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TINTA SPRAY VINIL REMOVÍVEL SUPERWRAP

Superwrap é o líder de mercado em produtos de pintura em vinil pulverizado.

FORMATO AEROSSOL PARA CONSUMIDORES
PARA JANTES E ACESSÓRIOS
Os aerossóis Superwrap, é o primeiro
vinil pulverizável no mercado para jantes
e acessórios, disponível em acabamento
brilhante, conseguido em apenas um
passo. Permite aos entusiastas dos carros
sem experiência em pintura, conseguir
acabamentos
surpreendentes.
O
produto contém a última geração de
materiais de vinil, constituindo uma
alternativa às pinturas tradicionais. Os
produtos Superwrap estão disponíveis
em acabamento Brilhante, Cetim e
Metálicos, em mais de 3O tonalidades.

TINTA SPRAY VINIL REMOVÍVEL SUPERWRAP

Ref.SWGS01
Superwrap
Preto Brilhante

Ref.SWGS02
Superwrap
Branco Arctic

Ref.SWGS03
Superwrap
Cinza Space

Ref.SWGS04
Superwrap
Roxo Napa

Ref.SWGS06
Superwrap
Azul Santorini

Ref.SWGS07
Superwrap
Laranja Califórnia

Ref.SWGS09
Superwrap
Vermelho Maranello

Ref.SWGS11
Superwrap
Rosa Sakura

Ref.SWGS12
Superwrap

Miami Teal

TINTA SPRAY VINIL REMOVÍVEL SUPERWRAP

Ref.SWGS13
Superwrap
Verde Ithaca

Ref.SWLMS13
Superwrap
Vermelho Monza

Ref.SWMT02
Superwrap
Bronze

Ref.SWMT03
Superwrap
Metal Gun

Ref.SWMT04
Superwrap
Ouro

Ref.SWMT05
Superwrap
Cobre

Ref.SWMT06
Superwrap
Preto Onyx

Ref.SWMT07
Superwrap
Ouro Rosa

Ref.SWSS01
Superwrap
Preto Nemesis

TURTLE WAX

NEW!

HYBRID SOLUTIONS

NEW!

Tecnologia Cerâmica
Dispersão de Água Extrema Proteção e Brilho
A linha Hybrid Solutions da Turtle Wax foi concebida
por e para a industria dos mais exigentes “detailers”.
Ainda que concebidos fundamentalmente para
especialistas torna-se fácil a sua aplicação por todos
os utilizadores. Com o acumular de experiência
adquirida a linha Hybrid Solution garante resultados
incomparáveis.

TURTLE WAX

TURTLE WAX

Cx: 4 unidades

O seu carro irá ficar coberto com uma luxuosa espuma com aroma a chiclete.
O châmpo Snow Foam da Turtle com Ph neutro é elaborado com os
condicionadores exclusivos da linha Hybrid que eliminam facilmente a sujidade.
Forma uma espessa camada de espuma que ajuda a prevenir riscos e não
remove selantes, ceras e revestimentos. Fórmula enriquecida com super
polímeros hidrófobos para uma lavagem sem riscos e sem esforço.

TURTLE WAX
Ref.64.870
Champô Lava e Encera

Ref.64.872

LAVA, DÁ BRILHO & PROTEGE
EM MENOS TEMPO

LIMPEZA SEM ÁGUA QUE
INTENSIFICA O BRILHO E
ADICIONA A PROTECÇÃO DA
CERA CERÂMICA

Ceramic Hybrid
Solutions 1,42 Litros

Polímeros de lavagem hidro
deslizantes – sem riscos em
todas as superfícies. Polímeros
de Cera Sintéticos- realçam a
cor e brilho. Super polímeros
hidrófobos e polímeros SiO2Misturas únicas garantem
resistência e proteção aos
químicos e manchas de água
durante meses.
LAVA E ENXAGÚE PARA
SECAGEM IMEDIATA QUE
GARANTE BRILHO E
PROTECÇÃO

Cx: 6 unidades

Ref.64.876

Polish e Cera Ceramic
Hybrid Solutions 500 ml
FÓRMULA TUDO EM-1
GARANTE INCRIVEL BRILHO
RESPLANDESCENTE E
PROTECÇÃO

Agentes de precisão de
polimento – removem riscos,
marcas de lavagem e outras
imperfeições. Polímeros de Cera
Sintéticos- realçam a cor e
brilho. Super polímeros
hidrófobos e polímeros SiO2Misturas únicas garantem
resistência e proteção aos
químicos e manchas de água
até 12 meses.

Lava e Encera sem Água
3em1 Ceramic Hybrid
Solutions 500 ml

Polímeros de limpeza hidro
deslizantes sem água sem riscos
para todas as superfícies.
Polímeros de ceras sintéticas –
intensificam a profundidade da
cor e o brilho
Mistura única de Super
Polímeros e polímetros SiO2
melhoram a dispersão da água e
proteção e resistência aos
químicos durante meses.
REJUVENESCE COM
SEGURANÇA O BRILHO E A
PROTECÇÃO
Cx: 6 unidades

Ref.64.874

Spray Protector Ceramic
Hybrid Solutions 500 ml
REVESTIMENTO INCRIVEL
QUE AJUDA AS SUPERFICIES
A PERMANECEREM LIMPAS
POR MAIS TEMPO

Fácil de aplicar e retirar mesmo
sob luz solar resultando em
resultados surpreendentes na
pintura, metal, plástico e vidros
em minutos. Polímeros de Cera
Sintéticos- realçam a cor e
brilho. Super polímeros
hidrófobos e polímeros SiO2Misturas únicas garantem
resistência e proteção aos
químicos e manchas de água
até 12 meses.

INCRIVEL CORREÇÃO DE
PINTURA E DURABILIDADE
NUM SÓ PASSO

BORRIFE NO CARRO LIMPO E
SECO PARA OBTENÇÃO DE UM
INCRIVEL BRILHO E
PROTECÇÃO

Cx: 6 unidades

Cx: 6 unidades

TURTLE WAX

Ref.64.878

Selante com Cera de Carnaúba
em Spray Hybrid 500 ml
A Hybrid Sealant Hydrophobic Wax da
Turtle Wax contém selantes hidrofóbicos
misturados com cera natural de carnaúba
para obter um brilho espelhado nas
superfícies nunca visto antes numa cera
de pulverização. Selantes sintéticos
hidrofóbicos são misturados com cera de
carnaúba para obtenção de um brilho
espelhado e proteção máxima. Agentes
de secagem permitem aplicação em
veículos molhados ou secos
Pode ser aplicado a todas as superfícies
exteriores, por isso não se preocupe com
salpicos ou resíduos.
Cx: 6 unidades

TURTLE WAX

2022

TURTLE WAX

APRESENTAMOS A LINHA HYBRID SOLUTIONS PRO
2 produtos com infusão de grafeno e um composto de correcção único
1 & Done composto de correcção e acabamento retira a abrasão e a
precisa tecnologia de plaquetas corrige e dá um excelente
acabamento a todas as superfícies pintadas. To the Max Wax cria
uma teia apertada de protecção para um acabamento e brilho
intenso, de aspecto molhado e repelente de água, dissipando o
calor e que aumenta a protecção aos raios UV impedindo que a
água e os contaminantes se “agarrem” à pintura. Flex Wax é um
spray versátil que dá um revestimento duradouro de alta
performance. Seja com a pintura seca ou molhada polida ou apenas
enxaguada.
Para uma protecção de nível profissional nada se compara à gama
Hybrid Solution Pro.

Ref.64.899

Polish de Correção e Acabamento
HS Pro Graphene 1 & Done Compound 473 ml
TECNOLOGIA DE PLAQUETAS DE PRECISÃO
COMPOSTO DE CORREÇÃO E ACABAMENTO
PERFEIÇÃO EM MENOS TEMPO
Uma fórmula que garante uma tecnologia abrasiva que lhe
permite corrigir a pintura com segurança sem trocar de produtos.
1 & DONE COMPOUND CORRECT & FINISH™ a tecnologia de
plaquetas de precisão, com uma mistura de abrasivos de alta
qualidade que lhe permitem corrigir a pintura em menos tempo.
Ao contrário de outro abrasivos que podem danificar o verniz as
nossas Plaquetas de Precisão alinham-se para um corte uniforme.
A fórmula é ajustável para o desempenho de correcção desejado e
assim pode usar o produto por mais tempo sem ter que limpar os
aplicadores com tanta frequência. A melhor visibilidade do
acabamento permite que veja através do polimento o
desempenho da correção. Outros benefícios do produto incluem
maior tempo de trabalho sem pó e retirada fácil que deixa um
acabamento de alto brilho. Segurança de garagem.
Cx: 6 unidades

TURTLE WAX
Ref.64.897

Cera Spray
HS Pro Graphene Flex Wax 680 ml
CERA FLEXÍVEL
INFUSÃO COM GRAFENO
CERA VERSÁTIL DE ALTA PERFORMANCE

Aplicar na pintura seca ou molhada e depois pula, seque ou
enxagúe para obtenção de um brilho duradouro, acabamento
macio, protecção UV, resistência química e protecção de
manchas.
FLEX WAX é uma versátil cera em spray infusa com grafeno
que cria uma TEIA APERTADA DE PROTECÇÃO. O grafeno é
utilizado num processo que cria um líquido estável em que os
átomos da mistura não se separam. Os benefícios combinam
fantástico brilho, resistência química e repelência de água
com acrescentada protecção UV que evitam que a água e os
contaminantes se agarrem à pintura do veículo.
Cx: 6 unidades

Ref.64.898

Cera Líquida
HS Pro Graphene To The Max Wax 414 ml
CERA MÁXIMA
INFUSÃO COM GRAFENO
FÁCIL DE APLICAR E FÁCIL DE RETIRAR, CERA DE ALTA
PERFORMANCE
Profundidade de cor, brilho e acabamento macio. Protecção
UV, resistência química, repelente de água e prevenção de
manchas.
A “TO THE MAX WAX” é uma cera líquida fácil de aplicar e
retirar infusa com grafeno que cria uma TEIA APERTADA DE
PROTECÇÃO. O grafeno é utilizado num processo que cria um
líquido estável em que os átomos da mistura não se separam.
Os benefícios combinam fantástica profundidade de cor,
brilho, resistência química e repelência de água com
acrescentada protecção UV que evitam que a água e os
contaminantes se agarrem à pintura do veículo.
Cx: 6 unidades

TURTLE WAX
Limpa tablier de rápida acção com perfume de longa duração.
Restaura todos os plásticos interiores, e as superfícies de
borracha e vinil deixando-os como novos.
Gera uma capa anti-estática que repele o pó e a sujidade.
Fragrância até 8 dias de duração.
Limão

Ref.64.685
Fresh Shine Limão
Acabamento Mate (sem brilho)
500 ml

Cx: 6 unidades

Baunilha

Morango

Ref.64.669

Ref.64.670

Limão

Ref.64.671

Pinho

Ref.64.676

Fresh Shine
Baunilha 500 ml

Fresh Shine
Morango 500 ml

Fresh Shine
Limão 500 ml

Fresh Shine
Pinho 500 ml

Cx: 6 unidades

Cx: 6 unidades

Cx: 6 unidades

Cx: 6 unidades

TURTLE WAX
nNOVA IMAGEM O MESMO PRODUTOo
O seu Cockpit de sempre com uma nova imagem
Carro Novo
Ref.64.672
Spray Brilhante Cockpit
Carro Novo 600 ml
Limpa e restaura todos os interiores
em plástico, vinil e
superficies em borracha.
Escudo anti-estático que repele a
sujidade e o pó.
Brilho duradouro.

