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Martells elèctrics per estalviar 
una notable quantitat de  
combustible. 

Tornem de tots aquests dies de festes, torrons i alegria amb més 
notícies sobre la sostenibilitat del nostre futur.

Si recordeu, el mes passat us vam informar de les noves tècniques 
d’accionament alternatives per tal de reduir les emissions i  
aconseguir unes màquines més ecològiques.

Doncs avui us presentem els martells elèctrics que estan a la vostra 
disposició en el nostre parc de lloguer.
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6 I després també tenim el martell 
EH100 que supera les expecta-
tives d’un martell pneumàtic de 
40 kg, pel que fa al rendiment de 
demolició.

Si ho comparem en relació al 
cost-benefici el martell EH100 
és amb el que sortiràs guanyant 
100% tu, gràcies a la seva àmplia

flexibilitat d’ús i a una rendibilitat extremadament elevada, és fàcil 
de transportar, flexible d’utilitzar i es pot utilitzar de forma ràpida i 
senzilla sense compressor portàtil.

No es pot demanar més!

Podeu trobar el martell EH75 que 
pot substituir perfectament un  
martell pneumàtic de 30 kg.

Amb 75 J d’energia d’impacte per 
cop i tan sols 25 kg de pes, fa que 
aquest martell demolidor elèctric 
sigui únic al mercat.

En definitiva, si compares el sistema de demolició pneumàtic amb 
el sistema de demolició del EH75 i EH100, la diferència en comú 
que trobaràs més destacada és que estalviaràs una notable quanti-
tat de combustible i no oblidem que aquests dos martells respecten 
el medi ambient!

Tallers JPorcel i Wacker Neuson procura per a vosal-
tres i per al medi ambient!

EH100 / EH75 + 
generador 
en comparació amb 
martell pneumàtic +  
compressor.
Rendibilitat superior.

gener - 01

http://www.jporcel.com/construccio/lloguer-maquinaria
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10 raons per llogar maquinària  
de construcció.
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Són bones raons no?

Doncs aquí no s’ha acabat tot perquè Tallers JPorcel  
també t’oferim:

- Lloguer per dia natural sense costos addicionals.

- Lloguer amb opció a compra.

- En el nostre servei trobaràs facilitat en la gestió, agilitat i  
seguretat.

Entra aquí i no et perdis cap de les màquines que t’oferim

Triar l’opció de lloguer és un 10!! Et diré per què.
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El lloguer sempre s’adapta a les necessitats temporals de la 
teva obra.

Des del 2011 Tallers JPorcel disposem d’un parc de lloguer on 
et trobaràs una gran varietat de maquinària especifica i imple-
ments per a escollir en cada moment i per a cada necessitat de 
la teva obra.

Per tant estalviaràs temps i diners!

No tens costos de manteniment.

Tindràs maquinària amb l’última tecnologia i alta gamma,  
gràcies a la contínua renovació de la flota.

A més a més som els distribuïdors al Gironès de Wacker  
Neuson!

Eliminaràs despeses fixes de difícil determinació per despeses 
flexibles i controlades.

No tens costos addicionals.

I per acabar, et pots oblidar de problemes  
d’emmagatzematge, reparacions i inversions!

Tindràs les màquines revisades constantment gràcies el  
nostre equip altament qualificat i format de manera permanent. 
A més a més et solucionem de manera ràpida i eficaç qualsevol 
incidència que et pugui sorgir quan estiguis utilitzant les nostres 
màquines.

No hi ha inversió inicial.

5 Et permet financerament reduir les inversions i utilitzar el  
capital en actius del teu negoci.

febrer - 02

http://www.jporcel.com/construccio/lloguer-maquinaria
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Ja tenim el corró RD7!  
Entra, per saber perquè és lider 
entre els corrons de llança. 

El corró vibratori doble conduït a mà RD7 de Wacker Neuson ha 
estat redissenyat per fer d’ell un líder dins dels corrons de llança.

És idoni per a la compactació d’asfalt i material granular.
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I ara ja el podeu trobar al parc de 
lloguer de Tallers JPorcel

La teva experiència amb el corró RD7 fins a 
l’últim detall:

Rapidesa i eficàcia.

