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Alternativas 
seguras
A reparação ou colocação de um turbo reconstruído
é normalmente uma alternativa para as oficinas conseguirem 
serviços menos dispendiosos para os seus clientes
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO     

REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE TURBOS

A solução para um turbo dani-
ficado passa pela sua substi-
tuição ou reparação. Muitos 
operadores disponibilizam 
atualmente serviços de repa-

ração e reconstrução de turbos, serviços 
que envolvem uma grande complexidade 
e se tornam dispendiosos. Estas empresas 
disponibilizam também, na sua maioria, 
turbos reconstruídos, uma solução mais 

económica, pois aproveita componentes 
do turbo que foi danificado. Segundo estes 
operadores, os turbos reconstruídos são 
uma solução que oferece ao cliente uma 
qualidade superior, comparativamente 
à utilização de um turbo usado. Neste 
especial, a REVISTA PÓS-VENDA foi 
conhecer a oferta de alguns dos maiores 
operadores no negócio de reparação e 
reconstrução de turbos em Portugal. 



Rua Edgardo Sá Malheiro n.140 4705-267 Ferreiros - Braga

253287320

     962670430

          btfpecas@gmail.com

               btf-pecasauto@outlook.pt
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SERVIDIESEL
Diogo Bordalo
www.servidiesel.pt

A Servidiesel possui equipamentos de 
teste e afinação de turbocompressores, 
com a mais recente tecnologia e, acon-
selhados pelos principais distribuidores 
de turbos a nível europeu. “As afinações 
dos turbos são realizadas com margens 
de décimas de milímetro, em equipa-
mentos com controladores digitais e, 
com rotações acima das 200.000 rpm/ 
minuto. Sempre que possível utilizamos 
kits de reparação originais dos respeti-
vos fabricantes. Quando estes não os 
disponibilizam, existem várias soluções 
de grande qualidade no aftermarket”, 
explica Diogo Bordalo. Todos os turbos 
reconstruídos pela Servidiesel, são sujei-
tos a um rigoroso critério de qualidade. 
O processo é iniciado com a avaliação 
do estado do core, segue-se a limpeza 
do mesmo em equipamentos de limpeza 
por ultra-sons. O core é substituído por 
um novo e os periféricos como válvulas 

e atuadores são avaliados e substituídos 
em caso de necessidade. Depois de 
pronto, o turbo é calibrado e testado em 
carga. No final do processo, efetua-se 
um tratamento final do exterior do 
turbo. “A garantia dos turbos recons-
truídos da Servidiesel, segue a legislação 
em vigor. Os turbos reconstruídos são 
vendidos em caixa, com o objetivo 
de proteção ao produto aquando do 
seu armazenamento e transporte. A 
Servidiesel possui uma marca própria 
registada. Temos uma vasta gama de 
turbos reconstruídos Servidiesel, com 
mais de 500 referências em stock per-
manente, para entrega imediata. Com o 
objetivo de conseguirmos ir ao encontro 
das necessidades e expetativas de todos 
os nossos clientes, temos como solução 
desde o turbo novo original, turbo 
novo de aftermarket, e a reparação do 
mesmo”. 

Qual o principal 
concorrente do turbo 
reconstruído reparado 
pela vossa empresa? 
O turbo novo ou o 

turbo reconstruído de 
marca. Porquê?

SERVIDIESEL
Diogo Bordalo 

O turbo reconstruído Servidiesel 
é uma 3.ª opção para o cliente, 
que não pretende pagar o 
preço de um turbo novo ou 
reconstruído de marca. Apesar 
do cliente pagar um preço mais 
baixo, o reconstruído Servidiesel 
mantem a mesma qualidade do 
produto novo ou reconstruído de 
marca.

GR TURBO
Ivo Rocha

O principal concorrente é o novo, 
pois há poucos clientes que 
tem preferência pelo novo, ou 
seja, novo é novo, quanto aos 
reconstruídos é muito equivalente 
ou por vezes de qualidade 
inferior à nossa reparação.

INJECTOTURBO
Nuno Banza 

O principal concorrente, a meu 
ver, vai ser sempre o turbo 
reconstruído de marca. no nosso 
mercado o cliente se tiver uma 
opção mais barata entre novo 
e reconstruído de marca opta 
pelo reconstruído. Nesse sentido, 
a venda dos reconstruídos de 
marca faz-nos mais concorrência 
do que a venda de turbos novos.

