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I – APRESENTAÇÃO: 

Os Teares Multifio da Rosh Industrial representam o que existe de mais avançado em 

tecnologia de corte de blocos para o setor de rochas ornamentais. 

Seu projeto, concebido por equipe própria da empresa, permite a produção da máquina em 

diferentes dimensões para o atendimento das necessidades de cada cliente. 

 
O Tear Multifio da Rosh 
Industrial pode ser encontrado 
nas versões 36, 40, 44, 72 e 88 
fios, podendo cortar chapas de 
2 ou 3 cm. As versões até 44 
fios podem ser acrescidas de 
recursos opcionais, incluindo 
desde o fuso de esfera, a cala 
sobe e desce rápido, proteção 
sanfonada, limite de curvatura 
do fio diamantado até a 
automação completa. Os 
modelos 72 e 88 fios já vêm 
com todos esses acessórios 
incluídos.  
 
O grande diferencial do Tear 

Multifio da Rosh Industrial, além da credibilidade de 26 anos de mercado e da localização 
próxima ao mercado produtor, facilitando o atendimento, é justamente o fato do projeto ter 
sido desenvolvido pela equipe da própria empresa, o que permite os ajustes e soluções 
customizadas para seus clientes, além de uma assistência técnica ágil e competente.  
 
 
 

II – DIFERENCIAIS  DOS TEARES MULTIFIO ROSH INDUSTRIAL: 
 

1) Largura útil de corte – disponível para o mercado em diferentes versões, os 
teares multifio da Rosh 
Industrial permitem o 
corte de um bloco 
comercial       ( G1 e 
G2) inteiro em uma 
serrada (MR 210│F72  
e MR-260│F 88 ) ou em 
duas serradas (MR-
100│F36; MR-
130│F44), sem sobras 
de “casqueiro”,  além 
de dimensões 
intermediárias, de 
acordo com o tamanho 
padrão do bloco de 
cada empresa. 
 



 

 

 
 
 

2) Bloco serrado em no máximo 8 horas - é  capaz de cortar um bloco inteiro 
numa única serrada, gerando grande economia para a empresa, redução da 

área de estoque, 
dispensa de trabalho 
noturno, agilidade na 
entrega dos pedidos 
aos seus clientes, 
dentre outras 
vantagens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Economia com fio diamantado – o moderno sistema de sensores laser de 
barreira, capazes de identificar o perfeito nivelamento dos fios durante o 
processo de corte, reduz a probabilidade de rompimento do mesmo pois 
quando um dos fios se atrasa em relação aos demais, a cala da máquina é 
reduzida automaticamente, até que os fios que estavam atrasados se igualem 
aos demais. Esse aplicativo promove grande economia para a empresa na 
utilização do fio diamantado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalização da serrada em 

no máximo 8 horas, com 

maior qualidade de corte, 

gerando menor tempo de 

polimento. 

Sensor laser – limite eletrônico de curvatura do fio, reduz a  

probabilidade de rompimento do fio. 

 



 

 

 
4) Manutenção econômica – todos os rolamentos dos teares Rosh são 

comerciais, de fácil acesso no mercado, ou seja,  relação custo-benefício 
diante do valor do m² serrado é otimizada com os teares multifio Rosh.  
 

 
 

 
 
 

5) Acessórios opcionais – o projeto, nas versões MR-100│F36 fios, MR-
120│F40 fios e MR-130│F44 fios, permite o atendimento das necessidades 
dos clientes, oferecendo máquinas com acessórios opcionais, que implicam 
em diferentes graus de automação, tais como: fuso de esfera, cala sobe e 
desce rápido, proteção sanfonada, limite de curvatura do fio diamantado até a 
automação completa. 
 
 

6) Tensionamento individual dos fios – solução tecnológica patenteada 
pela Rosh - realizado através de sistema pneumático com compressor de 10 
PCM a 13 BAR. A grande 
vantagem desse sistema, 
deve-se ao fato de que 
os fios não são 
exatamente do mesmo 
comprimento e não se 
esticam de forma igual 
durante o processo de 
corte, portanto, para 
atingir o tensionamento 
ideal de cada fio, é 
preciso que o processo 
seja feito de modo 
individual, fio a fio, para 
que todos possam 
manter a mesma tensão, reduzindo as possibilidades de rompimento.  
 
