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Eurorepar lança novas 
referências na gama 
de escapes

A Eurorepar acaba de anunciar uma 
extensão de 247 novas referências 
na gama de escapes, reforçando 

dessa forma o seu portfólio nesta área.
A nova adição inclui 173 referências 
de tubos e silenciadores e acessórios. A 
gama está inteiramente aprovada e em 

conformidade com as normas do equi-
pamento original. Esta gama inclui duas 
camadas de aço aluminizado resistente à 
corrosão, assim como soldadura em aço 
inoxidável utilizada na concepção do 
equipamento original.
Além disso, a nova extensão de gama inclui 
74 referências de conversores catalíticos. 
Segundo a Eurorepar, estes produtos eli-
minam até 99 % de compostos tóxicos, 
gases de escape (monóxido de carbono, 
combustível hidrogénio, azoto, etc.). 

Magneti Marelli apresenta novidades
ao nível da gestão térmica

A Magneti Marelli Parts & Services 
voltou a reforçar a sua gama de 
gestão térmica, com o lançamento 

de 48 novas referências de produto.
O lançamento consiste em 15 condensa-
dores de ar condicionado, 27 termósta-
tos, 2 ventiladores eléctricos de motor, 2 
ventiladores eléctricos de cabina, 1 inter-
cooler e 1 radiador de aquecimento. Este 
lançamento abrange aplicações específicas 
não cobertas actualmente pela família de 
sistemas térmicos. Entre os veículos mais 

representados encontram-se termóstatos 
para Nissan Qashqai II, Dacia Duster 1.5 
dCi, Ford Fiesta VII 1.0 Ecoboost e con-
densadores para Opel Corsa E, Mercedes 
Classe C (W205), Opel Astra K e Fiat 
Doblo, entre outros.
Esta é a terceira expansão da gama de sis-
temas térmicos em 2022. No total, foram 
lançados mais de 230 novos produtos, 
elevando o número total de referências 
na gama de sistemas térmicos para mais 
de 1.700.

A MForce inaugurou mais uma oficina 
da sua rede nacional, desta feita no 
Shopping Glicínias, em Aveiro.

Automechanika e Autopromotec em 
anos alternados. A Automechanika 
Frankfurt terá lugar de 10 a 14 de 
setembro de 2024, enquanto a 30ª 
Autopromotec terá lugar de 21 a 24 
de maio de 2025 em Bolonha.

Dayco passa a comercializar
tampas de radiador A Dayco acaba de introduzir na sua 

gama de produtos para o after-
market as tampas de radiador.

A empresa tem vindo a aumentar a gama 
de produtos relacionados com a gestão 
térmica, por forma a satisfazer as crescen-
tes exigências dos seus clientes. A gama 
de tampas de radiadores da Dayco, que 
também inclui tampas de tanques de 
expansão, é fabricada de acordo com os 
padrões de qualidade do equipamento 
original, não só na sua conceção e com-
posição, mas também no seu desempe-
nho, que é assegurado pela utilização de 
materiais especificados individualmente 
para produzir, por exemplo, as molas de 
pressão interna e os selos.

PROBLEMA
Cada vez mais os veículos têm ecrãs e painéis digitais 

touchscreen, o que faz com que as impressões digitais 
e dedadas deixem marcas visíveis e pouco agradáveis.

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY lançou um produto inovador para a 
limpeza perfeita deste tipo de ecrãs, eliminando 

marcas e sujidade ao mesmo tempo que deixa os ecrãs 
brilhantes sem riscos. Muito prático de usar e com 

múltiplas utilizações.   

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
INFORMAÇÕES

comercial.iberia@liqui-moly.com 

O Display Cleaner (Ref. 21634) 
é uma espuma para limpeza de 
alto rendimento com tecnologia 
inovadora de microfluidos para 
a limpeza rápida e cuidadosa de 
ecrãs e visores. Elimina sujidades 
leves normais da utilização, 
garante uma limpeza sem estrias, 
resistente à sujidade e marcas 
dos dedos ao mesmo tempo que 
protege a superfície. A garrafa 
pequena é muito prática, sendo 
adequada para usar tanto fora de 
casa como no carro. Sendo uma 
espuma, sem gases propulsores, o produto não entorna. 
Pode ser usada, por exemplo, em ecrãs de sistema de 
navegação e multimédia, ecrãs de telemóveis e tablets, 
monitores, portáteis, óculos, viseiras, lentes de câmaras, 
espelhos, janelas ou mesmo placas cerâmicas de cozinha. 
Importante: não agitar antes de usar.

Vantagens 
>> Espuma para limpeza de alto rendimento 
>> Prático para transportar 
>> Limpeza sem deixar marcas

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

O fator decisivo para 
um resultado perfeito 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. O facto de não ter costuras faz 
com que não risque as superfícies sensíveis. 