Estem sempre a la teva disposició gràcies al 
nostre equip altament qualificat, pot comptar 
en tot moment amb una ràpida assistència.

Disseny ergonòmic.

Disposa d’una barra de comandament optimit-
zada.
Es pot accedir sense esforç a tots els ele-
ments de control. A més ofereix un millor 
control de la màquina i permet una maniobra 
de gir més ràpida mitjançant els agafadors la-
terals amb palanca de l’accelerador integrada.

Distància d’eixos reduïda.

La disminució de la distància entre els corrons 
amb un centre de gravetat més baix permet 
una major facilitat en la maniobrabilitat del 
corró respecte a altres models equiparables.

Rendiment de compactació de prime-
ra categoria.

Pot estar segur que quedarà impressionat 
pel rendiment de compactació dels corrons. 
Garantit!

Xassís superior cònic.

Gràcies al seu disseny compacte amb un basti-
dor que s’estreny cap amunt, el corró permet 
una compactació uniforme fins a la vora de 
murs o altres límits.

Recorda que el pots trobar en el nostre parc de lloguer sempre que 
ho necessitis, en la teva obra.  
Amb aquest corró trobaràs un servei més fàcil, més maniobrabili-
tat i major compactació.

març - 03



Manteniment, Reparació i Lloguer  
de maquinaria de construccióSt. Feliu de Guíxols  972 32 32 58  www.jporcel.com abril - 04

Busca el corró compacte que 
s’adapti més a les teves  
necessitats. 

Amb Wacker Neuson pots trobar corrons amb el tambor de 
650 mm fins a 1.680 mm.

Wacker Nesuon, amb gran experiència amb maquinària de com-
pactació, sap que en cada obra i en cada projecte ens trobem amb 
situacions diferents i que no podem tenir només una opció per a tot.

Per això ofereix una àmplia gamma de corrons per satisfer les ne-
cessitats de cada un.
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6 Et diem alguns detalls que faran que vulguis els corrons de Wacker 
Neuson i que a més vulguis repetir.

Si vols saber més mira el catàleg de corrons que van des del nou 
RD7 amb un tambor de 650 mm fins al RC70 amb un tambor de 
1.680 mm.

Clica i informa’t de tots els corrons Wacker Neuson.

Deixa el teu comentari o digue’ns què necessites a  
info@jporcel.com.

Rapidesa i eficàcia.

Tallers JPorcel i Wacker Neuson estem  
sempre a la teva disposició gràcies al nostre 
equip altament qualificat, pots comptar en tot  
moment amb una ràpida assistència.

Rendiment de compactació de prime-
ra categoria.

Independentment del model que vulguis, pots 
estar segur que quedaràs impressionat pel 
rendiment de compactació dels corrons.  
Garantit!

Optima visibilitat.

Tot està perfectament a la vista. Amb el 
disseny especial en forma cònica del corró 
sempre disposaràs d’una visibilitat òptima de 
les vores del tambor, l’entorn de la màquina i 
l’obra.

RD16
RD27
120

RD16 RD40

RD27

file:/Users/admin/Desktop/jporcel/GENERAL/NEWSLETTER/RODILLOS_WN.pdf
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Nova sèrie VP de planxes  
unidireccionals de Wacker Neuson. 

Ja han sortit al mercat les planxes vibratòries unidireccionals 
de la sèrie VP de Wacker Neuson.

Aquesta sèrie complementa l’altra sèrie WP de planxes, per aconse-
guir una millor gamma en compactació.
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Amb aquesta sèrie han aconseguit 
una planxa vibratòria més compacta 
i àgil per  
solucionar els problemes en pavi-
ments empedrats, espais estrets i 
la reducció de formació de vores no 
desitjades en girar la planxa.

El que pots trobar amb la sèrie VP de Wacker Neuson:

- Una compactació perfecta de l’asfalt, gràcies a les cantonades 
arrodonides de la placa base que redueixen la formació de vores no 
desitjades en girar l’equip.