 

Rolamentos 

comerciais 



 

 

 

7) Automação completa - os teares multifio da Rosh Industrial nas versões MR-
210-72 fios e MR-260 – 88 fios, possuem um grau de automação completo, 
incluindo banco de dados do próprio equipamento, facilitando a melhor 
configuração da máquina para maior produtividade. Oferece ainda, 

assistência remota 
para manutenção 
identificando à 

distância, 
problemas 

eletrônicos e 
conferindo 

agilidade na 
identificação de 
falhas que podem 
ser corrigidas 
imediatamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8)  Biblioteca – inclui o 

registro de todas as 

serradas, dos diferentes 

tipos de materiais, que 

mediante avaliação técnica 

de pessoal especializado, 

identifica a qualidade das 

serradas, classificando-as 

em “ótima”, “bom” ou “ruim”. 

Antes de iniciar qualquer serrada, o operador deve informar o material a ser 

serrado e o fabricante do fio utilizado. O sistema busca automaticamente na 

biblioteca as serradas anteriores consideradas “ótimas” para o conjunto 

“material x fio” informado. O operador seleciona dentre as serradas 

apresentadas a que melhor lhe convier e o sistema então ajusta 

automaticamente os parâmetros daquela serrada para iniciar a operação, 

garantindo a otimização da produtividade do equipamento. 

 

 

Controle remoto, 

disposição das 

funcionalidades. 

Painel de controle do tear 

– automação completa e 

biblioteca 



 

 

9) Assistência técnica – uma vez que o projeto foi desenvolvido pela própria 
equipe da Rosh Industrial e sua localização encontra-se próxima ao mercado 
produtor, a assistência técnica dos 
teares multifio da Rosh Industrial 
contam com mão de obra especializada, 
oferecendo segurança e agilidade no 
atendimento das demandas dos 
clientes, incluindo não apenas o 
trabalho técnico, mas as peças 
necessárias para sua manutenção.  
 
 

10)Colunas de ancoragem – os teares Rosh, são dotados de 4 colunas de 

ancoragem, conferindo mais estabilidade durante o processo de corte, além 

de permitir uma distribuição mais uniforme dos esforços mecânicos 

proporcionando maior vida útil nos componentes mecânicos do 

equipamentos, tais como eixos e rolamentos, o que impacta diretamente no 

tempo de vida útil da máquina e na redução de custos com manutenção.  

 

 

11)Comprimento do fio diamantado – os teares da Rosh Industrial operam com 

fios de 19. 660 mm. Este comprimento foi adotado em função de pesquisa de 

mercado que constatou que este  é o padrão do maior número de teares 

multifio instalados no país, o que representa maior garantia e agilidade na 

aquisição do fio, reduzindo o risco de interrupção da produção por falta do fio. 

 

 

 

Todos os 

modelos 

possuem 4 

colunas de 

ancoragem, 

conferindo 

maior 

estabilidade 

ao 

equipamento 



 

 

 

12)Perfis de poliuretano encaixados nos rolos e nos espaçadores – uma 

solução tecnológica 

patenteada pela Rosh. É um 

processo que impede que o 

poliuretano se desprenda da 

polia, mesmo em alta rotação 

proporcionando maior 

segurança para o não 

rompimento dos fios. 

 

 

III. CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TEARES MR DA ROSH  INDUSTRIAL: 
 
 
 
 

4 colunas de ancoragem 

Opera com sistema de fios diamantados orientados por rolos e roldanas 
 

Painel elétrico de comando e força, composto por 3 inversores de freqüência, do 

motor principal, do motor da cala e do motor do carro porta-bloco. 

