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Num minuto... 
Uma das novidades mais recentes 
do portfólio da Europeças são as 
gambiarras da marca Philips para 
ajudar o mecânico no desempenho do 
seu serviço técnico.

A EuroMais acaba de reforçar o seu 
portfólio de peças auto com a introdução 
no seu stock dos elevadores de vidro da 
marca Doga.

Concluída aquisição da 
U-POL pela Axalta

Bosch promove campanha de alternadores
e motores de arranque remanufaturados

Magneti Marelli lança novos produtos
de eletrónica e ignição

A Axalta Coating Systems concluiu a 
aquisição anteriormente anuncia-
da da U-POL Holdings Limited, 

reforçando a sua posição de liderança na 
repintura mundial apoiada numa estra-
tégia de crescimento mais ampla.
“A aquisição da U-POL é outro passo na estra-
tégia de crescimento da Axalta e reforça a nossa 
posição de liderança mundial no segmento das 
tintas de repintura,” afirmou Robert Bryant, 
Chief Executive Officer da Axalta. 

A Magneti Marelli lançou recentemen-
te diversas novidades nas gamas de 
bobinas de ignição, sensores lambda, 

sensores MAF, unidades de controlo de 
injecção, bombas e manómetros de com-
bustível e peças de transmissão automática 
Selespeed, incluídas na gama de electrónica 
e de ignição oferecida pela marca.
A extensão da gama consiste em 113 refe-
rências divididas em 11 bobinas de ignição, 

A divisão Automotive Aftermarket 
da Bosch está a dinamizar uma 
campanha com o objetivo de 

impulsionar a utilização de peças re-
manufacturadas e dando continuidade 
à aposta na sustentabilidade.
A campanha, sob a denominação 
“Floresta Bosch”, tem como objetivo 
plantar 1.000 árvores, contribuindo as-
sim para reduzir a pegada de carbono. A 
mecânica da promoção é muito simples: 
por cada oficina que envie códigos EAN 
de alternadores e motores de arranque 
pertencentes ao programa Bosch eX-

A carteira de produtos e acessórios de repintura 
de automóveis de elevada qualidade da U-POL 
inclui vedantes, tintas, aerossóis, colas e produtos 
relacionados com tintas, bem como outras 
tintas protetivas para o mercado pós-venda 
automóvel. A adição destas ofertas expandirá 
o mercado-alvo da Axalta para os importantes e 
crescentes segmentos de repintura económicos 
e mainstream. A Axalta acelerará o crescimento 
das carteiras de produtos da U-POL ao expandir 
o acesso ao mercado através dos canais de vendas 
e distribuição existentes da Axalta, ao mesmo 
tempo que potenciará os canais de distribuição 
da U-POL para aumentar o alcance da sua 
carteira de tintas de repintura a novos clientes.

32 sensores lambda, 13 sensores MAF, 
17 unidades de controlo de injecção, 19 
bombas e manómetros de combustível e 
21 peças para transmissões automáticas 
Selespeed. Os novos produtos concen-
tram-se principalmente no aumento da 
cobertura de uma frota em circulação cada 
vez mais importante no mercado, como 
a asiática, e alguns outros destinam-se a 
cobrir motores mais modernos (EURO5 
em diante) de origem FCA, tais como 0.9, 
1.2, 1.4, 1.3D e 2.3D.
Todas as referências já estão na plataforma 
TecDoc com referências cruzadas e apli-
cações correspondentes e disponíveis para 
todos os clientes.

change, será plantada uma árvore na 
“Floresta Bosch”, até ser alcançando as 
mil unidades. A campanha teve início 
a 1 de setembro e termina a 31 de 
outubro de 2021.

PROBLEMA
O LSPI é uma ignição não controlada que ocorre na câmara 

de combustão em motores de injeção direta a gasolina, o 
que pode causar danos graves nos injetores e pistões. 

SOLUÇÃO 
A utilização de um óleo de motor específico com proteção contra 

LSPI é fundamental. Para todos os veículos com motor de 
injeção direta a gasolina deve ser adicionado ao combustível o 

aditivo DFI Cleaner da LIQUI MOLY, desenvolvido especialmente 
para evitar este problema comum. 

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
INFORMAÇÕES

comercial.iberia@liqui-moly.com 

Vantagens 
>> Funcionamento suave do motor 
>> Limpeza ótima do motor 
>> Excelente proteção contra o desgaste 
>> Elevada segurança de lubrificação 
>> Excelentes propriedades de temperatura alta e baixa 
>> Longo tempo de vida útil do motor 
>> Ótima pressão do óleo em todas as condições
de funcionamento 

Vantagens 
>> Reduz consideravelmente o risco de danos ao motor 
devido a LSPI
>> Tecnologia de polieteramina 
>> Excelente poder de limpeza 
>> Limpa a câmara de combustão e os injetores 
>> Limpeza ótima do motor
>> Recomendado como alternativa ao Opel OEM part 
number 95 599 923

O DFI Cleaner (Ref. 21376) limpa 
de forma otimizada o sistema de 
combustível, motor, câmara de 
combustão e injetores através 
de polieteramina ativa (PEA). Os 
depósitos formam-se rapidamente 
na abertura da saída do bico injetor, 
o que influencia negativamente 
o padrão de pulverização. Isso 
afeta as emissões e o consumo de combustível, podendo levar 
à sua detonação e causando danos ao motor. A utilização do 
aditivo é obrigatória a cada 5000 km já que com a limpeza 
dos bicos injetores, o consumo de combustível é reduzido 
e o desempenho do motor melhorado logo após a primeira 
aplicação. A PEA não remove apenas os depósitos existentes, 
mas garante também uma proteção de longo prazo contra 
depósitos de carbono. Isto reduz drasticamente o LSPI. Pode 
ser usado em qualquer motor a gasolina. 

No caso da Opel, com uma viscosidade 
de 0W-20, o Top Tec 6600 (Ref. 
21411) permite uma redução máxima 
no consumo de combustível, bem 
como a proteção LSPI (em motores 
a gasolina), satisfazendo assim 
os requisitos da última geração 
de motores. A homologação Opel 
OV0401547 está disponível com base na ACEA C5 na classe 
de viscosidade 0W-20. Esta norma da Opel substitui em 
muitos tipos de motores a antiga norma exigida GM dexos1 
Gen 2 ou GM dexos2. Para confirmar, deve sempre usar o Guia 
de Óleos LIQUI MOLY em www.liqui-moly.pt. 