Cx: 12 unidades

Carro Novo

Ref.64.991
Pack Limpeza de Interior
Composto por:
Ref.64.672
Spray Brilhante Cockpit
Carro Novo 600 ml
Ref.63.305
Pano Microfibra

Cx: 9 unidades

TURTLE WAX

TURTLE WAX
Ref.64.610
Champô com Cera Zip Wax 1 litro

Champô com cera mais famoso do mundo. A sua fórmula de acção
rápida limpa a fundo e dá brilho, deixando um acabamento sem
manchas. Super concentrado e especialmente desenvolvido para
ter um valor extra e uma excepcional performance.

Cx: 6 unidades
Ref.64.607
Champô Orange Burst 5 litros

O poder de limpeza natural do óleo de laranja.
Dá brilho à medida que lava. Seguro para todos os acabamentos do
automóvel.

Cx: 4 unidades
Ref.64.614
Champô M.A.X-POWER
(3 níveis de poder de limpeza) 4 litros

O único champô com capacidade de limpeza ajustável para cada
ocasião. O champô tradicional mantém o mesmo ph
independentemente da quantidade usada. Aumenta a sua
capacidade de limpeza quanto mais produto é usado para limpar
mesmo a sujidade mais difícil. É completamente seguro para todas
as superfícies exteriores.

Cx: 4 unidades

TURTLE WAX

TURTLE WAX
Ref.64.655
Limpa Jantes “Redline Wheel Clean” 500 ml
Devolve rapidamente o brilho a todos os tipos de jantes.
O produto de limpeza que se torna vermelho à medida que limpa
o pó dos travões. Pode ser deixado a atuar durante muito mais
tempo do que um produto de limpeza ácido ou alcalino agressivo.

Cx: 6 unidades

Ref.64.662
Abrilhantador para Pneus Wet`N`Black 500 ml
Dá um brilho duradouro e um aspecto molhado ao seus pneus.
Não necessita de passar o pano e é fácil de aplicar. A sua fórmula
de secagem rápida evita que não salpique para a pintura com o
carro em andamento.

Cx: 6 unidades

Ref.64.859
Gel Abrilhantador p/Pneus
300 ml

e

Frisos Wet`N`Black

Tratamento "all-in-one" que restaura pneus e frisos dando-lhe de
volta aspecto original.
Para um brilho profundo e duradouro. A solução conveniente
para restaurar o aspeto dos pneus e frisos. Gel extra espesso para
revestir os pneus e frisos com uma densa camada brilhante.

Cx: 6 unidades

TURTLE WAX

- POWER OUT! Usa a tecnologia exclusiva Odor-X da Turtle Wax que remove os odores a nível
molecular dando um ar limpo e fresco ao interior do carro ou casa.
- POWER OUT! A sua formulado com os mais potentes micro produtos de limpeza limpar até
mesmo as manchas mais profundas nos tecidos, pele, tapetes e superfícies duras.
- A tecnologia Odor-X busca e destrói os odores na sua origem deixando um aroma limpo.

Tabaco

Suor

Urina & Vômito

Leite Derramado

Cão / Cão Molhado

Ref.64.735
Power Out Odor-X Eliminador Odores 500 ml
Tecnologia exclusiva Odor-X que remove os odores a nível
molecular. Elimina os odores causados pelo fumo, animais, café,
comida, derrames acidentais, entre outros.
Não deixa resíduos. Deixa um aroma fresco durante 30 dias.

Cx: 6 unidades

TURTLE WAX
Ref.64.738
Power Out Odor-X Limpeza Tecidos 400 ml
Poderosos agentes de limpeza OXY que removem derramamentos
acidentais, sujidade e muito mais. Formulado para os tecidos dos
veículos, barcos e lar. Tecnologia exclusiva Odor-X. Deixa uma
barreira protetora contra futuros derramamentos acidentais e
nódoas.

Cx: 6 unidades

Ref.64.740
Power Out Odor-X Limpeza Pele 400 ml

Espuma amaciadora que evita o desbotamento, envelhecimento,
manchas e rachadelas. Tecnologia exclusiva Odor-X que remove os
odores a nível molecular. Remove sujidade, manchas de jeans, café,
entre outras manchas. As suaves e flexíveis cerdas são macias para a
pele, limpando-a sem riscar.

Cx: 6 unidades
Ref.64.737
Power Out Odor-X Eliminador de odores para o
sistema de ventilação 100 ml
Fórmula sem resíduos, alcança com segurança cada centímetro do
carro. Encapsula os maus odores mantendo o carro fresco até 30
dias. Aroma a carro novo.
Cx: 12 unidades

TURTLE WAX
Ref.64.733
Power Out Odor-X Multiusos Interior 500 ml
Enzimas tira-nódoas removem com segurança a sujidade mais
entranhada. Limpa sem deixar qualquer residios de gordura.
Limpeza segura da sujidade dos animais e crianças. Encapsula os
maus odores mantendo o carro fresco até 30 dias. Deixa um
aroma a fresco sem odor a químicos. Não tóxico.
Cx: 6 unidades

Seguro para a familia e
para os animais

Seguro em Plásticose
Tecidos

2-em-1
elimina manchas e odores

Ref.64.653
Limpa Tecidos Interior 1 400 Gr
O limpa tecidos e tira nódoas que remove manchas e sujidade de
todo o tipo de tecidos, vinil e carpetes. Absorve e elimina os maus
cheiros. Remove com eficácia e rapidez, gordura, óleo, tinta e
chocolate eliminando os maus cheiros durante a limpeza. Útil
também para uso doméstico.

Cx: 6 unidades

Ref.64.661
Limpa Estofos em Pele 500 ml
Elimina sujidade e manchas em qualquer tecido ou couro.
Contém glicerina enriquecida que suaviza e restaura a suavidade
natural do couro. Protege dos raios solares. Utilizado também
para a limpeza de malas, móveis ou elementos desportivos.

Cx: 6 unidades

TURTLE WAX
Ref.64.665
Esponja Limpa Tablier Turtle Wax
Limpa e restaura todos os interiores em plástico, vinil e
superficies em borracha. Escudo anti-estático que repele a
sujidade e o pó.
Brilho duradouro.

Cx: 24 unidades

Ref.64.673
Dry Touch Tratamento para Plásticos 300 ml
Tratamento para plásticos toque seco e não gorduroso. Restaura
o estado original dos frisos de plásticos interiores. Fácil de utilizar,
seguro e eficaz em todas as superfícies interiores rígidas. Deixa o
seu painel de instrumentos sem pó e sem gordura protegendo-o
dos raios solares.

Cx: 6 unidades

Ref.64.674
Limpa Vidros e Plásticos Dash&Glass 500 ml

A solução 2-em-1 que limpa rapidamente plásticos e vidro.
Limpa refresca e protege superfícies de couro, vinil, borracha e
plástico. Esta fórmula de ação tripla não gordurosa trata e
conserva, utilizando uma manteiga de cacau, vitamina E e Aloé
Vera, deixando as superfícies limpas e macias.

Cx: 6 unidades

TURTLE WAX
Ref.64.650
Limpa Vidros “Clearvue” 500 ml
Concebido para a utilização no automóvel. Próprio para utilização
no interior e exterior em todos os vidros, cromados e superfícies
espelhadas. Não contém amoníaco e retira sem esforço a
sujidade. Deixa as superfícies sem manchas e com um brilho
cintilante.

Cx: 6 unidades
Ref.64.675
Repelente de Chuva 300 ml
Para uma visão clara na estrada. Repele a água, pó, gelo e neve
dos vidros para uma visão perfeita durantes meses. Mistura única
de silicones cristalinos e de um solvente de secagem que deixa
uma camada perfeitamente transparente.

Cx: 6 unidades

Ref.64.649
Remove Insectos e Alcatrão 500 ml
Produto de limpeza poderoso para remover resina, alcatrão,
insectos e excremento de pássaros. Fórmula em gel, é pulverizada
como um liquido mas transforma-se em gel mediante o contacto,
agarrando-se a todas as superficies.

Cx: 6 unidades

TURTLE WAX
Ref.64.634
Cera Líquida p/ Automóvel c/ Carnaúba 500 ml
Brilho mais intenso e duradouro digno de um salão de exposição.
A cera de Carnaúba oferece um acabamento melhorado com
resultados duradouros. Combina o melhor da natureza com as
mais recentes tecnologias. Com Carnaúba Brasileira, a cera mais
dura da natureza, valorizada pela sua excelente durabilidade e
profundidade de brilho.

Cx: 6 unidades

Ref.64.633
Cera Pasta p/ Automóvel c/ Carnaúba 397 gr
A carnaúba proporciona um brilho intenso e alta protecção à
acumulação da água. Aplicação e remoção simples. Protecção
duradoura para todo o tipo de pinturas e vernizes. Não deixa
resíduos brancos.

Cx: 6 unidades

Ref.64.616
Tira Riscos 100 ml
Restaura facilmente qualquer acabamento de pintura. Fórmula
avançada concebida para reparar riscos menores e marcas de
lavagem da pintura. É ideal para todo o tipo de pintura, incluindo
as metalizadas e as mais claras.

Cx: 12 unidades

TURTLE WAX
Ref.64.630
Cera Líquida Original 500 ml
A lendária cera para automóvel original. É a cera mais popular do
mundo. A sua fórmula única combina as melhores ceras com
polÍmeros de secagem rápida dando à pintura do seu carro uma
protecção brilhante. Segura para todos os acabamentos de pintura,
novas ou antigas.

Cx: 6 unidades

Ref.64.632
Cera em Pasta Super Hard Shell Finish 397 Gr
A lendária cera para automóvel tem agora uma nova imagem e
embalagem. É a cera mais popular do mundo. A sua fórmula única
combina as melhores ceras com polÍmeros de secagem rápida
dando à pintura do seu carro uma protecção brilhante. Segura
para todos os acabamentos de pintura, novas ou antigas.

Cx: 6 unidades
Ref.64.895
Cera Pasta Ceramic Graphene Hybrid Solutions
156 Gr
Turtle Wax Hybrid Solutions Ceramic Graphene Paste Wax contém uma
mistura única de 10 ceras com infusão de cerâmica (SiO2) e grafeno para
brilho intenso, suavidade, durabilidade e protecção UV. A cera em pasta
de cerâmica e grafeno incorpora as inovações mais recentes disponíveis
para aprimorar todos os atributos de desempenho do produto e fornecer
uma experiência única para o utilizador. O grafeno garante uma suavidade
incrível e minimiza redemoinhos (swirl) na superfície da pintura.

Cx: 6 unidades

TURTLE WAX
Ref.64.638
Polish Restaurador 500 ml
Remove suavemente riscos finos e reaviva a cor em apenas um
passo. Perfeito para carros mais antigos, restaura a cor da pintura
baça e esbatida. Os compostos microabrasivos tornam-se mais
finos à medida que procede ao polimento, resultando num
acabamento digno de um salão de exposição.

Cx: 6 unidades

Ref.64.639
Rubbing Compound Restaurador Profissional 288 Gr

É uma fórmula avançada que restaura eficazmente e sem esforço
as pinturas em mau estado. Agentes de limpeza especiais e
abrasivos ultrafinos removem rápidamente a oxidação, riscos,
marcas e manchas entranhadas. Sem silicones.

Cx: 6 unidades

Ref.64.637
Polish para Metais 300 ml
Restaura o brilho original. A solução tudo-em-um para todas as
superfícies metálicas e cromadas. Agentes de limpeza e de
polimento ligeiramente abrasivos removem a ferrugem e os
resíduos de carbono, deixando os tubos de escape reluzentes e as
calhas de tejadilho cintilantes. Acaba com a oxidação deixando
uma barreira protetora.