 

1.200 mm, revestido com tiras de poliuretano fixadas ao 

cilindro, encaixados nos rolos e sob os espaçadores (patenteado) 

deslizantes sobre o cilindro, encaixados nos rolos e sob os espaçadores 

(patenteado) 

2 cilindros-

sobre os cilindros, encaixados nos rolos e sob os espaçadores (patenteado). 

1 pré-tensionador hidráulico para todos os fios. 

 

Sistema de tensionamento individual dos fios, onde cada fio possui o seu  
tensionador (patenteado)  
 

2 carros porta-bloco com 3.000 x 3.000 x 600 mm com capacidade para 40 

toneladas, motorizado, com freio de estacionamento e fueiros ajustáveis. 

1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMUNS A TODOS OS MODELOS 



 

 

 

Comprimento do fio diamantado: 19.660 mm, com  

Comprimento da máquina: 10.000 mm. 

Altura da máquina: 7.500 mm. 

Potência do motor da cala lenta – 1 KW 

Potência do motor da cala rápida – 7,5 KW 

Potência dos tensionadores (pré-tensão) – 2 KW 

Potência do motor de lubrificação – 1 KW 

Potência do motor do carro porta-bloco – 2 KW 

 
 
 

 
 

MODELO MR-100 MR-120 MR-130 
 

Número de fios (chapas de 2 cm) 36 40 44 
 

Número de fios (chapas de 3 cm) 26 29 32 
 

Número de chapas por serrada (2cm) 35 39 43 
 

Número de chapas por serrada (3cm) 25 28 31 
 

Largura útil de corte (m) 1,00 1,20 1,30 
 

Largura da máquina (m) 4,10 4,30 4,50 
 

Peso da máquina (kg) 39.100 42.100 44.500 
 

Potência do motor principal (KW) 150 150 150 
 

Potência total instalada (KW) 163,5 163,5 163,5 
 

Fonte de energia - tensão (V) 380/440 380/440 380/440 
 

Tensionadores individuais (1 por fio) 36 40 44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS TEARES MR-100 ; MR 120 ; MR-130 
 



 

 

 

2.1. Acessórios opcionais para os modelos MR-100; MR-120 e 
MR-130: 
 

2.1.1. Fuso de Esfera: responsável pela subida e descida do cabeçote da 
máquina, é composto por um fuso com ranhuras retificadas, temperadas 
e cromadas, onde circulam as esferas que fazem parte da porca, 
impedindo o atrito entre porca e fuso. 
 
Vantagens: comparado ao fuso de rosca usinada, possui uma vida útil 
10 vezes maior, por atenuar o desgaste pelo atrito, gerando economia e 
menor necessidade de manutenção.  
 

2.1.2.  Proteção de Cortina: composta por um lençol de poliéster lonado, tem 
a função de proteger as corrediças e o fuso (de esfera ou rosca usinada).  
 
Vantagens: impede a penetração do pó de pedra gerado durante o 
processo de corte em componentes essenciais, aumentando a vida útil 
com menor necessidade de manutenção da maquina.  
 

2.1.3. Cala Sobe e Desce com embreagem e freio: Composta por moto 
redutor de 7,5 KW, com freio e embreagem para interligar com a cala 
mais lenta.  
 
Vantagens: em caso de rompimento de fio, permite o nivelamento da 
máquina (subida rápida) para o ajuste necessário. Exemplificando, a 
velocidade da cala lenta é de 0,5 m/hora, sendo necessárias de 3 a 4 
horas para subir toda máquina. Com a cala rápida (sobe e desce), em 
apenas 5 minutos a operação de subida estará concluída, agilizando a 
produção e a manutenção.  
 

2.1.4. Lubrificação Automática: Composta por tanque, motor, bomba e 
dosadores volumétricos de óleo para cada ponto de lubrificação.  
 
Vantagens: a lubrificação independe do controle manual do operador da 
máquina, uma vez que este aplicativo permite a auto-lubrificação de 
todos os componentes da mesma aumentando a vida útil do 
equipamento e promovendo maior economia. 
 

2.1.5. Automação Completa: Composta por inversores para cala, para o carro 
porta-bloco e para motor principal, freio para motor principal, PLC 
(Programador Lógico Controlável) e CPU para organizar a biblioteca de 
arquivo.  
 
