             
Nº de martelos do rotor                        12                                    17                                    20
Potência trator (hp)                                30                                    40                                    70                       
Peso (kg)                                                  430                                  560                                 620
Ligação 3 pontos trator

                       

Versão                                                      110                                 150                                 180   
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https://www.youtube.com/watch?v=RUlRu0z4krg


MULAG

MEALHADA

BUÇACO



TRIO-MOWER

EFICÁCIA EXTREMA
Unidade combinada montada em UNIMOG 
capaz de executar trabalhos de manutenção e 
limpeza de forma extremamente eficaz. 
Máquina com dois braços articulados opera-
dos individualmente e um triturador frontal 
que permitem limpar numa única passsagem.                        

VIDEO

Alcance horizontal (mm)                                      6.700                                                            7.300
Alcance vertical (mm)                                            8.000                                                            8.000
Alcance do triturador frontal (mm)                                                     3.000
Rotação do braço                                                                                      240º
Chassis                                                                                               Unimog U 500
Posição de trabalho                                                               lateral esquerda/direita
Painel de controlo CAN-Bus

                                                        

                Braço MKM 700                  +                     Braço MHU 800
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=qzSezPAVXIM


DETALHES TÉCNICOS

MKM 700

LIMPA ENTRE OBSTÁCULOS
A MKM 700 limpa eficazmente entre obstá-
culos tais como árvores e sinais de trânsito. 
Composta por um braço articulado de geome-
tria otimizada e um triturador frontal, é ideal 
para trabalhos de manutenção e limpeza em 
qualquer tipo de terreno.                                   

VIDEO

Alcance horizontal (mm)                                                  6.700/7.200*                                                            
Alcance vertical (mm)                                                                  8.000                                                          
Alcance do triturador frontal (mm)                                      3.000
Rotação do braço                                                                       240º
Chassis                                                                         Unimog U 400/U 500
Posição de trabalho                                               lateral esquerda/direita
Painel de controlo CAN-Bus
* triturador frontal desmontado

Versão
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=i2zerEawxd4


MKF 600

PERFORMANCE ELEVADA
Equipada com um braço articulado e um 
triturador frontal, aumenta as prestações de 
limpeza em particular em zonas com rails e 
caminhos estreitos. O braço telescópico de 
grande alcance é eficaz na limpeza de encos-
tas e no corte de sebes e árvores.                                            

VIDEO

Alcance horizontal (mm)                                                     5.500
Alcance vertical (mm)                                                              6.500
Alcance do triturador frontal (mm)                                  3.000
Rotação do braço                                                                   240º
Chassis                                                                     Unimog U 400/U 500
Posição de trabalho                                             lateral esquerda/direita
Painel de controlo CAN-Bus
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=q-zGG_uWNyc


DETALHES TÉCNICOS

MLM 200

COMBINAÇÃO PERFEITA
Máquina que combina os trituradores MLM 
200 e MRM 300 com possibilidade de instalar 
um terceiro triturador com braço hidráulico 
traseiro MHU 800. Indicada para limpeza de 
áreas críticas entre delineadores poliédricos, 
sinais de trânsito e rails.                                    

VIDEO

Alcance horizontal (mm)                                                   2.500                                         7.300                            
Alcance vertical (mm)                                                                                                             8.000                            
Alcance do triturador frontal (mm)                                 3.000
Rotação do braço                                                                  240º
Chassis                                                                 Unimog U 20/U 400/U 500
Posição de trabalho                                                           frontal
Controlo                                                                      elétrico-hidráulico

                                                                                   Braço MHU 800       
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=4fqpxjuZwYs


SB 600

LIMPA BERMAS ASPIRADOR
Limpa-bermas com triturador MKF 600 que 
tritura e aspira em simultâneo. Os resíduos 
são depositados no contentor MHT 800. Ideal 
para trabalhos de conservação em qualquer 
tipo de terreno, especialmente superfícies 
com vegetação densa em auto-estradas.                          

VIDEO

Alcance horizontal (mm)                                                                7.000                                                            
Alcance vertical (mm)                                                                           8.000                                                          
Alcance do triturador frontal (mm)                                              3.000
Capacidade do contentor (m³)                                                         20
Chassis                                                                              Unimog U 300/U 500
Posição de trabalho                                                       lateral esquerda/direita
Painel de controlo CAN-Bus
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=6xkxGZJL9f4


DETALHES TÉCNICOS

SB 500

RENDIMENTO MÁXIMO                                 
Limpa-bermas aspirador altamente eficaz em 
auto-estradas, onde existe uma necessidade 
de limpeza célere. Ao adicionar o triturador 
MLM 200 e MRM 300 torna-se uma máquina 
altamente produtiva, maximizando o rendi-
mento/hora de limpeza.                              

VIDEO

Alcance horizontal (mm)                                                               6.100                                                        
Alcance vertical (mm)                                                                          6.700                                                         
Alcance do triturador frontal (mm)                                             3.000
Capacidade do contentor (m³)                                                        20
Chassis                                                                              Unimog U 300/U 500
Posição de trabalho                                                      lateral esquerda/direita
Painel de controlo CAN-Bus
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Acessórios e opções de configuração sob consulta.

https://www.youtube.com/watch?v=6xkxGZJL9f4


Soprador

Corta-sebes Corta-ramos Abre-valas
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ACESSÓRIOS

Soprador

Cabeças de corteCabeças de corte
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Sede - Mealhada
Zona Industrial de Viadores, Lote 36 | Apartado 36  

3050-481 Mealhada
PORTUGAL

T: 231 947 620 | Fax: 231 947 621

Lisboa
R. Comandante Sacadura Cabral, 91, Armazém A | Apartado 1049

2671-801 Santo António de Cavaleiros
PORTUGAL

T: 219 898 950 | Fax: 219 898 959

Email: certoma@certoma.pt

 

DETALHES TÉCNICOS

REFERÊNCIAS
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C.M. Sesimbra C.M. Lisboa

C.M. Pombal C.M. Loures

ARQUIJARDIM (4)- Ourém        ASCENDI (2) - Vila Flor



30 anos

Sede - Mealhada
Zona Industrial de Viadores, Lote 36 | Apartado 36  

3050-481 Mealhada
PORTUGAL

T: 231 947 620 | Fax: 231 947 621

Lisboa
R. Comandante Sacadura Cabral, 91, Armazém A | Apartado 1049

2671-801 Santo António de Cavaleiros
PORTUGAL

T: 219 898 950 | Fax: 219 898 959

Email: certoma@certoma.pt

Showrooms 
2ª a 6ª feira: 9.00-18.30h (Mealhada)

9.00-12.30h (Lisboa)

www.certoma.pt

    www.youtube.com/certomapt

2016/Fevereiro

    www.linkedin.com/company/certoma

    www.facebook.com/CertomaPt

    twitter.com/CertomaPt

PORTUGUESA100%