DFC TURBO
Ana Falcão 

O principal concorrente são as 
outras empresas especializadas 
do mesmo ramo. O turbo novo 
passa a ser um forte concorrente 
apenas para carros recentes, 
quando ainda o modelo de 
turbo não foi desenvolvido pelo 
aftermarket, a marca fabrica 
apenas material novo, não 
reconstrói turbos.
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Desempenho excecional desde a primeira travagem.
Redução das distâncias de travagem.*

Pastilhas de travão concebidas e fabricadas por 
verdadeiros especialistas em equipamento original.

*até 7 metros durante as primeiras travagens após a instalação  
das pastilhas novas. Testes independentes realizados pela RDW.

trwaftermarket.com/pastilhasdetravao

PASTILHAS DE 
TRAVÃO COTEC

VERDADEIROS ESPECIALISTAS EM TRAVAGEM

Sistemas concebidos para os fabricantes de veículos, 
fornecidos às oficinas, confiáveis em todo o mundo.

Instale componentes Verdadeiros  
Originais TRW na sua oficina.

11596-3079 _TRW_Portugal_press_advert_COTEC_PADS_200(w)x135(h)mm_202011_PT.indd   111596-3079 _TRW_Portugal_press_advert_COTEC_PADS_200(w)x135(h)mm_202011_PT.indd   1 25/05/2021   16:2425/05/2021   16:24

PUBLICIDADE

GR Turbo
Ivo Rocha
https://grturbo.pt

A GR Turbo utiliza as marcas Garrett, 
IHI, Mitsubishi, Borgwarner, Schwitzer, 
Holset, Melett, DTS Premium, Jerone. 
“Temos os melhores e mais atualizados 
equipamentos para a melhor qualidade 
de reparação, assim como técnicos espe-
cializados. Funcionamos com as melho-
res marcas de peças do mercado, e, por 
isso, somos das poucas empresas que 

dão dois anos de garantia. Os turbos 
reconstruídos são vendidos e entregues 
em caixa com a marca própria GR 
Turbo. Temos os turbos mais reparáveis 
em stock, em caso de não ter, damos 
prazo de entrega em 24h na normalida-
de, exceto por falta de prazos de entrega 
de material. Comercializamos todas as 
marcas de turbos”, indica Ivo Rocha.    
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COMPEC
Nuno Silva
fCompec - Turbos e Diesel

INJECTOTURBO
Nuno Banza
www.injectoturbo.pt

Na reconstrução de turbos, a Compec utiliza 
peças de origem e de aftermarket. “Apenas 
utilizamos material de aftermarket prove-
niente de fábricas com certificação (ISO/
IATF). Em todos os turbos reparados ou 
reconstruídos na nossa empresa são compro-
vados os valores de afinação de geometria, 
verificado o equilíbrio do núcleo central, 
testado e comprovado atuador elétrico. Os 
turbos são vendidos em caixa própria da 
marca Compec. Temos turbos reconstruídos 
pela nossa empresa em stock para entrega 
imediata. Também comercializamos turbos 
novos e reconstruídos de marca”, explica 
Nuno Silva. 

A Injectoturbo dispõe de várias marcas 
de equipamentos de afinação de turbos, 
“entre elas destacamos a turboclinic, e 
a turbotechnics. em termos de material 
aftermarket as marcas predominantes 
em peças de reparação são a Melett e 
a Jrone, em relação ao material origi-
nal podemos falar da Holset, Garrett, 
BorgWarner, IHI. Podemos comprovar a 
qualidade da nossa reparação por vermos 

que os nossos turbos chegam a durar 5,6 
e 7 anos num veículo. Mas claro que tudo 
depende da manutenção do veículo. A 
nossa garantia é de 1 ano reconstruído. 
Mas analisamos sempre o problema em 
caso de algo se ter passado com o turbo 
após a garantia acabar. Não somos in-
transigentes se verificarmos que a falha 
possa ter sido do material. A Injectoturbo 
não possui uma marca própria de turbos. 