- Major confort per a l’usuari pel baix nivell de vibració mà-braç i 
per tant més temps d’operació amb planxa.

- L’empunyadura de comandament anti-vibratòria et permet aixecar 
la placa cap amunt per treballar en pendents, estabilitat i girar la 
planxa ràpidament i amb facilitat per estalviar temps.

La combinació de la placa base i de l’empunyadura de  
comandament anti-vibratòria, que ha estat optimitzada per a 
una fàcil maniobra, fa que aquestes planxes vibratòries siguin  
excepcionals.

Les planxes vibratòries de la sèrie VP són ideals per a l’asfalt, 
paviments empedrats, construcció de senders i l’arquitectura 
de parcs i jardins.

- El sòlid disseny de la seva estructura minimitza el manteniment. 
La protecció de la transmissió per corretja prevé el desgast de la 
corretja.

- El punt d’hissar al ser gran i sòlid i l’empunyadura a la base facilita 
el transport.

A més tens com opcions:
– Tanc d’aigua
– Joc de rodes per moure’t amb facilitat en l’obra
– Placa per empedrat, amb un muntatge ràpid i estable sense car-
golar a la placa base. Un accessori essencial per a totes les aplica-
cions de pavimentació.

Comparació entre les planxes VP i WP de Wacker Neuson:

serie VP

serie WP
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Distribuïdors de CM per a tot  
Espanya. 

Per fi ha arribat el dia de poder-te anunciar una novetat en Tallers 
JPorcel!
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Després d’un temps, podem anunciar-te que 
som distribuïdors per tot Espanya de CM 
s.r.l..

Empresa italiana que porta 25 anys en el camp metal·lúrgic,  
evolucionant i transformant-se en el punt de referència del sector.

Produint una àmplia gamma d’accessoris per a màquines per al  
moviment de terra, per a la demolició i el reciclatge, cobrint  
qualsevol tipus d’exigència.

Ofereixen fiabilitat, qualitat i estalvi dels productes, construïts amb 
materials de primera elecció i certificats, a preus competitius.

Pots trobar accessoris aplicables a excavadores, carregadores,  
minicarregadores i retroexcavadores de totes les mides.

Entre d’altres implements pots trobar:

- Culleres trituradores, sèrie CBF, de 7 a 45 tones.
El que les fa diferenciar-se de la resta és que les culleres triturado-
res de la sèrie CBF són reversibles.

Oblidat dels problemes quan es queda un material encallat a la  
mandíbula.

- Culleres garbelladores rotatives, sèrie CBR, de 3 a 36 tones, 
ideal per a la selecció de material natural com el del fons del riu, 
residus de pedreres, terra seca, o la selecció de qualsevol material 
de la zona de treball després d’una demolició, del material per a  
ompliment d’excavacions, les deixalles per a les neteges de platges, 
etc.

- Mesclador de formigó, sèrie CMIX, de 800-2200 mm, per a la 
producció de formigó en qualsevol lloc o condició, realitzant el cicle 
complet de càrrega, barrejat i emissió de la mescla.

Implement per excavadores, retroexcavadores, pales amb goma o 
carregadores compactes.

i un llarg etcètera, que pots acabar de veure al nostre  
link de distribució

Si necessites un implement per a la teva maquinària, contacta amb 
nosaltres al 972 32 32 58 o a info@jporcel.com i busquem el que 
més s’adapti a les teves necessitats.

http://www.jporcel.com/construccio/distribucio-CM
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M A Q U I N A R I A  C O N S T R U C C I Ó
V E N T A  A C C E S S O R I S  I 

T’assessorem perquè 
aconsegueixis la millor 
màquina per a les teves 
necessitats laborals.
Distribuïdors oficials de Waker 
Neuson per a tot el Gironès.

Supera els límits i 
obstacles amb 

implements per a la teva 
maquinària de construcció.
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Nova excavadora amb més  
potència i força d’excavació en el 
nostre parc de lloguer. ju
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En aquests dies hem adquirit una 
nova excavadora en el nostre parc 
de lloguer, aconseguint així una flota 
cada vegada més completa en  
excavació.

