
Wolf introduz novo 
Officialtech 5W30 C3 
LL III

Nova Exide Premium reduz impacto ambiental

EuroFiltros celebra 25.º aniversário

A Wolf Lubricants passou a ter dispooní-
vel um óleo de motor totalmente novo, o 
Officialtech 5W30 C3 LL III, que surge como 
uma atualização do Officialtech 5W30 LL 
III, concebido para veículos de origem alemã.
Segundo a Wolf, este óleo é inovador devido 
à sua combinação exclusiva de especifica-
ções, incluindo a nova API SP e a aprova-
ção MB 229.52, além da ACEA C3, VW 
504.00/507.00 (aprovação oficial) e BMW 
Longlife-04 (aprovação oficial).
O Officialtech 5W30 C3 LL III baseia-se 
na especificação ACEA C3 de teores médios 
SAPS para os OEM alemães e foi especifica-
mente concebido para o requisito “LongLife 
III” do grupo VAG.

A Exide Technologies atualizou a sua gama 
de baterias Exide Premium, com um novo 
design em preto, com novos componentes 
reciclados para reduzir o impacto ambiental. 
Esta mudança irá levar a uma economia de 
2.700 toneladas de CO₂, 8 milhões de litros 
de água e 1,2 milhão de litros de petróleo 
bruto no fabrico a cada ano.

Estas baterias apre-
sentam uma tam-
pa de segurança 
à prova de derra-
mamento e faísca 
com corta-chamas 

A EuroFiltros está a comemorar o seu 25.º 
aniversário, seguindo com a estratégia de re-
presentar os maiores fabricantes mundiais de 
filtros e lubrificantes.
Esta empresa especialista em filtros e baterias 
para motores e equipamentos industriais, conta 
com três espaços físicos no país, um armazém 
central em Ermesinde – na Zona Industrial 
da Formiga, uma loja em Alpendorada e um 
armazém com loja, em Aveiro. Recentemente, 
foram ainda reforçados os canais digitais, no-
meadamente através de uma forte aposta nas 
redes sociais como mais um ponto de contacto 
de proximidade e melhoradas as condições de 

A sua baixa viscosidade significa que os mo-
tores podem ser mais eficientes em termos 
de combustível, e o pacote avançado de 
aditivos duradouros prolonga os intervalos 
de mudança de óleo. Com uma fórmula 
de teores médios SAPS (cinza sulfatada, 
fósforo e enxofre), protege os dispositivos 
de pós-tratamento ao mesmo tempo que 
cumpre as normas de emissões Euro 5 e 6.
Disponível nos tamanhos de 1, 4, 5, 20, 
60, 205 e 1000 litros, o Officialtech 5W30 
C3 LL III abrange, aproximadamente, 112 
milhões de veículos europeus. Muitos destes 
são veículos mais recentes, o que apresenta 
uma oportunidade importante a longo prazo 
de manutenção no pós-venda.

duplo, proporcionando o mesmo nível de 
segurança que a Exide sempre ofereceu. Este 
é um projecto de equipamento original, que 
Exide usa para os principais fabricantes de 
automóveis europeus. Isso também significa 
que os clientes do aftermarket obtêm a garan-
tia de um design que cumpre com os rígidos 
requisitos dos fabricantes de automóveis.
O novo design está disponível para todas 
as baterias convencionais topo de gama da 
Exide Technologies nas suas várias marcas 
premium, incluindo Exide Premium, Centra 
Futura, Deta Senator3, Sonnak Powerline, 
Fulmen FormulaXtreme e Tudor High Tech. 

entrega, sendo possível realizar envios com 
receção de mercadoria no próprio dia ou de um 
dia para outro, conforme a localização do cliente.
“Colocamos, desde cedo, na génese de tudo o 
que fazemos a satisfação do cliente. Sabemos 
o que implicam os tempos de paragens dos 
equipamentos, com avarias inesperadas, e os 
desgastes precoces dos motores, provocados pela 
utilização de componentes de fraca qualidade”, 
afirma José Sequeira, gerente e fundador da 
EuroFiltros. “Por isso, apostamos em marcas 
reconhecidas mundialmente que oferecem as 
melhores garantias de qualidade e performance, 
como a Donaldson”, continua.
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Num minuto... 
A Create Business acaba de alargar 
o seu portfólio de marcas, neste 
caso com a introdução da SAM, que 
disponibiliza produtos na área das 
ferramentas.

A Isi Condal passou a fazer parte da 
Infopro Digital, grupo que oferece 
software e bases de dados para o 
aftermarket.

10

PROBLEMA
A fricção que resulta do funcionamento normal de 

uma caixa de velocidades manual cria limalhas que 
aumentam o desgaste e podem levar a avarias graves.

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY desenvolveu um serviço completo para 

garantir o melhor funcionamento e a máxima vida útil das 
caixas de velocidades manuais. Em cada mudança de 

óleo da caixa, deve sempre fazer-se uma lavagem interna 
antes de mudar o óleo e adicionar um aditivo específico 

anti-fricção para um funcionamento suave e perfeito. Esta 
operação deve repetir-se a cada mudança do óleo. 

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
INFORMAÇÕES

comercial.iberia@liqui-moly.com 

Vantagens 
>> Elimina problemas na caixa de velocidades 
>> Remove resíduos prejudiciais  
>> Limpa e protege   
>> Garante um funcionamento ótimo da caixa de 
velocidades 
>>  Adequado para caixas de velocidades, caixas de 
transferência, diferenciais e diferenciais hipóides 
>> Permite uma mudança de velocidades suave

Vantagens 
>>  Resistente a cargas e vibrações 
>> Aumenta a segurança operacional
>> Excelentes capacidades de funcionamento
de emergência 
>> Garante um funcionamento ótimo da caixa
de velocidades  
>> Reduz o atrito e o desgaste 
>> Reduz os ruídos das engrenagens  
>> Para caixas de velocidades manuais e diferenciais 
(excepto com limited slip) 

Ao mesmo tempo que faz o enchimento 
com óleo novo, deve adicionar-se o 
Aditivo para Caixa de Velocidades 
(Ref. 2510), que contém MoS2 para 
a redução do desgaste, evitando picos 
de temperatura, além de garantir 
um funcionamento mais silencioso 
e uma maior facilidade na mudança 
de velocidades. A transmissão não 
aquece tanto e aumenta a suavidade 
de funcionamento e a capacidade de 
rendimento através do alisamento 
dos flancos dos dentes. A caixa de 
velocidades fica assim protegida. 

Antes de mudar o óleo da caixa (pode 
identificar qual o correto no nosso Guia 
de Óleos em www.liqui-moly.pt), é 
fundamental fazer uma limpeza interna. 
O produto para Limpeza de Caixas de 
Velocidades (Ref. 3321) elimina toda 
a sujidade na caixa de velocidades para 
drenar os depósitos soltos e limalhas que 
se acumulam. Basta adicionar ao óleo de 
caixa antigo, engrenar todas as velocidades 
várias vezes durante 10 minutos e, em 
seguida, drenar o óleo velho e encher com óleo novo.


