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Num minuto... 
Através de um acordo com a Cofidis, os 
clientes Vulco podem pagar as operações 
de manutenção a crédito. Uma opção 
de financiamento que usa ainda as 
plataformas digitais.

De forma a apoiar o crescimento da marca 
em Espanha e em Portugal, a NRF apostou 
na mudança de armazém logístico em 
Valência.

LubPilot mede o nível de lubrificante
na embalagem 

A TotalEnergies lançou em Portugal 
um serviço inovador no mercado 
oficinal, o LubPilot, que permite 

verificar as reservas de lubrificantes dentro 
das embalagens (tambores).
O LubPilot é um um serviço que combina 
uma plataforma digital online e um disposi-
tivo que mede o nível de lubrificante ainda 
existente na embalagem.
Desta forma, qualquer responsável da oficina 
pode optimizar a sua eficiência logística e 
melhorar o seu desempenho comercial.
Quando o tambor fica vazio é só retirar o 
dispositivo e colocá-lo no tambor de re-

posição. A plataforma digital permite a 
visualização uniforme e práctica dos alertas 
de consumo.

PROBLEMA
Nem sempre temos água disponível para a limpeza do 

veículo, mas a sujidade não escolhe hora nem local.

SOLUÇÃO 
A sujidade é um agente agressor da pintura, mas 

também dos pneus e, no caso dos vidros, prejudica 
gravemente a visibilidade e a segurança. Para a 

limpeza exterior, dos pneus ou dos vidros há uma 
solução LIQUI MOLY eficaz e muito fácil de aplicar. 

A solução em espuma permite uma limpeza rápida e 
ecológica, uma vez que não necessita da utilização de 

água, garantindo resultados únicos sem esforço. 
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Os vidros e, em especial, o para-brisas são 
elementos fundamentais da segurança 
de um veículo e, por isso, devem estar 
sempre bem limpos para garantir a máxima 
visibilidade. A Espuma Limpa Vidros 
(Ref. 1512) limpa de forma eficaz os vidros, 
por dentro e por fora, garantindo ainda um 
efeito anti-embaciamento, o que aumenta 
a segurança. Dissolve e remove silicone, 
nicotina, insetos, sujidades contendo óleo 
e sujidade gordurosa. Não é agressivo em 
borracha, tintas e plásticos e pode ser 
usado também nos retrovisores e nos faróis.

A Espuma Abrilhantadora para Pneus 
(Ref. 1609) limpa, conserva e protege 
os pneus numa só aplicação. Basta 
pulverizar uma camada fina e homogénea 
diretamente no pneu e deixar atuar durante 
alguns minutos. Não é necessário sequer 
enxaguar com água. A espuma melhora 
visivelmente o aspeto das paredes 
dos pneus, dando-lhes flexibilidade e 
restituindo-lhes a sua aparência original.

A Espuma de Limpeza Ativa (Ref. 
21277) foi desenvolvida para a limpeza 
eficaz de superfícies lisas em alumínio, 
aço inoxidável, plástico, vidro, superfícies 
cromadas e borracha, sendo adequada 
tanto para o interior como o exterior 
do veículo e é muito eficaz também em 
superfícies inclinadas. Para a utilização 
do produto não é necessário usar água. 
Basta agitar bem a embalagem antes 
de utilizar e pulverizar a superfície que 
deseja limpar a uma distância de 20 a 30 
cm e deixar a espuma atuar brevemente. 
Em seguida, é só limpar a sujidade com um 
pano de microfibras (Ref. 1651).

Escape Forte abre instalações
no Cacém (Lisboa)

Com sede em Vila do Conde, a 
Escape Forte vai começar a operar 
também na região de Lisboa, com a 

abertura de novas instalações no Cacém, 
bem próximo do IC19.
A Escape Forte, pioneira na reparação de 
filtros de partículas e catalisadores, com 
centro reparador em Vila do Conde, tendo 
parceiros, oficinas multimarca, concessioná-
rios e  casas de peças, em todo o país, decidiu 

alargar a sua estrutura técnica e comercial.
“Uma decisão que procura dar resposta 
rápida e eficiente a clientes mais distantes, 
neste caso, a sul”, afirma Rui Lopes, gerente 
da Escape Forte, dizendo que “a nossa em-
presa sempre primou pela pronta resposta, 
rápida e profissional. Procuramos então, 
com esta aposta, ganhar outros mercados 
e beneficiar aqueles que, desde há muitos 
anos, confiam no nosso serviço”.

RPA e Mondegopeças integram 
Grupo Serca  

A Mondegopeças e a RPA (Rui & 
Paulo Almeida), retalhistas de peças, 
são os novos associados portugueses 

do Grupo Serca Automoción, desde o 
passado dia 1 de outubro.
A Mondegopeças é uma empresa com 40 
anos de existência no sector do aftermarket 
automóvel, com sede em Coimbra e lojas 
de revenda em Antanhol, Águeda, Aveiro, 
Coimbra, Figueira da Foz, Leiria e mais 
recentemente em Pombal. 
Por sua vez, a RPA, iniciou a sua atividade 
em 1997 e é uma empresa dedicada à 
comercialização de peças e acessórios au-
tomóvel e serviços de valor acrescentado, 
com sede em Lisboa e com pontos de venda 
em Vila Franca de Xira, Mem-Martins, 
Évora e Setúbal. 
Gerard Alcalá, responsável comercial 

para o mercado Português declara que 
“a Serca, está muito entusiasmada com a 
incorporação destas duas empresas, já que 
são entidades de referência no mercado 
português, têm importantes volumes de 
negócios e estão alinhadas com a filosofia 
do grupo acrescentando dessa forma valor. 
Com estas incorporações, acreditamos que 
temos os parceiros certos e necessários para 
a cobertura do mercado português”.
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