Per poder oferir-vos la millor  
màquina depenent de la situació en 
què es trobi la vostra obra.

1-  Alt rendiment d’excavació fins i tot en zones de difícil accés.

2-  Equip perfecte per a treballar prop de parets o edificis.

3-  Dimensions reduïdes extremadament pràctiques en les obres 
en centres urbans amb molt de trànsit o en la construcció de  
carreteres amb un trànsit continu.

Són 3 característiques interessants a l’hora d’escollir 
una excavadora, veritat?

Doncs l’excavadora EZ53 de Wacker Neuson, les  
compleix totes.

És un dels models d’excel·lent Zero Tail, de major grandària de 
Wacker Neuson. La part posterior de la EZ53 no sobresurt en cap 
moment del carro tractor inferior i té un alt rendiment d’excavació 
fins i tot en llocs poc accessibles.

5 punts que fan de l’excavadora EZ53 de Wacker 
Neuson la millor experiència en la feina

Ara et toca a tu vine i digue’ns quant de temps necessites la màqui-
na i si necessites transport, de la resta no et preocupis per res.

Pes de transport: 4.968 – 6.165 kg 
Profunditat d’excavació amb braç de cullera 
curt: 3.501 mm Potència del motor: 36,3 
kW

1- Un motor per al màxim ren-
diment
Un rendiment del motor i de la 
hidràulica molt superiors, junta-
ment amb un menor consum de 
combustible, ofereix uns millors 
resultats en la manipulació de 
materials.

2- Cabina confortable
Una àmplia cabina que ofereix 
l’espai suficient per moure’s.
Amb unes finestres lliscants en 
els dos costats.  
El parabrisa davanter està dividit 
en dues parts. La pantalla infe-
rior llisca cap amunt i queda da-
rrere de la pantalla superior; les 
dues pantalles es poden col·locar 
sota el sostre de la cabina.

3- Màxima productivitat
Amb l’excavadora EZ53 trobaràs 
major força d’excavació per a 
una major rapidesa.

4- Gir zero: una compacta tot 
terreny
Excavadora amb gir zero per a 
un funcionament segur fins i tot 
en espais estrets. 
Ideal per a treballs d’excavació a 
prop de parets, carreteres, edifi-
cis o altres límits de l’entorn com 
a centres urbans o carreteres 
amb molt de trànsit.

5- Estabilitat i moviment en 
menys espai
La fa ideal per a treballs en es-
pais interiors.
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Especialistes en excavació i  
moviment de terra. 

A Tallers JPorcel reparem, fem manteniment, lloguem i venem  
maquinària per a la construcció.

Des del 2011 hem anat evolucionant i augmentant el nostre parc 
de lloguer. La demanda del mercat en la construcció ha fet que ens 
especialitzem en maquinària d’excavació i moviment de terra 
per arribar a totes les necessitats i exigències que sorgeixen en les 
obres dels nostres clients.

Els nostres productes s’utilitzen en una àmplia varietat de sectors, 
com en la construcció, la jardineria, el paisatgisme i les obres públi-
ques. Per la gran varietat que oferim.

Excavadores compactes de 800 a 8 tones
Les excavadores compactes estan perfectament equipades per a 
totes les àrees d’aplicació. Les innovadores funcions i els diferents 
implements fan que la màquina sigui perfecta per a qualsevol cir-
cumstància.

De 800 a 1700 kg

De 3000 a 5000 kg

De 8 tones

ag
os

t 
2

0
1

6

Perfectes per a la jardineria i 
per a treballs en llocs reduïts, 
com per exemple en feines en 
interiors de casa, per la seva re-
duïda amplada que passa entre-
mig de les portes.
Són dos models petits i compac-
tes més potents i amb major 
profunditat d’excavació de la 
seva categoria.
L’excavadora EZ17, de Wacker 
Nueson, sense part de darrere 

Ideals per treballar dins de les 
ciutats per la funció Zero Tail 
i per la seva estructura sense 
part de darrere que sobresurt, 
que li proporciona una seguretat 
extra i poder treballar vora de 
parets, carreteres, edificis o 
altres límits de l’entorn.