Cx: 6 unidades

TURTLE WAX

Color Magic
Limpa, dá brilho, restaura e adiciona cor. É rápido e fácil de usar, limpa gentilmente
a superfície da pintura mascarando pequenos riscos e marcas swirl. Pode ser usado
em todos os tipos de pinturas incluindo as metalizadas e as pinturas mais claras.
Disfarça pequenos riscos e marcas de lavagens. Realça a cor da pintura.
Ref.64.718

Color Magic Preto 500 ml

Ref.64.720

Color Magic Vermelho 500 ml

Ref.64.719

Color Magic Branco 500 ml

Ref.64.722

Color Magic Prateado 500 ml

Ref.64.721

Color Magic Azul 500 ml

Cx: 6 unidades

TURTLE WAX
Ref.64.806
Restaurador de Faróis Liquido 2 em 1 300 ml
O Headlight Cleaner & Sealant é uma solução de única etapa para
remover a oxidação e o amarelecido dos faróis e farolins traseiros.
Composto de precisão restaura a transparência dando o aspecto
de novo. Previne a oxidação futura de acrílicos originais

Cx: 6 unidades
Ref.64.807
Kit Restauro de Faróis
Melhora a aparência dos faróis e a sua visibilidade para uma condução
mais segura!
Concebido para remoção da oxidação mais ligeira ou profunda e o
amarelecimento para melhoria da performance dos faróis. Poupa
dinheiro – sem necessidade de gastar na substituição por novos faróis.
Resultados superiores sem necessidade de usar ferramentas.

Cx: 6 unidades

ÓLEOS DE MOTOR
www.macos.pt
www.yuko.eu

Representante exclusivo para Portugal

A YUKO - é uma marca de lubrificantes, produzida na Europa Oriental.
Em 2002, a empresa “JV YUKOIL” construiu uma nova fábrica para a
produção de lubrificantes YUKO que combinam qualidade Europeia e preços
competitivos. A nossa estratégia de negócios é criar oportunidades para os
nossos clientes e seus equipamentos, daí o nome YUKO - é uma abreviatura das
palavras “Your Unique Key Opportunity”.
Oferecemos soluções abrangentes para diferentes áreas de aplicação,
fornecendo mais de 250 tipos de lubrificantes aos nossos clientes.
Mais de 150 tipos de lubrificantes são produzidos por encomenda à medida.
Os nossos os clientes são empresas industriais, empresas de transporte,
agricultura, negócios, instituições governamentais, redes comerciais, etc.
Equipamentos de fabrico de última geração e laboratórios bem equipados
garantem toda a conformidade dos lubrificantes produzidos segundo os padrões
nacionais e internacionais. Damos aconselhamento sobre a aplicação adequada
de lubrificantes e suporte de marketing, a fim de sintonizar a cooperação
conveniente com os nossos clientes. Hoje em dia os óleos e massas YUKO são
bem conhecidas, não apenas no mercado interno, mas também exportados para
mais de 60 países da Europa, Ásia, África e América. A vantajosa localização
geográfica da fábrica e proximidade com os portos marítimos garantem a
entrega pontual dos produtos em qualquer lugar do mundo.
YUKO é uma marca europeia que apresenta um desenvolvimento dinâmico.
A participação anual em feiras e fóruns internacionais em todo o mundo,
permite-nos encontrar novos parceiros de negócios e oportunidades.
O slogan YUKO - Lucky Move! - é um desejo para os nossos parceiros de avançar
sempre.

ww.macos.pt

TECNOLOGIA
A fábrica para a produção da marca YUKO tem estruturas oficinais leves,
armazéns automatizados, infra-estruturas de transporte, escritórios
confortáveis em local amplo com jardins de flores e árvores verdes.
As médias empresas da UE tornaram-se a inspiração para o
estabelecimento dos métodos de trabalho:
Hoje a JV YUKOIL dispõe de:
- Mais de 12 000 metros quadrados de instalações de produção
- Armazém de produtos acabados com mais de 2700 paletes
- Capacidade de produção - 40.000 toneladas métricas por ano
- Laboratório próprio e departamento de pesquisa
As instalações de produção “JV YUKOIL” foram construídas em rigorosa
conformidade com os mais altos padrões ambientais e são considerados
uma das empresas mais modernas da Europa de Leste. A visão
norteadora é o conceito de "laboratório de trabalho" com fabrico
avançado e limpo, aspirando a perfeição. Os processos chave de
produção são totalmente automatizados.
JV YUKOIL faz parte da União das Indústrias Europeias de Lubrificantes
(UEIL), e único possuidor da licença válida da American Petroleum
Institute e do certificado de fabricante de Lubrificantes de Grau
Alimentar para a Indústria de Alimentos (NSF International).

QUALIDADE
O laboratório de pesquisa da JV YUKOIL é certificado pelos padrões ISO
e considerado um dos laboratórios de última geração na Ucrânia. O
equipamento de laboratório permite testar e estimar mais de 60
parâmetros de lubrificantes. As amostras de derivados de petróleo são
testadas de acordo com os padrões internacionais como ACEA, SAE, ISO,
ASTM, DIN etc.
O controle de qualidade é realizado numa série de etapas:
1. Inspecção obrigatória de entrada de mercadorias (óleos básicos, aditivos
e outros componentes).
2. Inspecção do processo de produção.
3. Inspecção de controle de qualidade dos produtos acabados e selecção
de amostras arbitrarias.
4. Emissão de certificados de qualidade.
A qualidade superior dos óleos e massas YUKO é aprovada por fabricantes
OEM tais como Mercedes-Benz, Renault, Volvo, Caterpillar, Cummins,
MAN etc.
A JV YUKOIL possui um sistema de gestão da qualidade ISO 9001. Empresas
de auditoria líderes Independente, SGS e Bureau Veritas, realizam o
controle da conformidade dos lubrificantes YUKO com o padrões
internacionais standard.

LUBRICANTS

GLOBAL

SUPPLY

ÓLEOS DE MOTOR YUKO
SEMI SINTÉTICO 10W-30

SEMI SINTÉTICO 10W-40

REF. Y24.279 - 1L | Y24.281 - 5L

REF. Y24.016 - 1L | Y24.168 - 5L
Y24.023 - 20L | Y24.014 - 200L

YUKO SEMI SINTÉTICO 10W-30 óleo de motor
universal concebido para motores modernos a
gasolina e diesel (injector de combustível, motores
multi válvulas com turbocompressores ou com
catalisadores de gases de escape). É produzido a
partir de óleos básicos de alta qualidade com a
adição de uma combinação equilibrada de aditivos.

YUKO SEMI SINTÉTICO 10W-40 óleo de motor semi
sintético premium concebido para motores
modernos a gasolina e diesel de automóveis de
passageiros e carrinhas (motores com injecção de
combustível, motores multiválvulas com turbo carga
ou com conversores catalíticos de gases de escape.).

Disponível:

Disponível:

1L

5L

Especificações:

SAE 10W-30, API SL/CF, ACEA A3/B4

1L

5L

20L

200L

Especificações:

SAE 10W-40, API SN/CF, ACEA A3/B4

Cumpre os requisitos: MB 229.1, VW 500.00/505.00

Cumpre os requisitos: MB 229.1, MB 229.3,
VW 502.01/505.00, Renault RN 0700

Vantagens:

Vantagens:

Óleo de motor universal multi graduado. Excelentes
características de “arranque a frio”. Ausência de
sedimentos a alta e baixa temperatura. Destinado
aos motores da maioria dos carros modernos.
Compatível com todas as vedações do motor.

Altas características operacionais em diferentes
modos de condução. Excelentes características de
“arranque a frio”. Ausência de sedimentos a altas e
baixas temperaturas. Anti fricção, anti corrosão e
características de anti oxidação. Compatível com
todas as vedações do motor.

ÓLEOS DE MOTOR YUKO
CLASSIC 15W-40

PRAKTIK 20W-50

REF. Y24.004 - 1L | Y24.213 - 5L
Y24.006 - 200L

REF. Y24.001 - 1L | Y24.214 - 5L
Y24.003 - 200L

YUKO CLASSIC 15W-40 óleo de motor multigraduado
de base mineral universal para uso em motores a
gasolina e diesel de passageiros, carrinhas, e
pequenos camiões, de acordo com os manuais OEM.
É perfeito para os modelos de carros da linha VAZ e
GAZ, incluindo veículos de última geração.

YUKO PRAKTIK 20W-50 óleo de motor mineral
multigraduado de híper viscosidade para uso em
motores a gasolina e diesel de automóveis de
passageiros, carrinhas e pequenos camiões que
operem sob condições de clima quente de acordo
com os manuais OEM. Reduz consideravelmente o
desgaste e o nível de ruído em condições de carga
pesada e em temperaturas elevadas.

Disponível:

Disponível:

1L

5L

200L

1L

5L

200L

Especificações:

Especificações:

SAE 15W-40, API SF/CC

SAE 20W-50, API SF/CC

Vantagens:

Vantagens:

A flexibilidade do óleo permite usá-lo para todos os
motores a gasolina e diesel de carros de passageiros
fabricados antes de 2001. Ideal para carros de
passageiros “VAZ”, “GAZ” fabricados anteriormente.
Compatível com todas as vedações do motor. Uma
ampla variedade de embalagens atende aos
requisitos de qualquer equipamento.

Protecção garantida do motor durante o
funcionamento sob altas temperaturas e cargas.
Comportamento estável do óleo durante a vida útil.
Reduz o efeito de desgaste e o nível de ruído.
Propriedades anti fumo.

ÓLEOS DE MOTOR YUKO
SINTÉTICO 5W-20

SINTÉTICO 5W-30

REF. Y24.278 - 1L | Y24.383 - 4L

REF. Y24.202 - 1L | Y24.477 - 4L

YUKO SINTÉTICO 5W-20 óleo de motor totalmente
sintético de alto desempenho para protecção
reforçada dos motores a gasolina e diesel dos carros
mais modernos. Garante o arranque fácil a baixas
temperaturas e arrefece efectivamente em situações
de altas temperaturas. Oferece economia de
combustível. Cumpre com os requisitos da maioria
dos produtores mundiais.

YUKO SINTÉTICO 5W-30 óleo de motor totalmente
sintético de alto desempenho e de alta tecnologia.
Concebido para os mais recentes motores a gasolina
e diesel de automóveis de passageiros e autocarros.
Compatível com motores com injectores e
multiválvulas inclusivamente os turbo alimentados,
com intercooler e catalisador. Cumpre os requisitos
da maioria dos fabricantes de automóveis japoneses,
coreanos e americanos (A&A)

Disponível:

Disponível:

1L

4L

Especificações:

SAE 5W-20, API SN

Cumpre os requisitos: Chrysler MS-6395,
Ford WSS-M2C925-A/-B, GM Dexos 1, ILSAC GF-5

1L

4L

Especificações:

SAE 5W-30, API SN/CF, ACEA A3/B3/BA

Cumpre os requisitos: VW 502.00/505.00/505.01, MB
229.31, Opel GM-LL-025, Renault RN 0700/0710,
Subaru, Mazda, Toyota, Honda, Mitsubishi,
Hyundai, Kia

Vantagens:
Reduz o consumo de combustível em carga total e
parcial. Reduz as emissões de partículas e CO2, é
bom para o meio ambiente. Excelente
comportamento no arranque a frio. Muito boa
fiabilidade operacional. Limpeza ideal do motor.
Consumo de óleo muito baixo. Alta margem de
desempenho e alta estabilidade do produto.

Protecção confiável do motor. Reduz o consumo de combustível
devido à fórmula de baixo teor de cinzas e fácil fluxo. Excelente
baixa temperatura, anti fricção, anti corrosão, detergente e
antioxidantes. Manutenção aumentada de propriedades
operacionais, que aumentam significativamente os intervalos
de troca de óleo. Cumpre os requisitos actuais dos principais
fabricantes líderes de equipamentos em termos de consumo de
óleo, evaporação, propriedades de economia de energia.