“Reparamos os turbos das marcas 
originais e depois seguem sim numa 
caixa com a identificação da nossa 
empresa. Temos turbos reconstruídos 
por nós em stock assim como turbos 
novos de marca original e turbos 
reconstruídos de marca original. de 
forma a conseguirmos corresponder a 
exigência do mercado e às necessida-
des do cliente”, revela Nuno Banza.
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HP TURBO
Nuno Ribeiro 
www.hpturbo.pt

TURBOLINE
Joel Rodrigues 
www.turboline.pt

Para a reconstrução de turbos, a HP 
Turbo utiliza máquinas de decapar, má-
quina limpeza de peças ou ultrassónica, 
tornos e fresas, máquina de equilíbrio, 
máquinas teste de óleo e VNT, e CNC. 
“Cada vez mais, de há cerca de dois 
anos para cá, após termos apostado 
em equipamentos CNC, que usamos 
muito menos os tornos e fresas. Para 
reconstrução temos em stock todo o tipo 
de peças que constroem um turbo e são 
utilizadas de acordo com a necessidade 
evidenciada: Cores, turbinas, aranhas, 
admissões, compressores, cones, corpos, 
escapes, falanges, geometrias, MFS, 
pratos, válvulas, Kits de reparação, etc. 
Na HP Turbo aplica-se a legislação em 
vigor (D.L. 84/2008, de 21 de Maio). 
Se o turbo ou peça se destinar a um 
consumidor pessoal é dado o prazo de 
garantia de 2 anos (artº5 nº2 LG), caso 
se destine a uma empresa ou seja para 
aplicar num veículo de uso profissional 
o prazo de garantia são 6 meses (artº 
921º CC). Relativamente ao processo 
de verificação de garantia, lógico, que 
o turbo a verificar tem sempre de ser 
aberto para observação dos danos no seu 
interior. Existem várias avarias possíveis 
nos restantes periféricos do motor, da 

viatura, que ao trabalharem de forma 
deficiente poderão causar deficiências 
prematuras no turbo, como partir ou 
apresentar desequilíbrio em poucos 
Km’s. Após verificação do turbo em 
termos de garantia, caso se verifique que 
a anomalia foi causada por uma monta-
gem deficiente do mesmo ou falha do 
material que o constitui, a reparação é 
efetuada sem custos para o cliente,  caso 
se verifique que a avaria prematura se 
deve a causas terceiras (má lubrificação, 
entradas de objectos estranhos, etc) é 
sempre aconselhado ao cliente que ve-
rifique e insista junto do seu mecânico 
um diagnóstico assertivo que possa estar 
a causar a consequente avaria do turbo. 
“Dispomos de uma variedade multi-
marca de turbos reconstruídos para 
entrega imediata, marcas de referência 
originais como Garrett, Borgwarner, 
IHI e Mitsubishi. Praticamos venda 
directa de turbos reconstruídos contra 
entrega de um casco velho da mesma 
referência ”, adianta Nuno Ribeiro. 
Todos os turbos reconstruídos pela 
HP Turbo são verificados e testados 
em equipamentos de acordo com as 
especificações do fabricante.

“Na Turboline usamos compo-
nentes originais Garrett, e Borg 
Wagner nos casos em que é possível. 
Aftermarket usamos prioritaria-
mente peças Melett e em alternativa 
Jrone. Todos os turbos reparados 
são controlados sobre equilíbrio, 
estanquicidade de óleo e afinação 
de geometria, bem como funciona-
mento das válvulas atuadoras. Os 
turbos são vendidos com garantia 
de 12 meses. Temos equipamentos 
de teste da marca Turboclinic. Os 
turbos são vendidos como serviço 
de reconstrução e embalados em 
caixa branca. Não temos Marca 
própria. Temos turbos disponíveis 
para entrega imediata, no caso das 
referências de maior rotação do 
mercado (Motores: 1.5 DCI, 1.6 
PSA, 1.9 TDI, 1.9 DCI entre 
outros)”, explica Joel Rodrigues. 
A empresa comercializa também 
turbos novos de todas as marcas e 
Reman Original Garrett.
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lBVIA
Cristiano e Ana Bajouco
www.lbvia.com

MOTORPORTUGAL
Bruno Rocha
www.motorportugal.pt

LDAUTO
Cátia Neves 
www.ldauto.pt

Para a reconstrução de turbos, a Lbvia utiliza: 
Máquina Cimat, peças Melett, DTS, Jerone, 
Garrett, 3K entre outras. Para comprovar a 
qualidade da reconstrução, a empresa coloca 
o turbo à prova na máquina CIMAT que 
simula o funcionamento do motor. Os turbos 
têm um ano de garantia contra defeito. Os 
turbos reconstruídos são vendidos e entre-
gues em caixa com a marca própria Lbvia 
AutoParts. A empresa tem turbos reparados 
e reconstruídos em stock para entrega ime-
diata, comercializando também turbos novos 
e reconstruídos de marca.