La nostra excavadora “petita 
però matona”. Amb unes dimen-
sions reduïdes de 2,30 m i una 
alta potencia per a feines de 
grans capacitats i excavacions 
excel·lents.

A més a més amb la funció 
Zero Tail que permet girar 360º 
al costat de murs, edificis i 
carreteres, sense ocasionar 
molèsties en el dia a dia d’una 

que sobresurti, amb la funció 
Power Tilt i els diferents imple-
ments que tenim, com la barrina, 
la fa pionera pel sector de la 
jardineria i de la construcció de 
piscines.

Són excavadores de dimensions 
compactes però amb altes capa-
citats per a fer feines grans, com 
canalitzacions i petits rebaixos.

ciutat o en treballs de llocs re-
duïts, que altres excavadores no 
poden treballar-hi amb la perfec-
ció de la 75Z3, de Wacker Neu-
son, fa que aquesta excavadora 
tingui un alt rendiment.
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Disposem de 3 models de dife-
rents càrregues.

Tots tres disposen d’una tolba 
giratòria, descàrrega elevada i 
4×4.  
Tenen una amplada reduïda que 
els fa ideals en treballs de llocs 
reduïts i en trajectes curts són 
molt eficients, àgils i maniobra-
bles.

A més a més a Tallers JPorcel sabem que si en una obra falla la  
maquinària, el treball es veu interromput. Això provoca retards i 
també pot resultar més car. 

Avui dia, els clients ja no només volen productes de qualitat fiable. 
Els serveis ràpids i fàcilment accessibles de reparació i manteniment 
s’estan convertint en un factor cada vegada més important a l’hora 
de triar un proveïdor. Per això disposem d’uns tallers mòbils per  
arribar a on estiguis per solucionar qualsevol incidència. 

El nostre equip tècnic és eficient i altament qualificat per a garantir 
un òptim servei. Tu només has de trucar al 972 32 32 58.

Per a nosaltres cada lloguer d’una màquina suposa l’inici 
d’una relació de negoci duradora. Per tal d’oferir el millor 
servei possible, optimitzem tots els processos.

Clica aquí i troba la solució adequada 
per a cada àrea de treball

En el cas de feines complicades 
pel difícil excés i zones reduïdes, 
disposem d’un transportador 
d’eruga, que amb la seva ampla-
da de 80 cm fa que pugui passar 
per tot arreu, fins i tot entremig 
de portes. I a més a més disposa 
d’una pala autocarregable.
El dúmper DT90, de Wacker 
Neuson, és ideal pel sector de la 
jardineria, per poder entrar dins 
de les cases.

http://www.jporcel.com/construccio/lloguer-maquinaria-compacta
http://www.jporcel.com/construccio/lloguer-maquinaria-compacta
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Estem de renovació a Tallers  
JPorcel. 

Aquest any 2016 hem fet 30 anys i hem decidit que és hora de 
renovar-se i actualitzar-se.

Portem uns mesos preparant i treballant amb diferents propostes.

Les novetats que per ara et puc explicar són:

El redisseny de la imatge de Tallers JPorcel.

Hem actualitzat la marca de Tallers JPorcel per una més potent i 
moderna.

De mica en mica l’aniràs veient en els nostres catàlegs de produc-
tes, en les màquines del nostre parc de lloguer, en el taller mòbil 
que tenim per oferir-vos servei estiguis on estiguis, en la nostra 
pàgina web i en les xarxes socials que tenim, facebook, google+ i 
youtube.

Totes les nostres màquines del parc de lloguer 
disposen d’un codi QR

Hem incorporat a totes les màquines un codi QR perquè pugueu 
tenir sempre a mà la documentació essencial per treballar, sense 
haver de portar tants papers a sobre.

En el codi QR podreu trobar la CE de la màquina en qüestió, el dibuix 
tècnic de la màquina perquè sapigueu les mides exactes i el manual 
d’usuari per consultar qualsevol cosa respecte a la màquina que 
hàgiu llogat.
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Manteniment, Reparació i Lloguer
de maqunaria de construcció

I per ara, això és tot el que et puc explicar de les novetats que  
podràs veure a Tallers JProcel.

