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Num minuto... 
A Midas acaba de adicionar mais 
uma oficina à sua rede nacional 
que está em rápido crescimento. 
Desta vez, a Midas abriu portas 
em Odivelas.

A Carglass acaba de abrir mais uma 
agência no distrito de Aveiro, desta feita 
em Águeda, reforçando a sua posição 
nesta região do país ao nível da reparação, 
substituição de vidro automóvel e 
calibração de sistemas ADAS.

PROBLEMA
Durante o inverno alguns veículos ou motores entram em 
período de hibernação e se não forem bem cuidados para 

este período, voltar a “acordá-los” nem sempre é fácil. 

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY disponibiliza um produto específico para a 

conservação de motores que estão parados durante vários 
meses. Mas durante o período de hibernação é importante 
não esquecer o combustível que fica no depósito e que vai 

originar problemas quando o motor voltar a funcionar. 
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A proteção do motor após 
vários meses de hibernação 
também se garante 
através do tratamento do 
combustível. Conserva 
e protege o combustível 
contra o envelhecimento e 
contra a oxidação, além de 
impedir a corrosão do sistema 
de combustível. No caso 
dos motores a gasolina, o 
Estabilizador de Gasolina 
(Ref. 5107) garante a 
paragem sem problemas 
de veículos antigos, 
descapotáveis, motos, ciclomotores, quads, corta-relva, 
motosserras e outros motores a gasolina a 2 e a 4 tempos.
Já no caso dos Diesel, as bactérias são um problema 
grave da hibernação de um motor. Por isso o Aditivo 
Anti-Bactérias Diesel (Ref. 21317) da LIQUI MOLY 
atua contra bactérias, leveduras e fungos. Trata-se de um 
biocida para a aplicação preventiva (e corretiva, quando 
necessário) em todo o tipo de veículos diesel parados há 
algum tempo ou utilizados com pouca frequência. 

Para qualquer motor gasolina ou diesel 
estar parado vários meses requer 
cuidados adicionais para 
uma máxima proteção 
contra a ferrugem e a corrosão. O 
Produto para Conservação do Interior 
do Motor (Ref. 1420) pode ser usado 
com qualquer óleo à venda no mercado. A 
sua aplicação é simples e, dependendo do 
tipo de motor, a utilização é feita através do 
carburador ou através da abertura de acesso 
para as velas de incandescência, injetores 
ou velas. Esta operação preventiva vai 
garantir uma hibernação sem surpresas
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Vantagens 
>> Proteção anti-corrosão de longo prazo 
>> Pode misturar-se com qualquer óleo à venda no mercado  
>> Alto rendimento
>> Fácil utilização
>> Aplicação em motores gasolina e diesel
>> Adequado para motores de 2 e 4 tempos

Magneti Marelli Parts & Services
apresenta conceito Hybrid & Electric 

Delphi  comercializa peças de direção e 
suspensão para Tesla Model S

Kavo Parts lança 
suportes de 
amortecedor

A Magneti Marelli Parts & Services 
apresentou o conceito Hybrid & 
Electric, sobretudo destinado a 

apoiar as oficinas da rede Checkstar que 
pretendam começar já a dominar as mais 
recentes tecnologias do automóvel.
Para a Magneti Marelli Parts & Services, 
apoiar as oficinas da Magneti Marelli 
Checkstar na sua trajetória de crescimento 
é um dos princípios fundamentais da 
filosofia da empresa.
Num futuro próximo, as oficinas serão 
dedicadas à manutenção de veículos hí-
bridos e elétricos: uma vez que o traba-
lho nestes veículos requer habilidades e 
equipamentos específicos, a Magneti 
Marelli Parts & Services desenvolveu 
especificamente o conceito Hybrid & 
Electric, para fornecer aos profissionais 
tudo o que precisam.
Graças a este conceito, todas as oficinas 
da Magneti Marelli Checkstar podem 

A Delphi Technologies acaba de adicio-
nar à sua gama novos componentes 
de direção e suspensão para o Tesla 

Após a introdução dos amortecedores, 
a Kavo estendeu agora a sua linha 
de produtos a suportes de amorte-

cedor igualmente para todas as marcas de 
automóveis.
Há três anos atrás, o fornecedor holandês 

Model S. Este lançamento consiste em 
várias peças novas, incluindo braços de 
suspensão, barras estabilizadoras, juntas e 
rótulas de direção.
Segundo a marca, estas novas peças para o 
Modelo S Tesla demonstraram um desem-
penho e segurança excecionais durante o 
desenvolvimento. O tratamento térmico 
durante a produção da estrutura do bra-
ço de suspensão da Delphi Technologies 
permite-lhe ter uma maior resistência em 
comparação com a do desenho OEM.

lançou amortecedores para carros asiáticos, 
que rapidamente se tornou uma das mais 
completas para o mercado de reposição com 
inclusão da oferta para veículos europeus.
Estender esta gama com suportes de amor-
tecedores foi o próximo passo. As primeiras 
200 referências estão disponíveis para serem 
montados em mais de 12.000 carros, sejam 
asiáticos, europeus ou americanos. A gama 
será expandida rapidamente com muitas 
novas referências. 

beneficiar de informações técnicas e for-
mações especialmente desenvolvidas, a 
fim de ter ferramentas, conhecimentos, 
equipamentos e suporte técnico para a 
manutenção de carros híbridos e elétricos.
Os cursos de formação previstos para 
a rede Magneti Marelli Checkstar são 
ministrados pelos melhores formadores 
e representam o que há de mais avançado 
em termos de formação técnica.