Na Motorportugal, atualmente, em 
muitos dos processos de reconstrução é 
utilizada maquinaria robotizada CNC. 
“Os componentes mais delicados e com 
maior desgaste são fabricados com ma-
teriais de primeira qualidade nas insta-
lações da Asysum, garantido uma maior 
durabilidade do produto. Uma vez re-
construídos, todos os turbos passam pelo 
departamento de controlo de qualidade 
da Asysum onde são efetuados vários 
testes e se simula o seu funcionamento. 
A nossa prioridade é oferecer a máxima 
qualidade aos nossos clientes, conscientes 
disso, dispomos de um sistema de gestão 
de qualidade, segundo norma UNE EN 
ISO 9001.2008, que suporta o nosso 

A LD Auto utiliza equipamentos de equi-
líbrio de cores, equipamento de afinação 
de geometrias e equipamento de teste de 
válvulas eletrónicas. “As peças de repara-
ção que utilizamos podem ser originais ou 
de aftermarket. Seguimos protocolo para a 
reparação / reconstrução do componente, 
fazendo testes para verificação do bom fun-
cionamento do mesmo. A garantia dada a 
um turbo reconstruído é de 1 ano. Os turbos 
reconstruídos pela LD Auto são embalados 
em caixa própria com a nossa marca. A nossa 
marca é PEQ – Automotive Parts. Possuímos 
um stock de cerca de 300 diferentes referên-
cias disponíveis e também comercializamos 
turbos novos de marca”, indica Cátia Neves.

montados integralmente na Asysum, 
com a nossa marca própria Kirus, com 
componentes idênticos aos originais, 
completamente compatível com o 
turbo novo original Garrett, KKK, 
BorgWarner, Mitsubishi, etc… tanto 
que no final da sua vida útil, pode ser 
reparado com os mesmos componentes 
de um turbo original. Possuímos nas 
nossas instalações em Lisboa e Porto, 
um amplo stock para entrega imediata. 
De qualquer forma, e uma vez que to-
dos os nossos turbos vêm diretamente 
de fábrica, em Espanha, por norma em 
24 horas estão na morada do cliente”, 
explica Bruno Rocha.

produto.  Todos os turbos reconstruídos 
vendidos pela MotorPortugal, são vendidos 
e entregues em caixas com a nossa desig-
nação associada aos turbos: Turbo-Matic. 
Para além da Turbo-Matic, temos também 
disponíveis, turbos novos, fabricados e 
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DFCTURBO
Ana Falcão
www.dfcturbo.pt

A DFC Turbo possui máquinas para limpeza e deca-
pagem, fresa CNC/manual e torno mecânico, utilizam 
a máquina Turboclinic, para equilíbrio dinâmico a 
alta velocidade, e também Benchflow 2000, banco 
de fluxo para teste e calibração de geometria variável 
e atuadores eletrónicos. “Temos ainda equipamentos 
dedicados, personalizados por nós (Denis Falcão), para 
que algumas particularidades técnicas do Turbo sejam 
corretamente analisadas e testadas. A garantia do nosso 
serviço é de um ano para vendas de turbos externo, 
sendo acompanhada do manual de procedimentos 
para uma boa instalação, dois anos de garantia caso 
o turbo seja montado em nossas instalações. Todos os 
turbos após o processo de qualidade são embalados 
cuidadosamente em caixas. A marca própria é DFC 
Turbo. Temos sempre em stock uma gama de 30 re-
ferências a quem chamamos “TOP 30 DFC Turbo”. 
São uma lista dos Turbos mais procurados pelo mer-
cado. Estão aqui na prateleira da nossa Receção. É só 
passar e levar”. A empresa comercializa turbos novos 
e reconstruídos de marca. “Também comercializamos 
turbos novos de marca. Temos vários parceiros que 
nos proporcionam condições excelentes em qualidade 
e preço”, indica Ana Falcão da DFC Turbo.


