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Nexus Auto e Profissional+ 
promovidas pela Mondegopeças

NAPS é a nova empresa
parceira da Create

Olipes realiza campanha One Shot 

A Mondegopeças iniciou o de-
senvolvimento e promoção dos 
conceitos oficinais Nexus Auto 

e Profissional+, fruto da sua associação 
ao Grupo Serca.
Com a entrada no Grupo Serca, a 
Mondegopeças trouxe os conceitos 
oficinais Nexus Auto e Profissional+ 
para os seus clientes, ao qual estão 
associados as ferramentas de orçamen-
tação, a assistência técnica, a formação, 
o marketing e a publicidade, entre 

A NAPS é a nova empresa resul-
tante da fusão dos parceiros 
Create: Norparts e Arsipeças. 

Esta fusão junta as operações e ba-
ck-office de ambas as empresas com 
o objetivo de as aproximar mais às 
necessidades dos clientes profissionais.
Como primeiro marco do protejo, a 
NAPS (empresa resultante da fusão) 

A Olipes está a dinamizar uma 
campanha para posicionar o seu 
concentrado aditivo para moto-

res diesel One Shot nos pontos de venda.
“A campanha, que decorre até 15 de 
Julho, oferece uma excelente relação 
qualidade/preço para o distribuidor. 
Aplicamos uma promoção atrativa de 
unidades adicionais gratuitas, descon-
tos por volume nas encomendas dos 
pacotes de 100ml e envio gratuito da 
mercadoria a ser distribuída”, explica 
Fernando Diaz, co-CEO da Olipes.
O Olipes One Shot é um aditivo mul-
tifuncional, especialmente formulado 
e desenvolvido para o tratamento de 
todos os tipos de combustíveis diesel. 
Um composto que minimiza os proble-
mas gerados pelo biodiesel atualmente 
incorporado nos combustíveis diesel 

outros, que agora está dinamizar para os 
seus clientes oficinais.
Em busca de uma solução global, que 
incluíssem precisamente estes tipos de 
conceitos oficinais, a Mondegopeças vem 
desta forma complementar a oferta dis-
ponível para os seus clientes profissionais.
A Nexus Auto é uma rede oficinal que 
oferece uma solução global e está espe-
lhada a nível europeu e a Profissional+ é 
uma rede modular com uma solução à 
medida do cliente.

abriu um novo armazém em Santa 
Maria da Feira.
Com uma área de  7.000m2 tem ca-
pacidade para 1.890 paletes, 80.000 
localizações de peças  e 25.000 pneus. 
Este armazém vai permitir aumentar a 
oferta disponível e a qualidade de serviço 
tanto aos clientes da Norparts como da 
Arsipeças.

comercializados na União Europeia e 
pela água presente nos tanques devido ao 
efeito da condensação. O seu objectivo é 
manter limpo e lubrificado o circuito de 
combustão e os seus componentes mais 
delicados (injectores, bombas e filtros). 
Graças aos seus componentes ativos, tam-
bém melhora a qualidade do gasóleo e a 
sua combustão.

PROBLEMA
Quanto mais recentes são os veículos, maior é o 

número de componentes elétricos e eletrónicos, o 
que levanta cada vez mais problemas na deteção e 

resolução destes problemas. 

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY tem uma gama de produtos dirigida ao 
trabalho com componentes elétricos e eletrónicos. 

Destacamos dois pela complementaridade no serviço, 
garantindo não só a fácil deteção de problemas, mas 

também a sua reparação mais rápida e eficaz. 

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

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

O Spray para Componentes 
Eletrónicos (Ref. 3110) 
é 100% sintético 
e compatível 
com plástico e garante a limpeza e 
proteção de todos os componentes 
elétricos e eletrónicos no veículo, como 
fichas, conexões de bornes, casquilhos 
de lâmpadas, caixas de distribuição, 
elementos de comando, relés, 
distribuidores da ignição, interruptores, 
motores de arranque, dínamos, fusíveis, 
terminais de baterias, antenas, etc. 
Antes da montagem, pulverizar os 
componentes. Em seguida, proceder à montagem. 
No caso de contactos muito corroídos, deixar atuar o 
produto mais tempo, remover com um pano ou uma 
escova os restos de corrosão soltos.

O Spray de Frio (Ref. 8916) pode ser 
aplicado de forma universal para fins de 
reparação e deteção de avarias. Ajuda 
ainda à montagem ou desmontagem de 
componentes em zonas com tolerâncias 
muito estreitas. Este spray permite 
solucionar problemas devido a sobrecarga 
térmica em componentes elétricos e 
verificar o funcionamento dos sensores 
térmicos. O produto é muito eficaz também 
para arrefecer peças sobreaquecidas. 

Vantagens 
>> Aplicação universal
>> Não contém solventes inflamáveis
>> Arrefecimento rápido de componentes  
>> Deteção rápida de avarias

Vantagens 
>> Limpa contactos sujos 
>> Boa capacidade de separação da água
>> Ótima proteção contra a corrosão 
>> Eficaz em revestimentos de óxido e de sulfureto 
>> Repele a humidade 
>> Reduz resistências de contacto 
>> Isento de silicone A Metalcaucho continua a apoiar 

o plano de expansão europeu 
da BBB Industries, empresa da 
qual faz parte. A BBB Industries 
anunciou a aquisição da MAPCO 
Autotechnik GmbH. 

O Grupo Trustauto acaba de 
alargar a sua presença em 
território nacional, mas desta vez 
para marcar presença na Ilha da 
Madeira, através da empresa Rei 
dos Travões.