ÓLEOS DE MOTOR YUKO
SINTÉTICO 5W-40

FULLY SINTÉTICO 0W-20

REF. Y24.115 - 1L | Y24.116 - 4L

REF. Y24.537 – 1L | Y24.664 – 4L

YUKO SINTÉTICO 5W-40 óleo de motor sintético de
alta tecnologia. Concebido para os mais recentes
motores a gasolina e diesel de automóveis de
passageiros e autocarros. Utilizado em motores com
injectores e multiválvulas inclusive os turbo
alimentados, equipados com intercooler e
catalisador. Ideal para condução urbana e off-road.

YUKO FULLY SINTÉTICO 0W-20 óleo de motor
totalmente sintético de alto desempenho de
qualidade High-Tech. Desenvolvido para os mais
modernos motores a gasolina e diesel de automóveis
de passageiros e autocarros. Compatível com
motores
com
injectores
e
multiválvulas,
inclusivamente os turbo alimentados e equipados
com intercooler e catalisador. Atende aos requisitos
da maioria dos fabricantes de automóveis (A&A).

Disponível:

Disponível:

1L

4L

Especificações:

SAE 5W-40, API SN/CF, ACEA A3/B3/B4

1L

4L

Especificações:

SAE 0W-20, API SN/CF, ACEA A3/B3/B4

Cumpre os requisitos: VW 502.00/505.00,
MB 229.3, BMW LL-01, Opel GM-LL-B-025

Cumpre os requisitos: Toyota, Honda, Ford, VW
505.00/505.01, MB 229.31, Opel GM-LL-025,
Renault RN 700/710

Vantagens:

Vantagens:

Protecção confiável do motor. Reduz o consumo de
combustível devido à sua propriedade de fluxo fácil. Excelentes
características de baixa temperatura, anti fricção, anti corrosão,
detergentes e antioxidantes. Manutenção aumentada de
propriedades operacionais, que aumentam significativamente
os intervalos de troca de óleo. Cumpre os requisitos actuais dos
fabricantes líderes de equipamentos em termos de consumo de
óleo, evaporação, e propriedades de economia de energia.

Protecção de longo prazo para todos os motores. Reduz o
consumo de combustível e a emissão de gases de escape.
Excelentes propriedades de arranque a frio fornecimento rápido de todos os pontos de lubrificação.
Muito boa fiabilidade operacional. Limpeza ideal do
motor. Baixo consumo de óleo. Alta margem de
desempenho e estabilidade do produto, também em
intervalos de troca de óleo alargados.

ÓLEOS DE MOTOR YUKO
SUPER SINTÉTICO C2 0W-30

SUPER SINTÉTICO C2 5W-30

REF. Y40.055 - 1L / Y40.056 - 4L

REF. Y40.059 - 1L | Y40.060 - 4L

YUKO SUPER SINTÉTICO C2 0W-30 óleo de motor de
baixa viscosidade totalmente sintético para motores a
gasolina e diesel de automóveis de passageiros com e
sem turbo alimentação e injecção directa. Fornece uma
camada segura de lubrificação a altas temperaturas e
protege contra corrosão e perda de óleo por oxidação
ou carbonização. Excelente comportamento no
arranque a frio garante óptima segurança de
lubrificação durante o funcionamento a frio. Adequado
para sistemas de tratamento de exaustão (DPF do
Grupo PSA), que requerem óleos de motor com
especificação ACEA C2 de acordo com manual do OEM.

YUKO SUPER SINTÉTICO C2 5W-30 óleo de motor de
baixa fricção sintético HC de última geração. As
qualidades excepcionais atendem aos requisitos
modernos dos OEM`s e às condições de aplicação. É
ideal para intervalos de troca de óleo prolongados.
Especialmente adequado para uso em motores a
gasolina e diesel de automóveis de passageiros com
sistemas de tratamento de exaustão (DPF do Grupo
PSA), que requerem óleos de motor com baixa
viscosidade ACEA C2 de acordo com o manual do OEM.
A fórmula mid-SAPS protege o motor e também o
sistema de conversor catalítico.

Disponível:

Disponível:

1L

4L

1L

4L

Especificações:

Especificações:

SAE 0W-30, API SN/CF ACEA C2

SAE 5W-30, API SN/CF, ACEA C2

Cumpre os requisitos: Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1,
PSA B712290, PSA B712312, MB 229.61, BMW LL-12 FE,
Chrysler MS-13340, Iveco 18-1811 Classe SC1LV, Jaguar,
Land Rover STJLR.03.5007

Cumpre os requisitos: Fiat 9.55535-S1, PSA B712290,
MB 229.61, BMW Longlife-12 FE, Ford WSS M2C 950A,
Mazda 183419, MZR-CD, Chrysler MS-13340,
Honda I-DTEC, Jaso DL-1, Toyota 08880-83389

Vantagens:

Vantagens:

Reduz o consumo de combustível e a emissão de gases de escape.
Excelente comportamento de arranque a frio. Fornecimento
rápido de todos os pontos de lubrificação, especialmente da
válvula hidráulica. Pressão de óleo estável. Limpeza perfeita e
duradoura do motor. Evita a incrustação do motor. Alto
desempenho e alta estabilidade do produto, mesmo em intervalos.
de troca de óleo mais longos.

Reduz o consumo de combustível e a emissão de gases de escape.
Excelente comportamento de arranque a frio. Fornecimento rápido
de todos os pontos de lubrificação, especialmente do taco da
válvula hidráulica. Pressão de óleo estável. Limpeza perfeita e
duradoura do motor. Evita a incrustação do motor. Alto
desempenho e alta estabilidade do produto, mesmo em Intervalos
de troca de óleo mais longos.

ÓLEOS DE MOTOR YUKO
SUPER SINTÉTICO C3 5W-30

SUPER SINTÉTICO C4 5W-30

REF. Y24.565 - 1L | Y24.566 - 4L

REF. Y40.061 - 1L | Y40.062 - 4L

YUKO SUPER SINTÉTICO C3 5W-30 óleo de motor
totalmente sintético de alta tecnologia. Concebido
para os mais recentes motores a gasolina e diesel de
automóveis de passageiros e autocarros. Compatível
com motores com injectores e multiválvulas
inclusivamente os turbo alimentados, equipados
com intercooler e catalisador. Concebido
principalmente para utilização em motores Longlife
(W/V) do grupo Volkswagen.

YUKO SUPER SINTÉTICO C4 5W-30 óleo de motor
totalmente sintético de alto desempenho e
qualidade High-Tech. Concebido para os mais
recentes motores a gasolina e diesel de automóveis
de passageiros e autocarros. Compatível com
motores
com
injectores
e
multiválvulas
inclusivamente os turbo alimentados, equipados
com intercooler e catalisador. Concebido
principalmente para utilização em motores Longlife.

Disponível:

Disponível:

1L

4L

1L

4L

Especificações:

Especificações:

SAE 5W-30, API SN/CF ACEA C3

SAE 5W-30, API SN/CF ACEA C4

Vantagens:

Vantagens:

Proteção extrema contra desgaste e excelente
comportamento viscosidade-temperatura. Baixa perda de
volatilização e alta oxidação e estabilidade de temperatura.
Reduz o consumo de combustível de acordo com API EC e
reduz a emissão de gases. Excelentes propriedades de
arranque a frio. Menor consumo de óleo. Limpeza óptima do
motor. Alto desempenho e alta estabilidade do produto,
mesmo em Intervalos de troca de óleo mais longos.

Proteção extrema contra desgaste e excelente
comportamento viscosidade-temperatura. Baixa perda de
volatilização e alta oxidação e estabilidade de temperatura.
Reduz o consumo de combustível de acordo com API EC e
reduz a emissão de gases. Excelentes propriedades de
arranque a frio. Menor consumo de óleo. Limpeza óptima do
motor. Alto desempenho e alta estabilidade do produto,
mesmo em Intervalos de troca de óleo mais longos.

Cumpre os requisitos: VW504.00/507.00, MB
229.51/229.31, BMW LL-04, PORSCHE A40

Cumpre os requisitos: MB 229.51, MB 226.51,
Renault RN 0720, Fiat 9.55535-S4

ÓLEOS DE MOTOR YUKO
SUPER SINTÉTICO 0W-40

SUPER SINTÉTICO 5W-40

REF. Y40.057 - 1L | Y40.058 - 4L

REF. Y24.559 - 1L | Y24.486 - 4L

YUKO SUPER SINTÉTICO 0W-40 óleo de motor
totalmente sintético de alto desempenho de
qualidade High-Tech. Concebido para os mais
recentes motores a gasolina e diesel de carros de
passageiros e autocarros. Compatível com motores
com injectores e multiválvulas inclusive turbo
alimentados, equipados com intercooler e
catalisador. Foi desenvolvido principalmente para
utilização em motores de serviço Longlife (W/V) do
grupo Volkswagen.

YUKO SUPER SINTÉTICO 5W-40 óleo de motor
multigraduado sintético universal, com economia de
combustível, de última geração. As características
extraordinárias deste óleo de motor de alto
desempenho cumprem os requisitos e condições
operacionais actuais. Optimizado para intervalos
alargados de troca de óleo.

Disponível:

Especificações:

1L

4L

Especificações:

SAE 0W-40, API SN/CF, ACEA A3/B4

Cumpre os requisitos: BMW Longlife-01, MB 229.3,
MB 229.5, VW 502.00, VW505.00, Porsche A40
Vantagens:
Reduz o consumo de combustível de acordo com API EC e
reduz a emissão de gazes de escape. Excelentes
propriedades no arranque a frio. Muito boa fiabilidade
operacional. Limpeza ideal do motor. Baixo consumo de
óleo. Alta margem de desempenho e alta estabilidade do
produto, também em intervalos alargados de troca de
óleo.

Disponível:

1L

4L

SAE 5W-40, API SN/CF, ACEA C3

Cumpre os requisitos: VW 504 00/507 00,MB 229,31
MB 229.51, MB 229.52, BMW LL-04, Porsche C30,
GM Dexos 2, Ford WSS-M2C 917A

Vantagens:
Reduz o consumo de combustível e a emissão de gases de
escape. Fórmula SAPS baixa, garante um baixo teor de
fósforo e enxofre nos gases de exaustão. Aumenta
significativamente o tempo de serviço do motor devido ao
conteúdo de um pacote de aditivos multifuncional.
Excelente baixa temperatura, anti fricção, anti corrosão.
Manutenção alargada das propriedades operacionais, que
aumenta significativamente os intervalos de troca de
óleo. Excelentes características de arranque a frio.

ÓLEOS DE MOTOR YUKO
REF. Y24.160 – SCOOTER SYNT 2T

REF. Y24.081 – MOTOMIX 2T

YUKO SCOOTER SYNT 2T (FC) óleo semi-sintético
premium para motores de 2 tempos refrigerados a
ar. Concebido para motociclos modernos,
ciclomotores, ATV, motores de snowmobile,
motosserras e equipamentos de jardinagem. Usado
como um componente em mistura de óleo
combustível na proporção recomendada pelo
fabricante. Rácios aplicáveis típicos: 1:32 – 1:50.

YUKO MOTOMIX 2T (FC) óleo de motor premium de
2 tempos para motores refrigerados a ar de motos,
ciclomotores, veículos para neve, motosserras e
equipamentos de jardinagem, usado como
componente em mistura de óleo combustível na
proporção
recomendada
pelos
respetivos
fabricantes. Rácios aplicáveis típicos: 1:32 – 1:50

Disponível:

Disponível:

1 Litro

1 Litro

Especificações:

Especificações:

API TC, JASO FC (JAPAN), ISO-L-EGC

API TC

Vantagens:

Vantagens:

Oferece as melhores propriedades lubrificantes, anti
desgaste, anti corrosão. Possui ótimo nível de qualidade
para motores de dois tempos de máquinas modernas.
Ideal para veículos fabricados no Japão, China e Sudeste
Asiático, pois corresponde às especificações da JASO FC
(Japão). Minimiza emissão de gases de escape o que
permite utilizar este óleo em condições de rígidas
regulamentações ambientais. Contém aditivos ativos de
nova geração, proporcionando maior limpeza do motor.

