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Num minuto... 
A Auto-Mafergil – membro da 
RedeInnov – voltou a organizar uma 
formação, desta vez dinamizada em 
conjunto com a TMD Bendix.

A fabricante de pneus Nexen Tire 
anunciou o aumento dos preços 
de todas as gamas de produto que 
comercializa a partir de 1 de maio.

Sampa Ibérica inaugura oficialmente armazém

Alecarpeças alarga portfólio
com os sensores TMPS da SKF

Foi oficialmente inaugurado, no final do 
mês de abril, o centro logístico da Sampa 
Ibérica em Madrid, que faz parte de um 

plano muito ambicioso da empresa, não só em 
Portugal e Espanha, mas em todo o mundo.
A inauguração oficial do centro logístico da 
Sampa Ibérica em Madrid, contou com a pre-
sença do Embaixador da Turquia em Espanha, 
Burak Akçapar e o Presidente e Diretor Geral 
do Sampa Group, Tarik Altuncu.
Em 2021, a Sampa Ibérica atingiu um 
milhão de vendas, estando previsto duplicar 
a sua faturação já para este ano. “O nosso 
projeto prevê atingir os 85 milhões de euros 
de vendas em Espanha e Portugal até 2031”, 
referiu Tarik Altuncu, dizendo ainda que 
“o nosso plano até 2031 é ter 45 armazéns 

Através da marca SKF a Alecarpeças 
introduziu mais uma linha de pro-
duto na sua gama, passando a dis-

ponibilizar sensores TPMS.
O sistema de monitorização de pressão de 
pneus (TMPS) da SKF vem predefinido para 
se adequar a cada veículo e oferece desempenho 
equivalente ao equipamento original. Este 

logísticos em todo o mundo, marcando 
presença em pouco mais de 30 países”.
Atualmente com 13 fábricas de produção 
de peças para pesados, a Sampa pretende 
ainda reforçar e crescer o número de fábricas, 
pretendendo chegar aos 16.000 empregados 
com o seu plano de crescimento até 2031.

sensor tem uma ferramenta de redefinição, 
luz e advertência de baixa pressão dos pneus.
Este sistema de monitorização da pressão de 
pneus tem um leque alargado de funcionalida-
des, detetando perda da pressão de enchimento 
dos pneus e avisa o condutor por meio de sinal 
de luz quando a pressão de enchimento dos 
pneus está muito baixa.
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PROBLEMA
Cuidar da pintura do veículo é muitas vezes vista 

como uma tarefa apenas para especialistas e que 
requer muito tempo.

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY lançou um produto que mostra 

exatamente o contrário. Cuidar do automóvel com o 
máximo detalhe é possível de forma simples, rápida e 
com resultados visíveis para que todos possam ter a 

pintura sempre a brilhar.  

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
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comercial.iberia@liqui-moly.com 

Vantagens 
>> Fórmula com proteção inovadora 
>> Efeito repelente da água excelente 
>> Elimina sujidade leve 
>> Aplicação fácil 
>> Protege contra influências climatéricas agressivas 
>> Funciona em superfícies secas e húmidas

Vantagens 
>>  Sem costuras 
>> Ideal para limpeza após lavagem
>> Limpeza sem resíduos nem estrias
>> Elevada durabilidade

O fator decisivo para 
o resultado é o tipo de 
pano usado. O Pano de 
Microfibras de Polimento 
(Ref. 20649) conta com 
pelo comprido e corte a 
laser. Evita estrias e permite 
absorver uma grande 
quantidade de humidade. 
Este pano é especialmente 
macio para o polimento e 
limpeza sem fios e resíduos 
de polimento. Absorve com segurança resíduos de cera 
e de polimento. O facto de não ter costuras faz com que 
não risque as superfícies sensíveis. Pode-se lavar, o 
que prolonga a sua duração. Em conjunto com o Detailer 
forma uma equipa vencedora.  

O Detailer para a Pintura 
(Ref. 21611) é um spray para o 
tratamento rápido e simples da 
pintura sem polimento. A facilidade 
de utilização faz com que qualquer 
pessoa se torne num especialista. 
Elimina a sujidade leve como o pó e 
manchas de água e dá à pintura um 
brilho profundo e resplandecente. 
Sela as pinturas lisas ao longo de 
várias semanas e proporciona 
um excelente efeito repelente à 
água e uma proteção duradoura. O 
pulverizador não contém aerossóis 
inflamáveis e mesmo no verão pode 
ser guardado dentro do veículo. 
Basta pulverizar, limpar e já está. E no final, deixa um 
agradável aroma a manga. 

Produtos Havoline da Texaco passam
a ter a distribuição da Euromais

Como representante dos lubrificantes 
Texaco para a região ibérica, a Cepsa 
acaba de nomear a Euromais para 

fazer a distribuição daquela marca para o 
território português, nomeadamente os 
óleos para ligeiros Havoline.
A Cepsa tem uma rede de parcerias de 
alcance nacional para a gama de produtos 
Texaco, que estão disponíveis no mercado 
nacional desde 2016, inicialmente com 
um distribuidor exclusivo, e a partir de 
2020 com o alargamento a outros dis-
tribuidores de referência em todo o país.
Estes estão distribuídos por segmentos 
(distribuidores multicanal auto, profis-
sional e indústria B2B, e distribuidores 

específicos canal auto-retail B2B-B2B2C), 
mas também geograficamente, com a 
Carlos Baltazar Combustíveis a trabalhar 
a área Alentejo e Sul do país e a Sosi 
Combustiveis a centrar a sua operação 
na zona Centro/Lisboa.




