
História da empresa



Miguel Ortega Fernández fundou Miguel Ortega, S.A em 1914.

Nos anos 20 a empresa começa a distribuir para Espanha as áreas industriais da 
General Motors e Goodyear. 

Nos anos 80 integram-se na Casli as líneas de negocio de Miguel Ortega, S.A.

Na actualidade o Grupo Casli é dirigido pelo filho do fundador, Carlos Ortega 
Revuelta e pelos seus filhos Carlos e Iván Ortega Calvo.



Casli foi fundada em 1943 – possui 6 empresas independentes nos sectores, 
militar, naval, energia, obras públicas e neve – com cerca de 150 empregados, mais
de metade dedicados a projectos de engenharia e serviço tecnico – Vendas totais
31,5 M € en 2017 
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mão. 

Portugal

Venda, 
engenharia, 
manutenção de 
motores diesel e 
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Dispomos de instalações próprias em Espanha, Portugal, Perú e Marrocos 
– No conjunto a superfície da oficina supera os 5.000 m2

 Escritório: 150 m2

 Oficina: 350 m2

 Empregados: 4

 Escritório: 200 m2

 oficina:      850 m2

 Empregados: 20

 Escritório :      100 m2 

 Empregados: 3

 Oficina móvel

 Escritório:     100 m2

 Oficina: 2.600 m2

 Empregados: 15

Lisboa

Madrid

Mallorca

Barcelona

Barcelona

Ilhas
Baleares 

Latam Energy, 
Perú

Lima

Tanger

 Escritório: 30 m2

 Empregados:  1

Lisboa, Portugal

Tanger, Marrocos

Sede Madrid
 Escritório: 1600 m2

 Oficina: 1000 m2

 Empregados: 70

 Escritório: 1800 m2

 Oficina: 1000 m2

 Empregados: 40



No Grupo Casli criamos valor para os fabricantes, clientes e utilizadores 
finais em diversas áreas
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- Banco dinamométrico SHENCK de motores de até 
600 hp.
- Banco dinamométrico POWER TEST de motores 

de até 5,400 hp.
- Banco de provas de transmissões automáticas até 

400 hp.
- Banco de provas de corpos de válvulas de 

transmissões automáticas.
- Banco de resistências para grupos eletrógenos

BANCOS DE PROVAS



Prestamos assistência técnica em todo o território nacional

 Mais de 60 mecânicos dedicados ao serviço 
técnico

 Stock á consignação em determinadas oficinas 
reparadoras.

 Oficinas próprias em Madrid, Barcelona, 
Maiorca e Lisboa

 Oficinas móveis 24h./7días

 35 centros de serviços oficiais em Espanha e 
Portugal



Departamento de peças presta um serviço de excelência a todas as nossas 
marcas representadas.

 Equipa de 20 pessoas que se dedicam 
exclusivamente ao serviço de peças 

 Superfície de 2.000 m2 de stock

 Gestão de stock para mais de 20 fabricantes
diferentes

 Serviço ao cliente (24/7)

 Mais de 10.000 referencias em stock

 Stock de consignação em agentes oficiais 

 Mais de 10.000 clientes atendidos em 2017

 Gestão de 9.000 envios anuais

 85% dos pedidos efetuados em menos de 24 horas
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A actividade de Casli concentra-se nas áreas de negocio: militar e 
equipamentos de neve e limpeza de estradas

Divisão de Equipamentos Divisão Militar

 Distribuição em empresas privadas 
e públicas  de serviços municipais

 sectores do meio ambiente, 
estacões de esqui e turismo

 Reparação e manutenção de  
carros de combate de rasto e 
rodas e os seus componentes.

 Sistemas de descontaminação 
NRBQ, de abastecimento de agua, 
de alimentação e de 
acampamento.



A Divisão Militar possui um contrato com o exército espanhol para a manutenção de 
veículos militares, subconjuntos e fornecimento de peças.

 Programas e projectos completos de
manutenção preventiva e correctiva de
veículos blindados e não blindados,
desde a reparaçao dos rastos até á
manutenção integral de veículos:
BMR/VEC, M-113, M-109, VCI/C Pizarro,
C.C. LEOPARD 2A4, LEOPARDO 2E, M-
60 Lança pontes e Carros de Bombeiros,
etc.

 Manutenção e reparação de motores
Detroit / MTU, caixas de velocidades
Allison, caixas de transferência, eixos,
diferenciais, suspensões, etc.