Apresenta boas propriedades lubrificantes, anti
desgaste, anti corrosão devido ao pacote de aditivos
ativos. Remoção de carbono da câmara de
combustão. Possibilidade de uso durante todo o ano.
Fornece longa vida útil da vela de ignição. Minimiza
os custos de manutenção

ÓLEOS DE MOTOR YUKO
REF. Y24.159 – SUPER SYNT 2T

REF. Y24.189 – PILAN (ISO 100)

YUKO SUPER SYNT 2T (FC) óleo de motor semi
sintético de qualidade superior para motores de 2
tempos refrigerados a ar e a água, para motosserras
e equipamento de jardinagem. Usado como um
componente em mistura de óleo combustível na
proporção recomendada pelo fabricante. Rácios
aplicáveis típicos: 1:32 – 1:50. A fórmula baixo teor
de cinzas deste produto permite protecção contra o
depósito de carbono e verniz.

YUKO PILAN (ISO 100) óleo multigraduado
especialmente concebido para lubrificação de
correntes e barras de serra, ambos com sistemas de
lubrificação manual e automática, como fabricantes
Stihl, Bosch, Black & Decker, Husqvama e outros.
Oferece protecção eficiente contra desgaste para
elementos estruturais lubrificados, bem como
protecção contra corrosão, aumentando sua vida
útil.

Disponível:

Disponível:

1 Litro

1 Litro

Especificações:

Especificações:

API TC, JASO FC (JAPAN), ISSO-L-EGC

ISO 100

Vantagens:

Vantagens:

Apresenta boas propriedades lubrificantes. Anti
desgaste, anti corrosão. Amigo do ambiente, uma
vez que é livre de fumo e biodegradável. A fórmula
do óleo com baixo teor de cinzas evita a formação de
carbono e laca. Proporciona maior limpeza do motor
devido ao conteúdo de componentes sintéticos. A
possibilidade de uso durante todo o ano. Compatível
com todas as vedações do motor.

Protege com eficácia os elementos da estrutura.
Lubrificada contra desgaste e corrosão.
Proporciona corte rápido e limpo. Prolonga a vida útil
das motosserras. Reduz o consumo de óleo. Alcança
todos os pontos de ligação. Possibilidade de
utilização durante todo o ano para todos os tipos de
motosserras.

ÓLEOS DE MOTOR YUKO
REF. Y24.193 – SEMI SINTÉTICO 4T

REF. Y24.045 – MASTER SYNT 4T

YUKO SEMI SINTÉTICO 4T 10W-40 óleo de motor
multigraduado semi sintético de qualidade premium
para sistemas de lubrificação de motores modernos
a quatro tempos de motocicletas, ATVs, scooters e
outros veículos motorizados, bem como
equipamentos
de
energia.
Usado
em
veículos/máquinas com embraiagem seca ou
embraiagem em cárter de óleo. Pode ser usado em
motores fora de borda com refrigeração a água.

YUKO MASTER SINTÉTICO 4T 10W-30 óleo de motor
multigraduado semi sintético de qualidade premium
para sistemas de lubrificação de motores modernos
a 4 tempos, de equipamentos de jardinagem e
máquinas eléctricas como cortadores de relva,
escarificadores, geradores, bombas de água, limpaneves, etc. Grane o mínimo de fumo e emissão de
gases de escape.

Disponível:

Disponível:

1 Litro

1 Litro

Especificações:

Especificações:

SAE 10W-40, API SL, JASO MA2 (T903:2006)

SAE 10W-30, JASO MA2 T 903:2011, API SL/CF

Vantagens:

Vantagens:

Possui alta estabilidade térmica. Oferece alta
proteção anti desgaste em uma ampla faixa de carga.
Fornece proteção eficaz contra superaquecimento
para o motor. Minimiza o fumo do escape e a
toxicidade das emissões. Contém um moderno
pacote de aditivos premium. Excelente estabilidade
da classificação de viscosidade.

Projetado para os motores de máquinas de jardim e
equipamentos elétricos frequentemente usados.
Devido à fórmula especial de alta viscosidade, forma
um filme de óleo durável, capaz de suportar as cargas
contínuas. Taxa mínima de perda por evaporação,
portanto - baixo consumo. Proporciona proteção
efetiva das peças do motor contra corrosão e
formação de carbono. Melhora a compressão do
motor, aumentando sua potência.

ÓLEOS DE MOTOR YUKO
REF. Y24.191 - YUKO ATF III

REF. Y24.157 - YUKO ATF IID

YUKO ATF III é um óleo de potência multifuncional
multigraduado para caixas de velocidades
automáticas, transmissões, servomotores (booster
de direção) de automóveis de passageiros, camiões,
autocarros, máquinas especiais onde líquidos do tipo
DEXRON III ou DEXRON II são recomendados.

YUKO ATF IID é um óleo multigraduado universal
concebido para transmissão automática, transissões,
servo motores (booster de direcção) de automóveis
de passageiros, camiões, autocarros, maquinaria
especial onde líquidos do tipo DEXRON IID são
recomendados.

Disponível:

Disponível:

1 Litro

1 Litro

Especificações:

Especificações:

GM DEXRON III, Ford Motor MERCON,
Allison C-4,ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09

GM DEXRON IID, Ford Motor MERCON,
Caterpillar TO-2, Volvo 97335

Vantagens:

Vantagens:

Alta estabilidade térmica, resistência à oxidação e
excelente fluidez a baixas temperaturas. Operação
suave dos mecanismos em condições de
extremamente baixas temperaturas. Mudança de
velocidades fácil e suave sob vários modos de
operação. Excelentes propriedades de lubrificação
proporcionam funcionamento dos mecanismos
silenciosos. Amplitude térmica de aplicação: –40 a
+45 ° С. Aumenta a vida útil da transmissão.

Alta estabilidade térmica, resistência à oxidação e
excelente fluidez a baixas temperaturas. Operação
suave dos mecanismos em condições de
extremamente baixas temperaturas. Mudança de
velocidades fácil e suave sob vários modos de
operação. Excelentes propriedades de lubrificação
proporcionam funcionamento dos mecanismos
silenciosos. Amplitude térmica de aplicação: –40 a
+45 ° С. Aumenta a vida útil da transmissão.

ÓLEOS DE MOTOR YUKO
REF. Y24.517 - YUKO ATF CVT

REF. Y40.063 - YUKO ATF DSG

YUKO ATF CVT é um óleo de transmissão especial
para transmissões automáticas continuamente
variáveis de última geração –CVTs. Usado em
variadores com transmissão por correia e corrente.
Recomendado para uso em CVTs de fabricantes
americanos, asiáticos e europeus e outras
transmissões, onde o uso de ATF CVT é fornecido e
recomendado pelo manual OEM. Contém o mais
recente pacote de aditivos anti desgaste que
garantem binário máximo e reduzem o desgaste.

YUKO ATF DSG é um óleo de alto desempenho
premium para transmissões de dupla embraiagem. O
produto é indicado para sistemas robóticos com
disco de fricção imersos em óleo, que garantem a
operação DSG / DCT ininterrupta em condições
operacionais difíceis.

Disponível:

Especificações:

1 Litro

Disponível:

1 Litro

GM DEX-CVT, Ford WSS-M2C928-A, Toyota TC/CVT
FE, Mitsubishi CVTF-J1/SP III, MB 236.20,
Honda HMMF/HCF2/Z1, Subaru Lineartronic,
CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/Icvt, Nissan NS-1/NS-2
Hyundai/KIA SP-CVT1, Suzuki TC/NS-2/CVT

VW G 052 178/182/TL 52 182,
VW G 052 512/513/529/726/798/171,
VW G 055 532, BMW DCTF-1/MTF-LT-5,
PSA 9734.S2, Renault Bot 450, Volvo Bot 341,
161838, Ford WSS-M2C-936-A, WSS-M2C-200-D2,
MB 236.25/236.21, Mitsubishi Diamond Queen
SSTF-1

Vantagens:

Vantagens:

Possui elevada estabilidade térmica, à oxidação e
excelente bombeabilidade (fluidez a baixas
temperaturas), proporcionando o funcionamento
ininterrupto das máquinas a temperaturas
extremamente baixas. Excelentes propriedades de
fricção. Aumenta a vida útil da transmissão.

Alta resistência contra a oxidação e a corrosão.
Excelente transmissão da potência, mínima perda
por fricção. Alta fluidez a baixa temperatura,
reduzindo desgastes prematuros provocados pelos
arranques a frio. O seu alto índice de viscosidade
garante uma lubrificação adequada, tanto a altas
como a baixas temperaturas. Ótimo controlo da
fricção, permitindo uma maior eficiência na mudança
de velocidades.

Especificações:

ÓLOS DE MOTOR YUKO
REF. Y40.026 - TRANS 75W-80

REF.Y24.074 - TRANS 75W-90 GL-4

YUKO TRANS 75W80 óleo de transmissão semi
sintético universal. Usado em caixas de velocidade
manuais modernas de carros de passageiros e
comerciais, diferenciais, caixas de transferência e
outras unidades onde a aplicação de óleos de classe API
GL-4 é recomendado. É perfeito para veículos com
tração dianteira. Pode ser usado para engrenagens
pesadas. Os intervalos de troca de óleo podem ser
alargados devido à estabilidade térmica suprema do
produto.

YUKO TRANS 75W90 GL-4 óleo de transmissão semi
sintético universal. Usado em caixas de velocidade
manuais modernas de carros de passageiros e
comerciais, diferenciais, caixas de transferência e
outras unidades onde a aplicação de óleos de classe API
GL-4 é recomendado. É perfeito para veículos com
tração dianteira. Pode ser usado para engrenagens
pesadas. Os intervalos de troca de óleo podem ser
alargados devido à estabilidade térmica suprema do
produto.

Disponível:

Disponível:

1 Litro

1 Litro

Especificações:

Especificações:

SAE 75W-80, API GL-4

SAE 75W-90, API GL-4

Vantagens:

Vantagens:

Maior resistência ao desgaste. Alta resistência à
oxidação. Características excecionais de viscosidadetemperatura. Alta resistência à compressão.
Protecção contra corrosão. Evita a formação de
espuma. Neutro em relação aos materiais de
vedação. Vida útil prolongada. Excelente fluidez em
temperaturas extremamente baixas.

Proporciona uma lubrificação fiável da transmissão,
especialmente em baixas temperaturas durante toda
a vida útil. Excelentes propriedades de fricção
proporcionam uma deslocação suave e um
funcionamento
silencioso.
Características
operacionais elevadas estáveis em diferentes modos
de operação. Alto nível de proteção anti desgaste
numa ampla gama de cargas. A alta estabilidade
térmica garante o intervalo de troca prolongado.

ÓLEOS DE MOTOR YUKO
TRANS TAD-17a (GL-4, 85W-90)
REF. Y24.209 - 1L | Y24.210 - 3L
Y24.211 - 5L

YUKO TRANS TAD-17a (GL-4, 85W-90) óleo de
transmissão mineral multigraduado universal para
engrenagens pesado, incluindo engrenagens
hipóides de automóveis de passageiros, camiões e
autocarros operados em condições de temperatura
severa. Este óleo é usado numa ampla variedade de
veículos incluindo veículos com tracção dianteira.
Disponível:

1L

3L

5L

Especificações:

SAE 85W-90, API GL-4
Vantagens:
Excelente proteção anti desgaste para engrenagens
de transmissão. Reduz perda de potência nos
diferenciais. Elevado índice de viscosidade.
Possibilita mudança de marcha fácil e suave.

