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PROBLEMA
As fugas de óleo são comuns, em especial em veículos 

mais antigos, e se não forem tratadas podem causar danos 
avultados, seja no motor ou na caixa de velocidades.  

SOLUÇÃO 
Assim que é identificado o problema, ou mesmo de 

forma preventiva em veículos mais antigos, é possível 
solucioná-lo, sempre que não se trate já de um problema 
mecânico. A LIQUI MOLY tem uma solução para o óleo de 
motor, mas também para o óleo da caixa de velocidades, 

seja manual ou automática, garantindo o seu correto 
funcionamento e mantendo as propriedades do óleo.  
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Vantagens 
>> Impede a formação de fumo 
>> Suaviza os ruídos do motor  
>> Conserva e regenera juntas de borracha e plástico  
>> Reduz o consumo de óleo 
>> Impede as manchas de óleo e a contaminação ambiental

Vantagens 
>>  Impede fugas de óleo
>> Regenera juntas 
>> Protege contra perda de óleo 
>> Minimiza os ruídos  
>> Evita reparações de custos elevados 
>> Proteção contra o desgaste e envelhecimento do óleo
>> Suaviza a mudança de velocidades

No caso das caixas de 
velocidades, a LIQUI 
MOLY tem uma solução 
para as caixas manuais 
- Getriebeöl-Verlust 
Stop (Ref. 1042) -, 
que regenera as juntas 
endurecidas de borracha 
ou de plástico. Além disso, 
evita a entrada de óleo 
nas embraiagens, impede 
que a lubrificação seja 
insuficiente e protege 
contra danos devido a um 
nível demasiado baixo de 
óleo. No caso das caixas 
automáticas, o ATF Additive (Ref. 5135) tem o mesmo 
efeito, mas limpa ainda os orifícios e os canais das caixas 
de velocidades e protege o rendimento do óleo. Reduz 
os ruídos e facilita a alteração de mudanças nas caixas 
automáticas, além de aumentar a vida útil das caixas de 
direção e caixas de velocidades automáticas.

O Tapa Fugas de Óleo (Ref. 2501) 
da LIQUI MOLY regenera juntas de 
motor de borracha e plástico, todo 
o tipo de vedantes e evita ainda 
manchas de óleo debaixo do veículo. 
Além de acabar com a fuga, reduz o 
consumo de óleo do motor através 
dos anéis de segmento e das guias das 
válvulas. Pode ser usado tanto em 
motores diesel como gasolina.
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Num minuto... 

A Tiresur está prestes a ocupar o seu novo 
e moderno armazém logístico, construído 
de raiz, através do qual irá dinamizar os seus 
serviços na área dos pneus em Portugal, 
como grossista.
Este o novo centro logístico de Portugal, 
cujas obras estão já muito avançadas, 

A NGK Spark Plug voltou a aumentar a sua 
gama de ignição, com seis novos produtos, 
que irá cobrir mais de 670 mil veículos 
até 2023.
Cada uma das novas velas de ignição stan-
dard e de metal duplo provém do negócio 
de OE da empresa, tendo sido projetadas 
para cobrir uma ampla variedade de modelos 
Honda, Ford, Mitsubishi, Suzuki e Subaru.
Cinco das novas referências, 
DILZKAR7B11, DILZKR7A11G, 
DIFFR5E11, DILKAR7G11GS e 

Tiresur com novo armazém quase pronto 
em Alverca

NGK Spark Plug 
aumenta gama de 
velas de ignição

Novas referências de volantes
bimassa Sachs

prevê-se que terminarão a primeira fase 
durante este mês de abril, o que permitirá 
a operacionalidade do armazém a partir do 
mês de maio deste ano.
Esta primeira fase conta com mais de 5.000 
m2 de armazém e 600 m2 de escritórios. 
Este vasto espaço irá sendo ampliado de 
forma modular nas próximas fases do pro-
jeto, chegando a uma ampliação de 2.500 
m2 adicionais, que dotarão as instalações 
de um total de mais de 8.000 m2.
Este novo armazém está estrategicamente 
localizado entre as auto-estradas A1 e A9 
CREL, permitirá à Tiresur duplicar a sua 
capacidade de stock atual no país, refor-
çando assim a sua oferta multimarca e 
multiproduto em PCR, TBR, OTR e Agro.

ILZKR6F11, são novas adições à gama 
Laser Iridium da empresa. A referência 
LTR6A-10 é uma nova incorporação na 
gama padrão Yellow Box da empresa. Com 
a referência DILZKAR7B11, a NGK for-
nece uma vela de ignição de metal duplo 
precioso, o primeiro no mercado, feita sob 
medida para modelos recentes da Subaru, 
como o Impreza 1.6 e XV 1.6.

A ZF disponibiliza agora 50 novas referên-
cias de volantes bimassa da marca Sachs, 
para ligeiros. 
Conforme indica a ZF, os volantes bimassa 
Sachs satisfazem as expectativas dos fabri-
cantes de automóveis mais exigentes, pois 
neutralizam perfeitamente as vibrações do 
motor, independentemente do regime de 
rotações, reduzem as vibrações, reduzem os 

A Create Business passou a  ter 
mais uma importante novidade no 
seu portfólio, neste caso a marca de 
peças de carroçaria Jumasa.

A Metalcaucho lançou duas novas 
gamas de produto: kits de juntas 
homocinéticas e sensores de nível do 
líquido refrigerante.

ruídos, otimizam a mudança de velocida-
des, minimizam o consumo de combustível 
e facilitam o arranque, proporcionando 
um maior conforto de condução.
Para mais informações sobre as aplicações 
correspondentes a estas novas referências, 
consulte o “Catálogo Online” da Sachs 
através do website: aftermarket.zf.com/pt 
ou em sachs.pt.


