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Num minuto... 

A Citroën passou a oferecer, oficial-
mente, peças de substituição ori-
ginais resultantes de veículos em 

fim de vida, garantidas pelo fabricante e 
que podem ser montadas pelo cliente, por 
qualquer oficina ou pela rede da marca.
Graças à sua oferta de peças de substi-
tuição https://citroen.b-parts.com/, a 
Citroën fornece uma resposta a todos 
os clientes que desejam manter as suas 
viaturas a custos mais reduzidos e proteger 
o seu poder de compra.
Verdadeira alternativa numa economia 

A Valeo passou a ter disponível para 
o mercado de reposição indepen-
dente o iBSG 48V um componente 

que funciona como alternador e motor 
de arranque.
Em 2017, a Valeo começou a fornecer o 
primeiro equipamento com sistemas iBSG 
48V (Integrated Belt Starter Generator), 
com eletrónica integrada. Além de fun-
cionar como alternador e motor de arran-
que, este sistema executa quatro funções 
adicionais que reduzem o consumo de 
combustível e, portanto, a emissão de 
CO2 até 6% (em comparação com um 
sistema stop-start – WLTP standard):
– Recarrega a bateria para ajudar o motor e 
para fornecer energia aos serviços do veículo.
– Assiste o motor quando o veículo viaja a 
uma velocidade constante (em autoestra-
das, por exemplo) para reduzir o consumo 
de combustível.
– Fornece apoio adicional ao motor du-
rante a aceleração.
– Permite ao veículo conduzir curtas dis-
tâncias em modo 100% elétrico.

Citroen B Parts um novo conceito 
de peças usadas

Valeo iBSG 48V disponível para o aftermarket

A BorgWarner acaba de se tornar 
Premier Data Supplier do TecDoc, 
onde se encontra seis marcas de peças 
deste construtor tanto para veículos 
pesados como para veículos ligeiros. 

A Roady, insígnia do Grupo Os 
Mosqueteiros acaba de reabrir 
a loja de Famões, em Lisboa, e 
de inaugurar uma nova loja em 
Guimarães.
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PROBLEMA
A sujidade mais entranhada é difícil de limpar de forma 

rápida e eficaz, seja em motores, chassis ou mesmo 
nas instalações da oficina. 

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY disponibiliza o produto de limpeza 

adequado para a eliminação rápida e eficaz da sujidade 
orgânica mais entranhada como pó de grafite, abrasão 

causada pela travagem ou pela borracha, óleos, 
gorduras, polímeros, excrementos de pássaro, restos 
de insetos, etc. Além disso, a bomba manual garante 

fácil aplicação do produto. 

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
INFORMAÇÕES

comercial.iberia@liqui-moly.com 

O Universal Reiniger 
Extrem (Ref. 21670) 
é um concentrado de 
limpeza de alto rendimento, 
isento de fosfatos e de 
rápida separação para 
superfícies muito sujas 
em bases alcalino-
resistentes. O produto 
pode ser aplicado de várias 
formas: por pulverização, 
imersão ou limpeza com 
uma escova, pano ou esponja. Trata-se de um potente 
desengordurante para aplicação no piso das oficinas, 
em máquinas e depósitos, paredes, limpeza de chassis e 
carroçaria, motores, lonas ou jantes, mas pode também 
ser usado, por exemplo, em equipamentos de lavagem 
automática, seja de alta pressão ou para pré-lavagem em 
lavagens com escovas. O resultado é uma limpeza perfeita 
e fácil, seja qual for a zona de aplicação, com diferentes 
medidas de diluição consoante a utilização.

Vantagens 
>> Económico na utilização 
>> Não contém nenhum solvente inflamável 
>> Biodegradável
>> Concentrado solúvel em água 
>> Aplicação multifuncional

Vantagens 
>>  Utilização universal 
>> Fácil aplicação de químicos
>> Regulação do padrão de pulverização

Uma das formas mais simples 
de aplicar o produto é através 
de uma Bomba Manual 
(Ref. 3316). Esta garrafa 
pulverizadora com bomba 
manual permite aplicar vários 
produtos químicos e tem 
capacidade para 0,9 l de líquido 
de limpeza. Basta pressurizar 
o recipiente movendo a bomba 
manual para cima e para baixo e 
ajustar o padrão de pulverização 
girando o bico.  

Fabricado na fábrica de Valeo em Étaples, 
localizada no norte de França e uma das 
maiores fábricas de máquinas elétricas da 
Europa, o sistema iBSG já está instalado 
em centenas de milhares de veículos, 
incluindo aplicações de gama asiática, 
alemã, britânica e francesa.
Com o seu sistema iBSG, a Valeo está a 
contribuir activamente para a eletrificação 
dos veículos.
Refira-se ainda que 15 referências iBSG 
48V já estão disponíveis no mercado 
independente.

que enfrenta uma escassez de peças e 
um aumento dos preços, as peças usadas 
são, em média, 70% mais baratas do que 
as peças novas. Elas respondem, assim 
às expectativas dos automobilistas que 
procuram soluções para manter os seus 
veículos com custos mais baixos, permi-
tindo-lhes conservar a sua mobilidade.
A oferta de peças usadas Citroën inclui 
mais de 200.000 referências em stock, 
divididas por sete famílias de produtos: 
carroçaria, iluminação, peças elétricas e 
eletrónicas, interiores, motor, transmissão 
e, finalmente, suspensão.
Esta oferta consta do catálogo da B-Parts, 
empresa em que o grupo Stellantis inves-
tiu em 2020. Todas as peças do catálogo 
são originais e provêm de veículos em 
fim de vida (VFV) desmantelados por 
uma rede composta por uma centena de 
parceiros profissionais certificados em 
toda a Europa, sendo já comercializadas 
em mais de 155 países de todo o mundo.