MACOS, LDA

RUA SILVA PORTO, 50
4250-469 PORTO | PORTUGAL
TEL.(00 351) 228 347 140

Email: geral@macos.pt
Site: www.macos.pt
www.yuko.eu

PRODUTOS QUÍMICOS RESTORE
Ref.R30.764

Ref.R30.864

Tratamento Gasolina
250 ml

Limpeza Injectores
Gasolina 250 ml

- Para todos os motores a
gasolina compatíveis com
catalisadores;
- Limpa o sistema de alimentação
e carburação;
- Elimina os depósitos na câmara
de combustão;
- Lubrifica as partes altas dos
cilindros e guias de válvulas;
- Reduz o consumo e a poluição.

- Para todos os motores a
gasolina compatíveis com
catalisadores;
- Limpa os injectores e o sistema
de injecção;
- Previne a formação de depósitos
sobre os injectores;
- Suprime a calamina e a água de
condensação;
- Reduz o consumo e a poluição.

Cx:6

Cx:6

Ref.R32.465

Ref.92.764

Kit Manutenção Gasolina

Substituto de Chumbo
concentrado 250 ml

Cx:12

Cx:6

- Para todos os motores a
gasolina sem chumbo compatível
com catalisadores;
- Compensa a falta de chumbo na
gasolina 95 ou 98;
- Reduz o desgaste dos
segmentos das válvulas de
escape;
- Protege o sistema de
alimentação e de carburação;
- Para carros de coleção, motos e
veículos agrícolas.

Kit composto por:
1 - Tratamento Gasolina
1 - Limpeza de Injectores Gasolina

Cx:3

Ref.R31.264

Ref.R31.464

Tapa Fugas Líquido
Radiador 250 ml

Limpeza Rápida Radiador
250 ml

- Compatível com todos os
anti-congelantes de qualidade;
- Acaba imediatamente com as
fugas através de partículas (fibras
vegetais);
- Evita fugas nas juntas e a
gripagem das torneiras de
descarga do circuito de
refrigeração.

- Limpa e desoxida o circuito de
refrigeração;
- Elimina o calcário, os depósitos
gordurosos e lamas;
- É inofensivo para os metais e
juntas de borracha;
- Fórmula sofisticada.

Cx:6

Importante: Não deixar o produto
mais de 24 horas no circuito de
refrigeração.

PRODUTOS QUÍMICOS RESTORE
Ref.R30.964

Ref.R31.764

Tratamento Diesel
250 ml

Limpeza Injectores
Diesel 250 ml

- Para todos os motores a diesel
compatíveis com catalisadores;
- Aumenta o índice de CETANO e
melhora a combustão do
carburante;
- Suprime e evita os depósitos na
câmara de combustão;
- Favorece a aprovação do
controle técnico para os gases de
escape (CO, CO2).

- Para todos os motores a diesel
compatíveis com catalisadores;
- Limpa os injetores mais os
sistemas e a bomba de
alimentação;
- Melhora a combustão do
gasóleo e reduz a emissão de
gases tóxicos;
- Favorece a aprovação do
controle técnico para os gases de
escape (CO, CO2).

Cx:6

Cx:6

Ref.R42.041

Cx:6

Limpeza do Filtro de
Partículas 250 ml
- Para todos os motores a diesel
com ou sem Turbo.
- Compatível com catalisadores.
- Baixa a temperatura de
combustão das partículas de
fuligem.
- Evita a obstrução dos filtros de
partículas e melhora a eliminação
de fuligens retida nos filtros.
- Prolonga a vida útil e o bom
funcionamento do filtro de
partículas.

Ref.92.964

Kit Manutenção Diesel
Kit composto por:
1 - Tratamento Diesel
1 - Limpeza de Injectores Diesel

Cx:3

Ref.R00.400

Ref.R31.664

Restore Reconstituinte
de Motor 400 ml

Tratamento Anti-Fuga
Óleo 250 ml

Cx:6

- Para todos os motores a
gasolina, diesel ou GPL;
- Elimina as fugas de óleo nas
juntas e nos bujões;
- Revitaliza a flexibilidade das
juntas antigas;
- Mantêm a elasticidade e a
flexibilidade das juntas e bujões
novos;
- Não altera a qualidade nem a
viscosidade do óleo.

- Preenche fissuras nos cilindros;
- Restaura a compressão e a
potência do motor;
- Prolonga a vida do motor;
- Reduz o consumo de óleo e de
combustível.
- Aplicar a partir dos 65.000 km.

Cx:12

PRODUTOS QUÍMICOS
Champô Super
Concentrado

Ref.65.050

Champô Super
Concentrado 1 Litro

Ref.65.054 2 Litros | Cx:6
Ref.65.060 5 Litros | Cx:4

Elevado poder espumante,
biodegradável, dermoprotetor,
desengordurante, caracter neutro
e anti reposição.

Elevado poder espumante,
biodegradável, dermoprotetor,
desengordurante, caracter neutro
e anti reposição.

Cx:12

Ref.65.065

Ref.65.070

Limpa Vidros 500 ml

Abrilhantador de Pneus
500 ml

Remove eficazmente as manchas
dos vidros, deixando-os brilhantes
e cristalinos. Desengordurante,
anti-embaciante, secagem rápida
e aroma agradável.

Aplicação rápida e efeito
prolongado em pneus novos e
usados. Recomendado em
estações de serviço, stands,
empresas de transporte, câmaras
municipais, etc.
Cx:6

Cx:6

Ref.65.075

Ref.65.076

Remove pó dos travões e a
sujidade. Limpa e protege com
eficácia. Recomendado para todo
o tipo de jantes.

Recomendado para lavagem e
desengorduramento de motores.
Elimina rapidamente sujidades de
natureza orgânica. Elevado poder
desengordurante.

Limpa Jantes 500 ml

Cx:6

Limpa Motores 500 ml

Cx:6

Ref.65.760

Ref.65.285

Pasta Lava Mãos composta por
alfazema para uso geral, permite
obter uma limpeza ótima das
mãos. Tira e elimina rapidamente
a sujidade mais persistente, sem
gretar e secar a pele, contém
substâncias hidratantes e
emolientes.

Produto auto adesivo para
reparação instantânea de fugas
no radiador.

Lava Mãos com Glicerina
4 Kg

Cx:4

Tapa Fugas Radiador em
Pó 100 cc

Cx:12

PRODUTOS QUÍMICOS
Ref.65.226

Ref.65.201

+ Económico
+ Eficaz
Remove gorduras, secagem
rápida, melhora a ação das
escovas.
Diluir em 5 litros de água e
colocar no depósito do limpa
para-brisas.

Melhora a acção das escovas,
secagem rápida, antiembaciante e anti-congelante,
aroma agradável.

Limpa Pára-Brisas Ultra
concentrado 150 ml

Cx:20

Limpa Pára-Brisas
Concentrado Azul 1 Litro

Cx:12

Ref.65.216

Limpa Pára-Brisas
Concentrado Rosa
Uso Directo

Limpa Para-brisas
Concentrado com
Repelente de Chuva
5 Litros

Ref.65.202 5 Litros Cx:4
Ref.65.217 2 Litros Cx:6

Efeito repelente da água e
anti-embaciante. Evita a
deposição de insectos. Melhora a
ação das escovas.

Melhora a acção das escovas,
secagem rápida, antiembaciante e anti-congelante,
aroma agradável.
Cx:4

Água Destilada
Ref.65.100 1 Litro Cx:12
Ref.65.200 5 Litros Cx:4
PH5 a 7,5 (20), Condutividade
inferior a a2µS/cm3,
resistividade superior a 0,5M
omega/ cm3

Desengordurante
Comum de Limpeza
Ref.65.230 1 Litro Cx:12
Ref.65.232 5 Litros Cx:4

Anti-Congelante em
Palete com 111
Jerricans de 5 Litros

Água Destilada em
Palete com 111
Jerricans de 5 Litros

Cor: Verde ou Azul
Peso: 595 Kg

Peso: 595 Kg

PRODUTOS QUÍMICOS

Ref.65.224

Limpa Para-Brisas Ultra Concentrado 32 ml
Fragrância a Pêssego

Aditivo de limpeza altamente
concentrado com fragrância a pêssego
para o sistema do limpa para-brisas.
Mais económico e mais eficaz.
Remove gorduras, secagem rápida e
melhora a acção das escovas.
Diluir em 3,2 litros de água e colocar no
depósito do limpa para-brisas.
Capacidade: 32ml

Caixa com 25 unidades

PRODUTOS QUÍMICOS - TOALHITAS
Ref.65.800
Toalhitas Limpa Tablier

Desenvolvidas a pensar no conforto do seu automóvel. Práticas de usar,
limpam, protegem e renovam as superfícies de vinil e plástico dos
veículos, devolvendo o brilho original. Textura suave e não abrasiva,
ligeiramente perfumada e sem silicone.
Cx:20

Ref.65.802
Toalhitas Limpa Mãos

Desenvolvidas para uma limpeza eficaz das mãos. Ideal para remover
óleos, gorduras, silicones e ferramentas, podem também ser usadas
noutros tipos de aplicações. Limpa e refresca instantaneamente.

Cx:20

Ref.65.804
Toalhitas Limpa Vidros

Desenvolvidas para uma limpeza fácil e imediata dos vidros dos
automóveis. Possuem um elevado poder desengordurante. Práticas e
eficazes na remoção de insectos proporcionando limpeza e brilho
instantâneo.
Cx:20

Ref.65.806
Pack Toalhitas Macos

Gama de toalhitas de grande utilidade e de fácil utilização para todo o
tipo de limpeza automóvel.
Composto por:
- Limpa Tablier
- Limpa Mãos
- Limpa Vidros

PRODUTOS QUÍMICOS MACOS

Evita o sobreaquecimento e congelamento do motor do seu carro.
O aditivo anticongelante que se coloca no radiador do carro tem várias funções.
Nos locais de clima muito frio, o aditivo funciona como anticongelante, evitando
que a água congele, danificando o radiador.
Em locais de clima quente, evita que água ferva, elevando a temperatura de
ebulição...
Ref.65.208
Anticongelante Rosa 12% (-6ºC) 1 Litro
Ref.65.203
Anticongelante Rosa 12% (-6ºC) 5 Litros

Cx:12

Cx:4

Contém aditivos anticorrosivos, anti-oxidantes e
anti-espumantes que garantem a adequada refrigeração e
conservação do motor. Apto para todas as marcas e modelos
de veículos. Uso directo.
Ref.65.204
Anticongelante Azul 12% (-6ºC) 1 Litro
Ref.65.205
Anticongelante Azul 12% (-6ºC) 5 Litros

Cx:12

Cx: 4

Contém aditivos anticorrosivos, anti-oxidantes e
anti-espumantes que garantem a adequada refrigeração e
conservação do motor. Apto para todas as marcas e modelos
de veículos. Uso directo.

PRODUTOS QUÍMICOS MACOS
Ref.65.207
Anticongelante Verde 12% (-6ºC) 1 Litro
Ref.65.206
Anticongelante Verde 12% (-6ºC) 5 Litros

Cx:12

Cx:4

Contém aditivos anticorrosivos, anti-oxidantes e
anti-espumantes que garantem a adequada refrigeração e
conservação do motor. Apto para todas as marcas e modelos
de veículos. Uso directo.