Vantagens: comanda todas as etapas e processos da operação. Não 
depende do controle humano manual. Em caso de ocorrência de alguma 
irregularidade, a máquina interrompe a operação, identifica e informa o 
problema a ser corrigido. Aumenta a vida útil do equipamento, 
promovendo maior economia para a empresa e gerando dados de 
controle de produção e biblioteca de dados de serradas. 
 
 



 

 

 
2.1.6.  Limite Eletrônico de Curvatura do Fio: Funciona apenas se o tear 

possuir a AUTOMAÇÃO COMPLETA. Este limite consiste na inclusão de 
sensores capazes de identificar o perfeito nivelamento dos fios durante o 
processo de corte, sendo um aplicativo pioneiro dos teares ROSH.  
 
Vantagens: Durante o corte, se um dos fios atrasar em relação aos 
demais, este limite entra em funcionamento, reduzindo a cala até que o 
mesmo se iguale aos demais fios, quando então a cala voltará ao normal. 
A principal vantagem é a redução gradativa da cala evitando o 
rompimento do fio, gerando economia e aumentando a vida útil do fio.  
 
 

 

MODELO 
 

MR-210 MR-260 

Número de fios (chapas de 2 cm) 
 

72 88 

Número de fios (chapas de 3 cm) 
 

53 65 

Número de chapas por serrada (2cm) 
 

71 87 

Número de chapas por serrada (3cm) 
 

52 64 

Largura útil de corte (m) 
 

2,10 2,60 

Largura da máquina (m) 
 

5,50 6,00 

Peso da máquina (kg) 
 

60.300 68.500 

Potência do motor principal (KW) 
 

300 300 

Potência total instalada (KW) 
 

313,5 313,5 

Fonte de energia - tensão (V) 
 

380/440 380/440 

Tensionadores individuais (1 por fio) 
 

72 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS TEARES MR-210 e MR-260  
 



 

 

 

IV. ESTRUTURA DA MÁQUINA: 

A estrutura dos teares ROSH foi projetada para garantir máxima estabilidade durante 

o corte. Construído com 4 robustas colunas de ancoragem, o movimento vertical do 

cabeçote da máquina é feito utilizando-se de fusos guia de esfera (opcional para os 

teares de 36,40 e 44 fios),impedindo desgastes gerados pelo atrito e suavizando o 

movimento de subida e descida do pente de corte. 

Possui sistema de tensionamento posicionado de tal forma que permite a utilização 

de dois rolamentos comerciais com proteção para cada polia-guia do fio diamantado. 

A utilização de dois rolamentos com proteção, garantirá uma maior resistência com 

relação ao esforço axial sofrido pelos mesmos ao mesmo tempo em que a proteção 

bloqueará a ação das intempéries comuns ao processo, aumentando a vida útil dos 

rolamentos e com menor custo em caso de manutenção, uma vez que são utilizados 

rolamentos comerciais, de menor custo que rolamentos especiais. 

O pré-tensionamento é realizado através de sistema hidráulico, com controle 
automatizado. 

O tensionamento durante o processo de corte é realizado individualmente em cada 
fio, através de sistema pneumático com controle de pressão automatizada, 
permitindo parada automática no caso de ruptura do fio diamantado. 

Possui sistema de lubrificação centralizada (opcional para os modelos MR-100│F-36     

MR-120│F-40; MR -130│F-44) independente do controle manual do operador que 

permite a auto lubrificação  de dos componentes da máquina, aumentando sua vida 

útil.  

