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Num minuto... 
A Metalcaucho apresenta a sua nova 
linha de componentes e acessórios, 
associados à alavanca da caixa de 
velocidades.

Santo Tirso e Sangalhos foram os 
concelhos a receber o novo conceito 
oficinal “Oficinas DP”, com a adesão da 
Calibrexemplar e MRCars.

PROBLEMA
A cada processo de combustão, sujam-se diferentes 
componentes do sistema de injeção. Dependendo do 

tipo de condução e da qualidade do combustível, podem 
rapidamente surgir depósitos nos orifícios de saída do 

combustível.

SOLUÇÃO 
O aditivo de limpeza do sistema do motor a gasolina ou 

diesel elimina os depósitos nas válvulas de injeção. Resolve 
problemas de compressão relacionadas com os resíduos 

acumulados no sistema e melhora a pulverização dos 
injetores, garantindo uma limpeza profunda do sistema 

de injeção. Trata e protege todo o sistema de combustível 
contra o desgaste, sedimentações e corrosão. Os motores 

limpos consomem menos combustível e reduzem as 
emissões poluentes.
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Vantagens 
>> Remove sedimentações de todo o sistema de 
combustível 
>> Impede a formação de depósitos 
>> Adequado para todos os motores diesel, incluindo 
Common-Rail e injetor-bomba
>> Protege os componentes do sistema de injeção contra 
o desgaste
>>  Previne a gripagem e resinificação das agulhas de injeção 
>>  Garante uma combustão ótima

Vantagens 
>>  Garante baixa emissão de gases poluentes 
>>  Otimiza o rendimento do motor 
>> Remove sedimentações de todo o sistema de 
combustível 
>> Impede a corrosão no sistema de combustível  
>> Garante uma mistura ótima 
>> Testado para catalisadores 
>> Garante baixo consumo de combustível
>> Mantém os injetores limpos

No caso dos motores a gasolina, o 
Motorsystemreiniger Benzin 
(Ref. 5129) combina a mais recente 
tecnologia de aditivos com uma elevada 
percentagem de aditivos de limpeza 
e de proteção contra a corrosão. 
Especialmente desenvolvido para 
eliminar os depósitos mais encrustados 
que surgem nos injetores dos motores 
mais modernos. Reduz o risco de danos 
no motor causados por válvulas de admissão sujas.

O Motorsystemreiniger Diesel (Ref. 
5128) contém uma elevada percentagem 
de aditivos de limpeza, de proteção contra 
a corrosão e de efeito lubrificante. Elimina 
depósitos prejudiciais de componentes de 
alta precisão, como por exemplo injetores 
e a bomba de alta pressão, garantindo o 
seu funcionamento ideal. Também protege 
os componentes dispendiosos do sistema 
de injeção através de agentes melhoradores do efeito de 
lubrificação e inibidores de proteção contra a corrosão.

Mais garantias no 
programa eXchange 
da Bosch

Lubrificantes ARAL no Grupo MCoutinho

Grup Eina e Fundação Escola Profissional de 
Setúbal lançaram o Projeto Erasmus+

Para os injetores Common Rail incluídos 
no programa eXchange a Bosch Automotive 
Aftermarket acaba de lançar uma campa-
nha comercial de extensão da garantia para 
defeitos de fabricação do produto.
Neste sentido, o período total de garantia 

Marca com forte presença no mercado 
alemão, os lubrificantes ARAL passam a 
estar representados em Portugal através 
da MCoutinho Peças e AZ Auto.
Criada em 1924 a ARAL faz parte do 
universo BP e é a marca número 1 
de lubrificantes na Alemanha. Agora, 
chega a Portugal pela mão do grupo 

Numa iniciativa inédita em Portugal 
ao nível da formação, o Grup Eina e a 
Fundação Escola Profissional de Setúbal 
lançaram o Projeto Erasmus+.
O Projeto Erasmus+ terá a duração de 
3 semanas, durante as quais os alunos 
realizarão diversas atividades, pondo à 

MCoutinho, sendo distribuída em re-
gime de exclusividade pela MCoutinho 
Peças e AZ Auto.
A marca ARAL vem substituir a BP na 
distribuição de lubrificantes, mantendo 
todos os níveis de qualidade e exigência 
e introduzindo mais gama e inovações 
tecnológicas no processo de fabrico.

prova todos os conhecimentos adquiridos 
na interpretação, design e digitalização de 
diagramas elétricos nas áreas de motor, 
suspensão e direção.
Com esta iniciativa conjunta, o Grup 
Eina e a Fundação Escola Profissional de 
Setúbal visam melhorar a qualidade do 
ensino criando sinergias e promovendo o 
conhecimento entre a comunidade edu-
cativa do setor automóvel.
Mais informação acerca do Projeto 
Erasmus+ em: Escola Profissional de 
Setúbal (campuseina.com)

passa a ser de cinco anos para utilizadores 
particulares, limitado a 150.000 quilómetros 
a partir do momento da instalação. Já para 
os utilizadores profissionais, a garantia será 
de três anos, limitada a 150.000 quilómetros 
para veículos de até 6 toneladas e 300.000 
quilómetros para os de maior peso.
O procedimento de acesso à extensão de 
garantia é rápido, simples e cómodo, po-
dendo o mesmo ser feito através do site 
www.boschexchangediesel.com.