MTU e Detroit Diesel 



A Divisão de Equipamentos distribui equipamentos de fabricantes líderes 
nos sectores:

 Estacões de esqui e turismo

Camiões de neveTapetes transportadoras Teleféricos Pisa pistas

Alisadoras de gelo



Cunhas limpa neves
Veículos Ligeiros

Limpa Neves 
Veículos pesados

A Divisão de Equipamentos distribui equipamentos de fabricantes líderes 
nos sectores:

 Serviços municipais e meio ambiente

Espalhadores
Veículos pesados

Espalhadores
Veículos ligeiros

Varredoras

Sinalização horizontal
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Carteira de produtos 

Divisão Industrial

 Fornecemos 
motores, peças e 
assistência técnica 
para as marcas que 
representamos

Divisão Marítima Divisão Energia Divisão Engenharia 
de Aplicação

 Realização de projetos de 
aplicação e adaptação, desde 
o processo de projeto até a 
montagem final em veículos 
diversos e/ou equipamentos 
industriais.

 Comercializamos 
diferentes tipos de 
grupos 
eletrogéneos 
convencionais, 
GPU, Cogeração e 
Bio Gás

 Comercializamos 
motores marítimos 
John Deere e Nanni
Diesel . 

 Também 
fornecemos grupos 
geradores 
marítimos - Sea
Energy. 



A Divisão Marítima distribui as seguintes marcas :

 Motores Marítimos

 Geradores Marítimos



A Divisão Energia distribui as seguintes marcas :

 Grupos eletrógenos Diesel.

 Grupos eletrógenos a Gás Natural e Gás propano.

 Geradores Híbridos HYB-ENERGY.

Marcas representadas



 Grupos eletrógenos Diesel

 Grupos eletrógenos a Gás Natural, Gás propano e Biogás

 Geradores Híbridos HYB-ENERGY

BiogásGás natural / Gás propano



A Divisão Industrial distribui as seguintes marcas :

 Motores

 Transmissões e eixos



A Divisão Industrial distribui as seguintes marcas :

 Acessórios

PTO etc Alternadores, motores 
de arranque etc

Permutadores de 
calor



Carteira de produtos 

JOHN DEERE   motores diesel

CLARK   transmissões 

HURTH   eixos

ALLISON  transmissões automáticas 

KUBOTA   motores diesel e gás 

A Divisão Engenharia de Aplicação desempenha as seguinte funções :

• Definição das especificações técnicas e do produtos para aplicação de motores e caixas de velocidades automáticas.

• Implementação de projetos de aplicação e adaptação, desde o processo de design até a montagem final em veículos e 

equipamentos industriais.

• Definição de desenhos de aplicação e montagem.

• Cálculos de desempenho do equipamento integrado com nossos produtos.

• Validação do projeto e parâmetros operacionais.



Sectores onde estamos presentes / clientes:

 Obras Públicas / Construção

• Teixeira Duarte

• Somafel, etc

 Portos Marítimos

• Liscont

• Tersado, etc

 Transporte Público 

• Rodoviária do Alentejo

• Turexpresso, etc

 Limpeza Urbana

• EGEO

• Camara Municipal Loures, Odivelas, Lisboa através do nosso parceiro Juncauto. 



Sectores onde estamos presentes:

 Energia

• Hannaik

• Grupel, etc

 Marítimo

• Estaleiros Navais de Peniche

• União Construtora Naval

• Nautiber

 Aeroportuário

• Ana Aeroportos

• Ground Force 

• TAP



• Grupo Samca Mina céu aberto – Carvão , Teruel, Espanha

• Iberpotash, Mina subterrânea – Potássio, Barcelona, Espanha

• Boliden, Mina céu aberto – Zinco, Sevilha, Espanha

• Epos, Minas e tuneis, Portugal e Perú

• Aguas Teñidas, Mina céu aberto – cobre e Zinco, Huelva Espanha

• Somincor, Minas Neves Corvo – Zinco e cobre, Portugal

• Kinross, Tasiast – Mina céu aberto - Ouro, Mauritânia

• Sandvik Ibérica

Sectores onde estamos presentes:

 Minas



Transdiesel Lda – Delegação Portugal

Missão: A delegação de Portugal tem como objetivos o suporte técnico-comercial dos 
nossos clientes em território nacional bem como do mercado Africano ( Africa Oeste e 
países PALOP).

Dispomos de :

• Uma oficina com técnicos qualificados

• Veículo assistência técnica

Transdiesel, Lda

Estr. Paço de Arcos, Empreendimento Cacém Park Nr. 88 Armazém 5 

Cacém 

2735-000 AGUALVA-CACÉM

Telef: 214 585 892

Email: geral@Transdiesel.pt



O Grupo Casli está certificado com as normas abaixo identificadas, para os 
produtos representados e serviços que prestados.

ISO 9001 ISO 14001 PECAL 2120 UCA



Obrigado!