 

 

 

 

 

Perfis de poliuretano 
encaixados nos rolos e 
nos espaçadores – 
É um processo que 
impede que o poliuretano 
se desprenda da polia, 
mesmo em alta rotação 
proporcionando 
maior segurança para o não 
rompimento dos fios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Motor com potência de 

300 KW nos modelos 

MR-210│F72 e MR 

260│F 88 

 

MR-260│F88 

Motor cala rápida – 
7,5 KW 
 
Motor cala lenta – 
1 KW 

Motor principal 

300 KW  

Sistema de trava para ancoragem do cabeçote à coluna 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprimento: 

10000 mm 

Altura:  
7.500mm 

Os teares Rosh são 

entregues com 2 carros 

porta-blocos 

Tensionamento individual 

dos fios 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

O consumo de água do tear 

multifio é menor que o 

convencional. A água, depois 

de decantada, pode ser 

reutilizada e os resíduos, 

isentos de granalha, 

possuem uma aplicação 

comercial muito maior, com 

menor impacto ambiental, 

facilitando ainda o processo 

de licenciamento das 

empresas.  

Finalização da 

serrada, fio 

posicionado abaixo 

do bloco cortado 

Sistema hidráulico 

das travas e pré-

tensão 

Reservatório para 

lubrificação 

centralizada – óleo 

sintético sem 

impacto ambiental 



 

 

 
V - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO:  
 
Os teares multifio da Rosh Industrial, nas versões MR-210 │F72 e MR-260│F88 
possuem um grau de automação completo. Porém, as versões, MR-100│F36; MR-
120│F40 e MR 130│F44 também podem contratar, opcionalmente a automação 
completa. 
Composta por inversores para cala, para o carro porta-bloco e para motor principal, 
freio para motor principal, PLC (Programador Lógico Controlável) e CPU para 
organizar a biblioteca de arquivo.  
Possui uma interface gráfica simples que permite regular todas as fases do processo 
de corte, bem como os parâmetros de referência, tais como: velocidade de corte, 
velocidade periférica, tensionamento dos fios e outros.  
O nível de automação do equipamento facilita o gerenciamento das fases mais 
críticas do processo, tais como a entrada e saída dos fios no bloco, parada dos fios, 
troca de bloco, etc.  
 
Vantagens: comanda todas as etapas e processos 
da operação. Não depende do controle humano 
manual. Em caso de ocorrência de alguma 
irregularidade, a máquina interrompe a operação, 
identifica e informa o problema a ser corrigido. 
Aumenta a vida útil do equipamento, promovendo 
maior economia para a empresa e gerando dados de 
controle de produção e biblioteca de dados de 
serradas. Permite ainda a assistência técnica remota, 
agilizando a identificação e a correção de problemas.  

 
 

 

 

 

Controle remoto, 

disposição das 

funcionalidades. 



 

 

 

 
VI - FUNDAÇÃO (OBRA CIVIL): 
 
A obra civil para instalação do tear multifio é bastante simples, quando comparada 
com o tear convencional, pois a base requer apenas cerca de 40m³ de concreto.  O 
projeto para a instalação da base civil será fornecido pela Rosh Industrial porém, sua 
execução, bem como as instalações elétricas, trilhos e unidade geradora de ar 
comprimido são de responsabilidade do cliente. 
 
A Rosh Industrial oferecerá todas as orientações necessárias para sua execução 
com precisão e agilidade, atendendo as especificações técnicas do projeto.  

 

VII – TREINAMENTO E INSTALAÇÃO:  

A instalação da máquina e acompanhamento do seu funcionamento será realizada 

por uma equipe de 4 (quatro) técnicos da Rosh Industrial, que realizarão a 

montagem e acompanharão o start up da máquina. O valor da hora-técnica é 

gratuita, durante o período de instalação e treinamento, conforme o cronograma de 

trabalho definido em contrato, cabendo ao cliente apenas as despesas de 

transporte, estadia e alimentação dos técnicos da Rosh.  

Após o start up, a Rosh disponibilizará, durante o processo, 1 (um) técnico 
especializado para treinamento da equipe disponibilizada pelo cliente,em todas as 
etapas da operação até a completa segurança do processo, garantindo a otimização 
dos recursos do equipamento, maior produtividade e vida útil da máquina.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Automação completa - comanda todas 

as etapas e processos da operação. Não 

depende do controle humano manual. 