No pateixis, seguim sent els mateixos, però actualitzats! :)

Escaneja el codi QR i estigues connectat amb nosaltres des de qualsevol 
lloc.

https://www.facebook.com/talleresjporcel/
https://plus.google.com/%2BJporcel
https://www.youtube.com/channel/UCAR3pxckPILX5VD2mjBYcqg
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T’ho ensenyo tot perquè no et  
quedi cap dubte a l’hora de  
comprar una màquina o  
implement. 

De vegades necessitem veure com va realment una màquina o un 
accessori per comprovar realment la seva funció i potència.  
Per molt que ens diguin les seves característiques o ens ensenyin la 
fitxa tècnica, necessitem veure per creure.

A Tallers JPorcel volem que estiguis totalment convençut i per això 
t’ho ensenyem tot.

Pots veure-ho tot sempre que vulguis i des d’on 
vulguis a través del nostre canal de Youtube.

Recentment hi trobaràs els vídeos dels accessoris CM Crusher 
Machines, dels quals hem agafat la distribució per a tot Espanya.

Al nostre web hi trobaràs el catàleg de la cullera trituradora amb 
les seves característiques i qualitats com ara que pots trobar fins a 
5 models per a excavadores de 7 a 50 tones, els quals s’adapten 
a la perfecció en treballs de petita i mitjana consistència gràcies a la 
facilitat de muntatge.

I que són especialment útils per triturar el material extret en ex-
cavacions, obres públiques, canalitzacions, pedreres, demolicions 
o treballs en el sector de la jardineria, ja que la cullera trituradora 
és la barreja perfecta de la flexibilitat d’un accessori i el rendiment 
d’una màquina.

I en el nostre canal de youtube hi pots trobar diversos vídeos, de la 
mateixa casa Crusher Machines, on podràs veure en directa com 
treballa la cullera trituradora.

També hi pots veure en directa com treballa la cullera garbelladora, 
un altre implement de CM Crusher Machines necessari per se-
leccionar el material natural com el del fons de rius, els residus de 
pedreres, la terra seca o per a la selecció de qualsevol material des-
prés de demolicions, la selecció de residus per a la neteja de platges, 
etc.

En aquest cas pots trobar fins a 8 models que es poden muntar en 
excavadores de 3 a 36 tones.

Entra al nostre canal de Youtube i no et quedis amb cap dubte de 
com funcionen els implements de CM Crusher Machines.

I oblida’t de tenir més màquines del compte en la teva obra, gràcies 
als implements que es poden acoplar a la teva maquinària de cons-
trucció.
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https://www.youtube.com/channel/UCAR3pxckPILX5VD2mjBYcqg
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLPaJ0ZNuNEbIMupdE2medcejvqTc-_8vm
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLPaJ0ZNuNEbIMupdE2medcejvqTc-_8vm
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLPaJ0ZNuNEbIrP28w0y1KP-tWETw7iIB-
https://www.youtube.com/channel/UCAR3pxckPILX5VD2mjBYcqg
https://www.youtube.com/channel/UCAR3pxckPILX5VD2mjBYcqg
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLPaJ0ZNuNEbIrP28w0y1KP-tWETw7iIB-
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLPaJ0ZNuNEbIrP28w0y1KP-tWETw7iIB-
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPaJ0ZNuNEbIrP28w0y1KP-tWETw7iIB-
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Nou accessori per excavadores en 
el parc de lloguer. 

Actualment, tenim una seria d’accessoris per excavadores en el 
nostre parc de lloguer, per ajudar-te a realitzar diferents tipus de 
treballs en la construcció.

Pots trobar en lloguer: martells, casos de neteja inclinables, 
barrines, desbrossadores, fresadores, pinces esculleres i  
cisalles per a excavadores de 800 a 14.000 kg.

La nova incorporació al parc de lloguer és més per a treballs  
forestals, per aplicar en excavadores de 2,5 a 4 tones.