Ref.65.209
Anticongelante Verde 20% (-12ºC) 1 Litro
Ref.65.210
Anticongelante Verde 20% (-12ºC) 5 Litros

Cx:12

Contém aditivos anticorrosivos, anti-oxidantes e
anti-espumantes que garantem a adequada refrigeração e
conservação do motor. Apto para todas as marcas e modelos
de veículos. Uso directo.
Cx:4

Ref.65.211
Anticongelante Verde 30% (-16ºC) 1 Litro
Ref.65.212
Anticongelante Verde 30% (-16ºC) 5 Litros

Cx:12

Cx:4

Contém aditivos anticorrosivos, anti-oxidantes e
anti-espumantes que garantem a adequada refrigeração e
conservação do motor. Apto para todas as marcas e modelos
de veículos. Uso directo.
Ref.65.240
Anticongelante Verde 50% (-35ºC) 1 Litro
Ref.65.241
Anticongelante Verde 50% (-35ºC) 5 Litros

Cx:12

Contém aditivos anticorrosivos, anti-oxidantes e
anti-espumantes que garantem a adequada refrigeração e
conservação do motor. Apto para todas as marcas e modelos
de veículos. Uso directo.
Cx:4

PRODUTOS PARA ARCOS DE LAVAGEM
Ref.65.545 - Limpa Vidros de Secagem Rápida 5 Lts
Aplicações: Recomendado na limpeza de vidros.
Modo de emprego: Aplicar o produto puro ou diluído em água, na superfície a limpar de acordo
com o acabamento pretendido. No caso de aplicação do produto puro por pulverização, passar um
pano ou celulose até completa secagem da superfície. Contém entre outros ingredientes
tensoactivos aniónicos inferior a 5%; perfumes.

Ref.65.559 - Espuma Ativa Rosa 20 Lts
Aplicações: Produto líquido com elevado poder espumante, recomendado para túneis e pórticos de
lavagem automática.
Modo de emprego: Aplicar o produto segundo as instruções do fabricante do equipamento. Como
dosificação orientativa recomenda-se aplicar o produto entre 0,5% a 3%, em função da sujidade e
da dureza da água.

Ref.65.569 - Champô Concentrado 20 Lts
Aplicações: Recomendado para limpeza exterior, manual ou automática de veículos automóveis.
Modo de emprego: Utilizar diluído em água entre 2% e 8%.

Ref.65.583 - Limpeza de Motores e Chassis Concentrado 20 Lts
Desengordurante Hidrossolúvel
Aplicações: Recomendado para lavagem e desengorduramento de motores e chassis. Elimina
rapidamente sujidades de natureza orgânica. Espuma controlada. Elevado poder desengordurante.
Modo de emprego: Sujidades ligeiras: 0,5% | Sujidades normais: 1,5% Sujidades fortes: 3%

Ref.65.589 - Abrilhantador Pneus 20 Lts
Aplicações: Recomendado como abrilhantador de pneus novos ou usados, em estações de serviço,
stands, empresas de transporte, câmaras municipais, etc.
Modo de emprego: Utiliza-se puro por pulverização, pincel ou trincha.

Ref.65.550 - Limpeza de Jantes 10 Lts
Limpeza de Cromados e Jantes de Liga Leve
Aplicações: Recomendado para a limpeza e conservação de jantes. É indicado para oficinas, trens de
lavagem, estações de serviço, empresas de aluguer de automóveis, etc.
Modo de emprego: Aplicar o produto puro por pulverização na jante. Deixar actuar uns minutos
sem deixar secar até amolecimento da sujidade. Enxaguar abundantemente com água à pressão.

Ref.65.582 - Limpa tabliers 10 Lts
Aplicações: Recomendado como abrilhantador protector, em tabliers, estofos em pele e
pneumáticos e outras superfícies de natureza sintética.
Dosagem: Aplicar o produto puro, por pulverização, pincel ou pano.

PACKS DE LIMPEZA

Ref.65.592

Pack Composto por
Champô
1 litro

Camurça
Sintética

Limpa Jantes
500 ml

Limpa
Para-brisas

Pano
Microfibra

Toalhitas
Limp. Vidros

Esponja
Média

Esponja
para Jantes

Toalhitas
Ambientador
Limp.Tablier
em Gel

Balde
12 litros

Ref.65.591

Ref.65.593

Champô 1 Litro,
Esponja Média,
Camurça Sintética,
Pano de Limpeza,
Toalhitas Limpa Vidros
e Ambientador em
Spray

Ref.65.070 -

Ref.65.594

Ref.65.595

Ref.65.070 -

Ref.65.065 –

Abrilhantador

Limpa Vidros 500 ml

de Pneus 500 ml

Ref.65.226 – Limpa

Ref.65.050 –

Pára-brisas 150 ml

Champô 1 Litro

Ref.63.305 –

Ref.65.075 Limpa Jantes 500 ml

Abrilhantador de
Pneus 500 ml
Ref.65.075 Limpa Jantes 500 ml

Pano Microfibra

PACKS DE LIMPEZA
Ref.65.596

Ref.65.597

Ref.64.672 - Spray

Ref.65.050 –

Brilhante Cockpit

Champô 1 Litro

Ref. 65.065 – Limpa

Ref.65.201 – Limpa

Vidros 500 ml

Pára-brisas 1 Litro

Ref.65.226 – Limpa

Ref.63.602 –

Pára-brisas 150 ml
Ref.63.305 – Pano
Microfibra

Camurça Sintética
e Esponja

Ref.65.598

Ref.65.599

Ref.65.217 –

Ref.65.050 –

Limpa Pára-brisas

Champô 1 Litro

Uso directo 2 Litros,

Ref.63.602 –

Ref.65.065 –

Camurça Sintética,

Limpa Vidros 500 ml

Ref.64.965 –

Ref.63.300 –

Esponja Média

Pano de Limpeza
Ref.64.991

Ref.64.996

Ref.64.672 –

Ref.64.671 –

Spray Brilhante

Fresh Shine

Cockpit 600 ml

Limão 500 ml,

Ref.63.305 –

Ref.64.653 –

Pano Microfibra

Limpa Tecidos 500 ml
Ref.63.300 –
Pano de Limpeza

PRODUTOS QUÍMICOS

Ref. 65.760 Lava Mãos com Glicerina 4 Kg

Cx:4
Pasta Lava Mãos composta por alfazema para uso geral, permite obter uma
limpeza ótima das mãos. Elimina rapidamente a sujidade mais persistente,
sem gretar e secar a pele, contém substâncias hidratantes e emolientes.
Como usar:
Colocar nas mãos secas a quantidade necessária de pasta. Lavar as mãos,
esfregar, enxaguar e enxugar. Se necessário, repetir a operação.
Características físicas e químicas:
Mistura de tensoativos aniónicos e não iônicos com microgranulados.
Aspeto e cor: Pasta de cor clara
Odor: Composto de alfazema
H: 7.5 Aproximadamente
Densidade relativa: Pasta 1:1

SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS

A lavagem das mãos é, sem dúvida, a rotina mais simples, mais eficaz, e de maior
importância na prevenção e controle da disseminação de infeções, devendo ser
praticada por todos, sempre ao iniciar e no término de uma tarefa.

Ref.S00.215

Ref.S00.216

Ref.S00.149

Sabonete Líquido
Côco 500 ml

Sabonete Líquido
Tuttti Frutti 500 ml

Sabonete Líquido
Soft Cream 500 ml

Embalagem
com 8 unidades

Embalagem
com 8 unidades

Embalagem
com 8 unidades

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA USO PROFISSIONAL E SOCIAL

Ref.MAS000
MÁSCARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL
REUTILIZÁVEL NIVEL 2 (BLISTER: 5)

Ref.MAS001
MÁSCARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL
REUTILIZÁVEL NIVEL 2 (CX: 50)

Reutilizável: 5 ciclos de lavagem.
Certificada pelo CITEVE para uso de nível 2:
uso profissional e geral.
Produzidas com matérias-primas europeias.
V

Dados do produto
Composição - Spunlace PET + PA
Cor – Branco
Capacidade de filtração - 90%
Número do certificado CITEVE – 8788/2020
Referências de ensaio – EN ISO 9237:1995;
ISO/6330:2012; MI 142/00
Nº de lavagens - 5

PRODUTOS DE LIMPEZA
Ref.63.419 - Suporte de Parede para Rolo Industrial

* Suporte para bobinas de papel industrial (máx. 500 mts.)
* Chassis em tubo de aço de 20 mm. diâmetro.
* Com pintura eletrostática poliéster.
* Serra de metal integrada pintada em Poliester.
* Grande robustez e longa vida.
* Preparado e desenhado para ser fixado à parede com buchas
e parafusos.
* Aceita bobinas de até 500 metros.
* Aceita mandris de 60/70 mm. diâmetro.
* Espaço mínimo e fácil colocação.
* Projetado para usos industriais e intensivos em papel.
* Totalmente metálico.
* Projetado para catering (cozinhas) e indústria.

Ref.63.420 - Suporte de Chão para Rolo Industrial
* Suporte para bobinas de papel industrial (máx. 500 mts.)
* Chassis em tubo de aço de 20 mm. diâmetro.
* Com pintura eletrostática poliéster.
* Serra de metal integrada pintada em Poliester.
* Grande robustez e longa vida.
* Preparado e projetado para descansar no solo.
* Aceita bobinas de até 500 metros.
* Aceita mandris de 60/70 mm. diâmetro.
* Espaço mínimo e fácil colocação.
* Projetado para usos industriais e intensivos em papel.
* Projetado para catering (cozinhas) e indústria.
* Fácil de guardar, dobrando, colocando na horizontal.
* A base incorpora pinos de plástico para garantir estabilidade
e evitar escorregões.
* Indicado para espaços de consumo contínuo de papel (Postos
de Gasolina, Oficinas, Indústria, etc).

PRODUTOS DE LIMPEZA
Ref.63.424 - Rolo de Papel Industrial Multiusos Folha Dupla
Os Rolos Industriais são ideais para os
serviços pesados e para qualquer
atividade que requer altos níveis de
resistência e absorção, mesmo quando
molhados. Um produto que é o melhor
parceiro na otimização e realização de
tarefas específicas.
(embalagem com 2 rolos)

350 mts (cada rolo) ± 5% Tolerência

- Multiusos - Folha Dupla
- Laminado - Absorção Extra

(caixa com 2600 tolhas)

(embalagem com 12 rolos)

Ref.63.426

Ref.63.428

Tolha de Mão Folha Dupla
21x23 cm

Papel Higiénico Jumbo
Folha Dupla
Ref.S00.149

Sabonete Líquido Soft Cream 500 ml
(embalagem com 8 unidades)

PRODUTOS DE LIMPEZA

PANOS DE MICROFIBRA
Ideal para uso automóvel e doméstico.
- Resultados excelentes numa só passagem.
- Maior capacidade de absorção de líquidos.
- Atrai e retêm o pó sem utilizar produtos químicos.
- Não risca e não liberta pêlo.
- Pode ser lavado à mão ou na máquina até 60º.