 

 

 
VIII. CRONOGRAMA DE TRABALHO:  
 

DESCRIÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL 
Obra civil  e suprimento elétrico de 
acordo com as especificações da 
máquina 

30 dias Cliente 

Montagem das colunas 
30 dias após  
conclusão da 
obra civil da base 

Rosh 

Montagem da máquina 
 

15 dias Rosh 

Start up 
 

5 dias Rosh 

Acompanhamento de  
Funcionamento 
 

10 dias Rosh 

Treinamento de equipe interna 30 dias 
Rosh + cliente 
 

 
TIME LINE:  

 
1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Obra civil  e suprimento elétrico de acordo com as especificações da máquina – 30 dias 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Montagem das colunas – 30 dias 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

                              

Montagem da máquina – 15 dias 
 

Start up 
5 dias 

Acompanhamento de  
Funcionamento – 10 dias 

 Treinamento da equipe interna – 15dd + 
 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105  

Treinamento da equipe interna - 15dd 
 

IX -  GARANTIA:  

01 (um) ano contra defeitos de fabricação, excluindo os componentes elétricos 
e eletrônicos, peças de desgaste normal e/ou danificadas pelo uso inadequado 
e desde que os mesmos não tenham sido alterados por pessoas não 
autorizadas pela Rosh Industrial S.A. 
Outros componentes que não são de fabricação da Rosh Industrial S.A, a 
mesma repassa a garantia do fabricante. 
 



 

 

 

 
X - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: 
 
A Rosh Industrial disponibilizará a seguinte documentação técnica: 
 

 Projeto de obra civil incluindo todas as especificações técnicas para sua 

execução; 

 Manual de Operação e Manutenção do Equipamento: 

- Instruções detalhadas de uso do tear e sua automação; 
- Tabelas de manutenção preventiva e corretiva; 
- Especificações dos materiais comerciais utilizados; 
- Circuitos elétrico, hidráulico e pneumático dos sistemas da máquina, 
incluindo listagem dos seus componentes.  
 

XI - RESPONSABILIDADE CIVIL: 
 
Os teares multifio da Rosh Industrial estão adequados à legislação vigente no país 
relativas à fabricação de máquinas e equipamentos, atendendo as especificações da 
NR 12 , Portaria SIT n.º 197, de 17/12/10, que determina, em seus princípios gerais, 
item 12.1 : 
12.1. Esta Norma Regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, 
princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade 
física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas 
e equipamentos de todos os tipos, e ainda à sua fabricação, importação, 
comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades 
econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais Normas 
Regulamentadoras - NR aprovadas pela Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, 
nas normas técnicas oficiais e, na ausência ou omissão destas, nas normas 
internacionais aplicáveis.   
12.1.1. Entende-se como fase de utilização a construção, transporte, montagem, 
instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e 
desmonte da máquina ou equipamento. 
 

XII – OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO: 
 
Os teares da Rosh Industrial podem ser adquiridos com recursos próprios na 
sua integralidade, mediante condições especiais de parcelamento, ou através 
dos seguintes agentes financiadores:  
 

 



 

 

 

 
XIII – CONTATOS:  
 
Solicite uma proposta ou a visita de um dos nossos representantes através dos 
contatos abaixo: 
 

1) Rosh Industrial:  
 

Rua Curitiba, 265 – Bairro Alterosas Civit II – Serra – ES – Brasil 
CEP: 29.167-031 . Tel: +55 27 2125 4849  
www.roshindustrial.com.br / vendas@rosh.com.br  
 

2) Gestão Comercial:  
 

Morgana Bechepeche / Diretora Comercial  
comercial@rosh.com.br / +55 27 9311 – 6271  
 
Patrícia Campos / Assistente Comercial 
vendas@rosh.com.br / +55 27 9255 0424/ 9242 2632 
 
 

3) Representantes comerciais:  
 
Milton Tesch/ Representante Comercial 
milton@rosh.com.br / +55 27 9753 0422 / +55 27 8833 7164  
 
Giancarlo Del Nero/ Representante Comercial 
giancarlo@rosh.com.br / +55 28 9276 6231/ +55 28 3517 8601 
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