Constantment es talen arbres, ja sigui perquè són vells, estan 
malalts o a causa de desperfectes que poden provocar els tempo-
rals. Però un cop talat, l’arbre no desapareix del tot, queda la soca.

La soca ha de ser degudament retirada per seguretat, ja sigui per 
seguretat de les persones com per facilitar la feina posterior de 
tallar l’herba de la zona.

Per realitzar aquesta feina, com segur ja sabràs, es necessiten  
màquines específiques per fer-la. Però jo et porto un accessori  
perquè t’oblidis dels difícils i cars treballs amb retroexcavadores.

És un implement específic per a treure soques que pots incorpo-
rar en la mateixa excavadora.

Està fabricat amb una estructura lleugera i forta a la vegada i amb 
un motor hidràulic protegit per una caixa de xapa metàl·lica.

El motor acciona un disc, intercanviable, perfecta per a tallar fusta. 
A més a més hi ha una protecció en el disc per evitar la projecció 
d’estelles de fusta durant el treball.

Beneficis amb l’accessori 
per a treure soques:

– Alta velocitat en el treball

– Capacitat per a treballar fins a 
uns 10 cm per sota del nivell del sòl

– Motor hidràulic d’alt rendiment

– Protecció frontal de la motoserra

– Estructura tancada i protegida
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S’ha acabat tenir tantes màquines en la zona de treball.

Aprofita la gran varietat d’accessoris que tenim en el nostre parc 
de lloguer per a excavadores i canvia només l’eina de treball no la 
màquina. 
Estalvia temps i diners.

Posa’t en contacta amb nosaltres i digue‘ns el que necessites. 
972 32 32 58 
info@jporcel.com
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Resum 2016. Un any ple de  
feina i novetats per arribar a totes 
les necessitats en el sector de la 
construcció.

Acabem l’any fen un recopilatori de totes les novetats en el sector 
de la construcció i en la nostra empresa, que us hem anat explicant 
en el nostre blog.

nostres clients.  
En l’article et vam ensenyar una mostra d’excavadores i dúmpers 
que oferim en el nostre parc de lloguer.

4- Estem de renovació a Tallers JPorcel.
El 2016 hem arribat al nostre 30è aniversari i per això vam decidir 
que tocava fer una renovació d’imatge i actualitzar-nos.  
Tant en la imatge de l’empresa com en la presencia online: 
- una web actualitzada www.jporcel.com 
- presencia en diferents xarxes socials: facebook, google+ i youtube
Fins i tot hem actualitzat les nostres màquines amb codis QR. 

5- Nou accessori per excavadores en el parc 
de lloguer.
A partir de les necessitats dels nostres clients vam incorporar al 
nostre parc de lloguer un implement destinat a feines forestals.

Aquests 5 articles són un petit resum de tot el 2016, però si no 
te’n vols perdre cap, recorda que hem fet una petita revista amb 
tots els articles.

No volem acabar sense abans desitjar-vos, de part de tot l’equip de 
Tallers JPorcel, molt bones festes i un molt bon any 2017!
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Els 5 articles que et volem destacar, de tot aquest any són:

1- 10 raons per llogar maquinària de  
construcció.

2- Distribuïdors de CM per a tot Espanya.
Article on et vam anunciar que som els distribuïdors per a tot  
Espanya de CM s.r.l., una empresa que produeix diversos imple-
ments per a maquinària de construcció. Com culleres trituradores, 
culleres garbelladores, etc.

3- Especialistes en excavació i moviment de 
terra.
La demanda del mercat en la construcció ha fet que ens especia-
litzem en maquinària d’excavació i moviment de terra per arribar a 
totes les necessitats i exigències que sorgeixen en les obres dels 

Per si sou nous o us heu perdut 
algun article del blog hem fet una 
petita revista recopilant els  
articles de cada mes.  
D’aquesta manera podràs llegir-ho 
tot des d’on vulguis i quan  
vulguis.

http://www.jporcel.com
https://www.facebook.com/talleresjporcel/
https://plus.google.com/%2BJporcel
https://www.youtube.com/channel/UCAR3pxckPILX5VD2mjBYcqg
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