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Num minuto... 
A Global Parts, distribuidor de 
peças para veículos pesados, 
aumentou a sua presença 
geográfica em Portugal, abrindo um 
novo balcão e armazém em Faro.
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Dados sobre pneus disponíveis
na Plataforma TecDoc

Tomar recebe oficina Roady

Rede TopCar chega aos 100!!!

O Catálogo TecDoc da TecAlliance 
reúne informação padronizada 
de mais de 900 marcas de pe-

ças sobresselentes, com milhões de 
descrições e imagens de produtos. 
A partir do final de janeiro de 2022,  
estarão também disponíveis dados 
de pneus – no Catálogo TecDoc, no 
Serviço Web e nos pacotes de dados.
“A nova categoria de produto de pneus 
do Catálogo TecDoc permite-nos ofe-
recer um canal simples e eficiente de 
identificação e distribuição no merca-
do pós-venda automóvel. Apoiamos 
a indústria de pneus colocando estes 
dados à disposição, convertendo-os da 
norma de troca PRICAT para a norma 
TecDoc,” diz Jürgen Mehlis, Executive 
Vice President Data Manager Products 
da TecAlliance.

A rede de oficinas Roady abriu dia 
20 de janeiro mais uma oficina 
da sua insígnia, desta feita na 

cidade de Tomar, continuando a sua 
progressiva expansão em Portugal, 
contando agora com 35 Centro Auto.
Este Centro Auto, que dispõe de uma 
superfície de 793 m2 (criou mais 11 
postos de trabalho), resulta de uma 
investimento de cerca de 1 milhão e 
200 mil euros.

A rede de oficinas independentes 
TopCar alcançou um marco 
importante na sua história no 

mercado português, ao atingir o cen-
tésimo aderente, neste caso, a RBM, 
oficina multimarca localizada em Ponta 
Delgada.
A TopCar – RBM oferece as melhores 
soluções de manutenção e reparação 
multimarca nas áreas de mecânica, ele-
trónica e diagnóstico. Alinhada com a 
forte aposta da rede na formação de 

Apesar do atual contexto de incerteza, 
a rede de oficinas RecOficial Service, 
seguindo a estratégia de crescimento 
alicerçada na qualidade dos aderentes, 
findou 2021 com 25 oficinas em 
Portugal.

“Com esta opção de conversão, estamos 
a criar novas oportunidades para toda a 
indústria e no futuro é nossa intenção 
alargar ainda mais a categoria de pneus”, 
acrescenta Mehlis.
Refira-se que a Continental é o primeiro 
fabricante de pneus a disponibilizar as suas 
marcas nesta plataforma, nomeadamente 
Continental, Uniroyal, Semperit, Barum, 
General Tire, Viking, Gislaved, Mabor 
e Matador.

Américo Martins, aderente do novo 
Roady, acredita que “a inauguração deste 
centro-auto é uma excelente oportunidade 
para o Município de Tomar e consolida, 
uma vez mais, a expansão do Grupo 
os Mosqueteiros no nosso país. Ter a 
oportunidade de participar neste projeto, 
poder contribuir para a criação de novos 
postos de trabalho e para a dinamização 
da economia local é algo que me deixa 
particularmente orgulhoso”.

técnicos, a RBM rapidamente se dife-
renciou no mercado pela sua qualidade 
e serviços inovadores.

PROBLEMA
Na desmontagem de tubos é comum que estes rompam 

por excesso de força aplicada e na sua montagem nem 
sempre o encaixe é fácil.  

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY garante os produtos necessários para um 

trabalho profissional, com esforço mínimo e eficácia 
máxima. Quando é hora de desmontar e montar tubos, 

sejam de água, combustível ou admissão, é importante 
usar os produtos certos para conseguir retirá-los sem 

esforço e sem danos.  Mas também para poder montá-los 
de forma fácil, à primeira e com a garantia de que a operação 

é concluída de forma eficaz. 
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Quando é hora de voltar a montar os 
tubos, a Massa Schmierfix (Ref. 
1080) garante uma maior facilidade 
no encaixe, além de prevenir danos nos 
o-ringues e vedantes. O produto deve 
ser usado na lubrificação do encaixe do 
tubo antes da montagem pra garantir 
uma entrada perfeita, à primeira. 
Trata-se de uma massa especial 
extremamente aderente e resistente 
à água, garantindo ainda proteção 
contra o desgaste, a corrosão e a 
oxidação, ao mesmo tempo que elimina 
ruídos e reduz a fricção e o desgaste. 
Tem uma margem de temperatura de 
utilização de –30 °C até +110 °C.

O Spray de Silicone (Ref. 3310) 
garante que no processo de desmontagem 
de um tubo, não é necessário aplicar 
força exagerada que pode levar a que este 
rompa ou se danifique. Mesmo os tubos 
da admissão, quando estão presos, basta 
pulverizar o produto à volta do tubo para que 
saia de forma fácil e sem esforço. Funciona 
também para todo o tipo de encaixes 
plásticos. O produto é isento de óleo mineral 
e não é gorduroso, além de proteger, 
lubrificar e isolar todas as superfícies 
através de uma película de proteção 
transparente e permanente.

Vantagens 
>> Elimina os ruídos 
>> Excelente agente desmoldante 
>> Proteção e manutenção de todos os tipos de plástico 
>> Aplicação limpa 
>> Isola

Vantagens 
>> Excelente proteção contra corrosão
>> Efeito neutro em materiais de vedação convencionais
>> Estabilidade à oxidação
>> Boa resistência à água
>> Excelente capacidade adesiva


