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OCAP reforça gama de amortecedores

Parceiros ASER 
comercializam 
NGK em Portugal

MANN+HUMMEL desenvolve filtros de 
habitáculo com tecnologia HEPA

A OCAP International reforçou 
a sua gama de amortecedores 
para veículos ligeiros, uma ti-

pologia de produto que conhecerá 
muitas novidades em breve.
Após o lançamento da nova linha 
de amortecedores no final de 2020, 
durante o ano de 2021, para este 

A ASER acaba de fechar uma parceria 
para Portugal com a NGK-NTK, 
marca líder de mercado e especia-

lizada na ignição e sensores, reforçando a 
sua oferta neste gama de produtos.
Com a incorporação das marcas NGK no 
portefólio disponível nos seus associados 
portugueses, a ASER dá continuidade à 
sua estratégia de reforço da oferta, apostan-
do em fornecedores e produtos de quali-
dade, fiabilidade e performance superior.
Com 80 anos de experiência, a NGK 
consolidou a sua posição de mercado, 
destacando-se pela elevada reputação e cre-
dibilidade junto da indústria e das oficinas.
Desempenho e fiabilidade são os dois 
adjetivos que melhor descrevem as velas 

Na próxima edição da Motortec, a 
Mann+Hummel vai dar a conhe-
cer os modernos e super eficien-

tes filtros com tecnologia HEPA, para 
os habitáculos dos automóveis ligeiros. 
A apresentação será na Motortec, em 
Madrid, já em abril.
Os filtros High Efficiency Particulate 
Air (HEPA) desenvolvidos pela 
Mann+Hummel cumprem as normas 
EN 1822 e ISO 29463, estando assim de 
acordo com as normas internacionais mais 

produto, a OCAP incluiu 124 novas 
referências de produto na sua gama, au-
mentando ainda mais sua cobertura do 
parque europeu de veículos.
Atualmente, a gama de amortecedores 
conta com mais de 600 referências, mas 
já com novas adições esperadas para os 
próximos meses.

de ignição NGK, sendo que os sensores 
NTK se afirmam pela máxima precisão.
O reforço de portefólio acompanha ainda 
o crescimento do Grupo ASER que, no 
início deste ano, deu as boas-vindas a três 
novos parceiros portugueses – Primopeças, 
Silvaspeças, Auto Acessórios Formigosa – 
que se juntaram às empresas Humberpeças, 
Samiparts, N Peças, Celparts, M Peças e 
ATM Peças, elevando para nove o número 
de associados em terras lusas.

exigentes em termos de nível de filtração. 
Dependendo do tipo de HEPA, o filtro 
retém pelo menos 99,95% das partículas, 
incluindo bactérias nocivas, vírus e outros 
microrganismos, incluindo partículas ul-
trafinas (menos de 0,1 μm). Isso significa 
que para cada 10.000 partículas que entram 
em contato com o filtro, apenas até cinco 
partículas podem passar pelo meio filtrante.
Graças à aplicação de inteligência artificial, 
pode este filtro monitorizar continuamente 
a qualidade do ar externo e interno do 
veículo, medindo a concentração de CO2, 
a humidade relativa e a concentração de 
partículas no interior do veículo.

PROBLEMA
As fugas de água, de gás, de ar comprimido e de 
óleo são, em muitos casos, difíceis de detetar, 

especialmente quanto mais pequenas são. 

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY tem soluções eficazes para detetar fugas, 

por mais pequenas que sejam, evitando o arrastar de 
problemas que podem causar danos graves. A utilização é 

fácil e o resultado é imediato. 
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O Localizador de Fugas 
Fluorescente K (Ref. 3339) 
é solúvel em água para a 
localização rápida e precisa de 
passagens de águas e ruídos 
de vento em combinação com 
uma luz ultravioleta. Desta 
forma, garante-se um serviço 
profissional sem reclamações. 
Eficaz para localizar a passagem 
de água após a reparação de 
vidros ou do teto de abrir, após 
acidentes, e usado para localizar 
com precisão ruídos de vento. 
Garante também a localização 
de fugas de água nos sistemas de 
refrigeração do radiador.

O Spray de Deteção de Fugas 
(Ref. 3350) permite encontrar 
fugas de gás e ar comprimido. 
Localiza fugas em depósitos, tubos, 
mangueiras, uniões, ou costuras de 
soldagem, por exemplo. Também no 
caso do óleo é possível detetar já que 
ao colocar o produto sobre o local 
suspeito de fuga de óleo de motor 
haverá também uma reação ao 
produto já que, quando passa óleo, 
também passa ar. A formação bem 
percetível de bolhas de ar garante 
uma aplicação económica e eficiente 
para identificar as fugas.

Vantagens 
>> Biodegradável 
>> Miscível com água
>> Muito rentável
>> Forma bolhas de ar 

Vantagens 
>> Fluorescente 
>> Aplicação fácil
>> Excelente capacidade de fluência
>> Aplicação multifuncional 
>> Lavável Na procura constante de 

satisfazer as necessidades do 
mercado, a NRF continua a 
expandir a sua gama de produtos 
e, só em 2022, já introduziu 408 
novas referências.

A TecAlliance concedeu o selo de 
qualidade TecDoc “Premier Data 
Supplier” à marca Mahle. 




