
N

N
O

TÍ
CI

A
S

Num minuto... 
Especializada em pneus e mecânica, 
a rede de oficinas Vulco está a 
comemorar 15 anos de presença no 
mercado português. 

A Exporacing, a primeira 
exposição direcionada ao 
universo do desporto motorizado, 
terá a sua primeira edição nos 
próximos dias 8 e 11 de dezembro 
de 2022, na Exposalão, Batalha.
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PROBLEMA
As condições ideias de funcionamento do motor nem 

sempre são tidas em atenção nas motos.

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY tem um conceito de 5 Shooter muito 
eficazes para garantir o perfeito funcionamento do 
motor. Com uma aplicação simples e eficaz são de 

fácil venda para todo o tipo de pontos de venda. 

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
INFORMAÇÕES

comercial.iberia@liqui-moly.com 

Speed Additive Shooter (Ref. 7836)
>> Melhora a aceleração
>> Otimiza a facilidade de ignição
>> Garante uma exploração
máxima da potência
>> Limpa todo o sistema
de combustível

Engine Flush Shooter (Ref. 20562)
>> Limpa e lava todo o circuito de óleo
>> Elimina depósitos prejudiciais
e lama de óleo
>> Compatível com juntas
e anéis de juntas
>> Aplicação fácil 
>> Longo tempo de vida útil do motor

4T Shooter (Ref. 7837)
>> Remove sedimentações de todo
o sistema de combustível
>> Impede o congelamento
do carburador
>> Excelente proteção contra a corrosão
>> Otimiza o consumo de combustível
>> Reduz as emissões

MoS2 Shooter (Ref. 3444)
>> Reduz o atrito
>> Impede o desgaste
>> Funcionamento suave do motor
>> Reduz o consumo de óleo e de 
combustível
>> Aumenta a suavidade de funcionamento
>> Impede falhas de funcionamento 
>> Miscível com todos os óleos de motor à 
venda no mercado

Benzin Stabilisator Shooter (Ref. 21600)
>> Com efeito de longa duração
>> Aumenta a segurança operacional
>> Aplicação fácil
>> Protege o combustível contra 
oxidação e envelhecimento
>> Testado para catalisadores

PNEUS USADOS - COMO 
DEVEM SER GERIDOS E O 
QUE LHES ACONTECE NO 

SEU FIM DE VIDA?

Se no passado a manutenção de 
pneus era uma atividade reservada a 
oficinas dedicadas, hoje os serviços 
de pneus fazem parte do leque de 
serviços das oficinas, quer de serviços 
rápidos, quer de mecânica ou colisão.
Desta forma, a gestão dos pneus 
usados generalizou-se e a maioria 
das oficinas deve cumprir também 
um conjunto de requisitos legais.
Caso a oficina importe pneus novos, 
fica enquadrada como “produtor de 
pneus usados” e deverá aderir a uma 
entidade gestora (Valorpneu) para 
nela delegar a responsabilidade pela 
recolha, transporte e destino final 
adequado dos pneus usados.
Se a oficina apenas prestar serviços 
de pneus, comprando-os no mercado 
nacional, deve criar condições para 
os acondicionar em segurança e 
garantir o seu encaminhamento 

para destino final licenciado. Pode 
entregá-los sem custos num ponto de 
recolha da Valorpneu (ver pontos de 
recolha em www.valorpneu.pt) ou 
contratar este serviço de recolha e 
encaminhamento a um transportador 
licenciado para o efeito.
A entrega num dos pontos de recolha 
da rede Valorpneu é a garantia de que 
os pneus podem ter uma segunda vida, 
quer seja através da sua reutilização, 
recauchutagem, reciclagem ou 
valorização energética. Este sistema 
integrado, criado há mais de 15 anos e 
financiado por todos os importadores 
ou fabricante de pneus, tem contribuído 
de forma muito significativa para a 
salvaguarda do nosso património 
natural. Graças à evolução ocorrida 
nos últimos anos, verifica-se uma 
redução significativa de pneus usados 
abandonados em locais não adequados.
As oficinas têm um importante papel 
a cumprir, quer através da adoção 
de boas práticas (tratando os pneus 
como mais um dos resíduos a gerir), ou 
incentivando os seus clientes à entrega 
de pneus usados na oficina ou num 
ponto de recolha.
Os pneus usados devem ser entregues 
em pontos de recolha para que a 
sua gestão possa ser realizada, 
salvaguardando o ambiente.
Seja protagonista de um melhor futuro.
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G3 Pro da Farécla com nova gama

Lançada com sucesso em 2011 e poste-
riormente ampliada em 2018, a gama 
Farécla G3 Pro para o mercado inter-

nacional de detalhe foi renovada com uma 
nova apresentação de marca, melhorando, 
desta forma, a comunicação com o cliente. 
Os rótulos multilingues, em formato des-

dobrável, foram traduzidos em 27 idiomas. 
O seu conteúdo foi revisto para um maior 
destaque aos benefícios do produto, com 
pictogramas a ilustrar as áreas de aplicação 
e com instruções de uso melhoradas.
A nova gama G3 Pro consiste em 16 pro-
dutos de detalhe concebidos para limpeza, 
restauro e acabamento de superfícies inter-
nas e externas, como pintura automóvel, 
superfícies de barcos e vernizes em madeira. 
Desenvolvida para profissionais, mas tam-
bém para entusiastas, a gama encontra-se 
disponível em embalagens com dimensões 
adequadas para venda a retalho.