Ref.63.305

Disponível nas seguintes cores:
Azul, Cinza e Laranja

Pano Microfibra
30x40 cm

Ref.63.306

Ref.63.303

3 Panos Microfibra
30x40 cm

5 Panos Microfibra
30x40 cm

Ref.63.304

Ref.63.313

Panos Microfibra 30x40 cm
(25 unidades avulso)

Pano Microfibra para Vidros
40x40 cm

PRODUTOS DE LIMPEZA
Ref.63.550
Camurça Sintética Ultra Absorvente Arix XL
Camurça em PVA multiusos. Excelente absorção e de longa duração.
Limpa e seca profundamente a carroçaria, o interior, vidros e espelhos
sem deixar marcas. Macia: Prática e fácil de manusear, adere e flui
perfeitamente em todas as superfícies do carro, mesmo as mais
delicadas e brilhantes, para uma limpeza rápida, eficaz e sem esforço.
Absorvente: A formulação exclusiva de tecido não-tecido à base de PVA
assegura a remoção da sujidade sem riscos. Resistente: Devido à
textura particular permite uma fácil lavagem e fica como nova lavagem
após lavagem. Resiste ao uso e a lavagens frequentes. 100% PVA

Ref.63.603
Camurça Sintética PVA
66x43 cm

Ref.63.602
Camurça Sintética
40x40 cm

Ref.63.612
Camurças Sintéticas
de Microfibra

Ref.63.608
Camurça Natural Grande
3,5 Pés

Ref.63.600
Esponja Camurça
Natural 12x8 cm

Ref.63.613
Toalha de Microfibra
Multiusos 38,5 x 40 cm

Ref.63.640
Esponja em Microfibra
2 em 1

Ref.63.456
Luva em Microfibra

Panos de Limpeza
50x50 cm
Ref.63.300 1 unidade
Ref.63.310 12 unidades

PRODUTOS DE LIMPEZA

Ref.64.965
Esponja
Média

Ref.64.966
Esponja
Jumbo

Ref.64.994
Pano + Esponja +
Camurça Sintética

Ref.63.630
Escova
Limpa Jantes

Ref.63.616
Lâmina Silicone Flexível
p/Secagem Pega Fácil

Ref.63.910
Raspador de
Gelo Duplo

Ref.63.801
Aspirador Turbo Kit
160 W

Ref.63.408
Panos de Flanela para
Limpeza 1 Kg

Ref.63.401
Desperdícios Algodão
1 Kg Alg. Branco

Ref.63.400
Desperdícios Algodão
1 Kg

Ref.63.405
Desperdícios Algodão
5 Kg

AGUARDA
NOVO
PRODUTO

PRODUTOS DE LIMPEZA
Ref. 63.625

Escova de Lavagem Vario Brush

Cerdas ultra macias, 50% pêlo natural
Rebordo em borracha para segurança adicional
Cabeça giratória a 360º
Acoplagem com conector 1 click ao tubo
telescópico
Baixo consumo de água – 50% inferior
Sistema ON/OFF rodando 90º
Com adaptador para ligação directa à mangueira
Cedras ultra macias: para carros, painéis solares, superfícies envidraçadas domésticas

Ref. 63.624

Cabo Alumínio Telescópico 80-150 cm
Compatível com a maioria dos conectores de mangueiras
Passador corte de passagem água

PRODUTOS DE LIMPEZA

Ref. 63.620

Escova de Lavagem Auto Telescópica Extensível até 1,80 m
Ideal para carro, casa, escritório, etc…
Características:
- Pêlo macio para evitar riscar a pintura.
- Extensão telescópica com pegas confortáveis e ergonómicas.
- Passador ON/OFF para controlar a passagem da água.

_________________________________________________________________________________________________

Ref. 63.622

Escova de Lavagem Auto Mega Brush
(cabeça)

PRODUTOS QUÍMICOS

Ref.65.611
AdBlue

Ref.65.615
AdBlue

Ref.65.616
AdBlue

Jerrycan 5 litros

Jerrycan 10 litros

Jerrycan 20 litros

(com ponteira para jerrycan)

(com ponteira para jerrycan)

(com ponteira para jerrycan)

Características

Trata-se de uma solução aquosa composta de ureia e água desmineralizada; É um líquido incolor e inodoro; O
seu ponto de fusão é de -11ºC; Tem um pH aproximadamente de 9,5; Não é inflamável nem explosivo; Não
está classificado como matéria perigosa, tanto para as pessoas como para o meio ambiente.

O que não fazer

Não utilize AdBlue® como aditivo para gasóleo; Não deite AdBlue® no depósito de combustível;
Não torne a encher recipientes de AdBlue® usados sem uma prévia limpeza certificada; Não armazene
AdBlue® à luz solar directa; Não permita qualquer contacto entre o AdBlue® e qualquer outra substância ou
material para além de aço 100% inox 316 Ti e o PEAD (polietileno de alta densidade);

Qualidade e Segurança

A qualidade do AdBlue® da Blue Chem é a sua característica mais relevante. De facto, fabricamos um produto
de extraordinária pureza, reconhecidamente o melhor do Mercado, que cumpre rigorosamente as normas em
vigor; antes de ser disponibilizado aos nossos Clientes, o AdBlue® é sujeito a um rigoroso controlo de
qualidade efectuado regularmente em laboratório próprio e por laboratórios independentes.
Normas pertinentes sobre AdBlue® e ureia: ISO 22241-1: Requisitos sobre qualidade;
ISO 22241-2: Métodos de ensaio - ISO/DIS 22241-3: Manuseamento do transporte e armazenamento;
ISO/DIS 22241-4: Interface de reabastecimento; ISO 9001: 2008; - DIN 70070;

ADITIVOS WYNN`S
SERVIÇO DE MUDANÇA DE ÓLEO

SABIA QUE A MAIORIA
DOS
MOTORES ESTÃO ASSIM

NÃO PONHA ÓLEO LIMPO
NUM MOTOR SUJO
SSOLUÇÃOO Ref. W47.244
UTILIZE A LIMPEZA DE CIRCUITO DE
LUBRIFICAÇÃO WYNN`S
Limpa o circuito de lubrificação interno e previne a contaminação
do óleo novo por causa dos resíduos.
Para todos os motores.
É compatível com óleos minerais e sintéticos.

…E EVITE OS PROBLEMAS

WD-40
– Lubrifica – Repele – Limpa – Desbloqueia - Protege
Tira com

Caixa com
Ref.64.490

Ref.64.500

WD-40 100 ml

WD-40 200 ml

Ref.64.506

Ref.64.510

WD-40 com Aplicador Dupla Acção 250 ml

WD-40 400 ml

Ref.64.512

Ref.64.515

WD-40 com Aplicador Dupla Acção 500 ml

Ref.64.532

Massa Consistente de
Litio (400 gr)

Ref.64.533

Bomba para
Massa Consistente

WD-40 com Pulverizador 5 Litros

Ref.64.555
Óleo Fino (100 ml)

WD-40 SPECIALIST
Ref.64.580

Limpa Contactos com Aplicador Dupla Acção 400 ml
Limpa de um modo eficaz óleo, sujidade, poeiras, resíduos de fluxo e
condensação de todos os equipamentos elétricos e eletrónicos.
Alcança rapidamente áreas de difícil acesso, apresenta uma secagem rápida e
não deixa resíduos. Utilizar apenas em equipamentos desligados. Não deixa
resíduos Rápida atuação sem conduzir eletricidade. Seguro para utilização em
equipamentos elétricos sensíveis. Ideal para remover óleo, sujidade, poeiras,
resíduos de fluxo e condensação.
Cx: 6 unidades
Ref.64.582

Lubrificante Seco PTFE com Aplicador Dupla Acção 400 ml
Este produto contém PTFE o que proporciona uma melhor lubrificação e deixa
uma película seca protetora que não atrai sujidade, poeira, terra ou óleo. Seca
rapidamente e facilita ainda a remoção de moldes. Resiste a temperaturas de 45°C a +260°C. Lubrificação mais eficaz e proteção contra o desgaste. Cria uma
película seca resistente à sujidade, pó e óleo. Seca rapidamente.

Cx: 6 unidades
Ref.64.584

Penetrante com Aplicador Dupla Acção 400 ml
Liberta e solta peças e mecanismos, até mesmo os fortemente corroídos ou
presos por acumulação de ferrugem.
Atua rapidamente em áreas de difícil acesso e é altamente resistente à água.
Resiste a temperaturas de -20°C a + 90°C
Alcança rapidamente áreas de difícil acesso. Desbloqueia rapidamente peças
presas ou enferrujadas.
Cx: 6 unidades
Ref.64.578

Desengordurante com Aplicador Dupla Acção 500 ml
Limpa de forma rápida e eficaz: óleo, gordura e sujidade. Além disso, a sua
fórmula dissolvente evapora-se rapidamente, é fácil de limpar e o sistema
Dupla Ação permite uma aplicação ampla ou precisa segundo a Necessidade.
Por outro lado, a sua fórmula actua rapidamente, não deixa resíduos e é ideal
para a limpeza de motores, maquinaria e correntes. A fórmula do
Desengordurante Ação Rápida WD-40 Specialist tem registro NSF K1.
Cx: 6 unidades

WD-40 SPECIALIST
Ref.64.586

Lubrificante de Silicone com Aplicador Dupla Acção 400 ml
Lubrificação resistente a fricções e a altas temperaturas. Resiste a
temperaturas de -35°C a +200°C. Prolonga a vida útil de componentes de
borracha. Fórmula adaptada para um desempenho em alta pressão
Proporciona uma excelente lubrificação. Não atrai sujidades
Impermeável, protege os componentes da humidade. Válvula de 360° que
permite a utilização vertical ou de cabeça para baixo, possibilitando todo o
tipo de aplicações e trabalhos.
Cx: 6 unidades
Ref.64.588

Massa Consistente Spray com Aplicador Dupla Acção 400 ml
Proporciona uma lubrificação e proteção da corrosão com efeito duradouro
devido à sua textura em gel. Não pinga, tem uma excelente aderência e
propriedades de vedação e selagem que proporcionam resistência à água.
Funciona numa ampla escala de temperaturas, sendo adequado para
aplicações numa grande variedade de superfícies metálicas. Resiste a
temperaturas de -20°C a +115°C. Lubrificação de longa duração
Excelente aderência e propriedades de vedação e selagem.
Cx: 6 unidades
Ref.64.589

Massa Branca de Lítio com Aplicador Dupla Acção 400 ml
A fórmula da Massa Branca de Lítio WD-40 Specialist proporciona uma
lubrificação de longa duração em todo o tipo de superfícies metálicas.
Este produto é especialmente recomendado para mecanismos submetidos a
altas pressões e foi concebido para ser utilizado em ambientes exteriores e
interiores. Não goteja e adere de um modo eficaz nas superfícies onde é
aplicada. Resiste a altas temperaturas que vão desde os -18°C até aos + 145°C .
Cx: 6 unidades

Massa de Alto Rendimento
Ref.64.542 – Tubo 150 gr Ref.64.544 – Cartucho 400 gr
A fórmula enriquecida com Sulfonato de Cálcio proporciona uma lubrificação
de longa duração protegendo da humidade e corrosão graças à sua excelente
aderência e capacidade de vedação. Tem uma elevada resistência a cargas
durante períodos de tempo muito prolongados reduzindo vibrações, o
consumo de massa e aumentando os períodos de lubrificação.
Recomendado para utilização em diversos sectores: construção, náutica,
automóvel, indústria mineira, agricultura, indústria.
Cx: 6 unidades

WD-40 SPECIALIST MOTORBIKE
Ref.64.590

Limpa Travões para Moto 500 ml
O Limpa Travões foi concebido para remover rapidamente poeiras, terra,
sujidades, óleos e líquidos em excesso do sistema de travões e embraiagem. A
sua fórmula atua rapidamente e seca em poucos minutos sem deixar resíduos.
Uma limpeza regular ajuda a prolongar a vida útil das pastilhas e discos de
travão. Mantém o bom desempenho do travão e reduz ruídos. Secagem
rápida.
Cx: 6 unidades
Ref.64.591

Limpeza Total para Moto 500 ml
O Limpeza Total é um produto de limpeza multifacetado que remove
rapidamente todo o tipo de sujidade acumulada na moto. A sua fórmula deixa
um acabamento perfeito sem danificar e é compatível com pintura, plástico,
borracha, alumínio, cromado, fibra de carbono e discos – ou seja, pode ser
utilizado em toda a moto! Fácil de usar – basta aplicar e enxaguar bem. Limpa
em poucos minutos.
Cx: 6 unidades
Ref.64.592

Limpa Correntes para Moto 400 ml
O Limpa Correntes é fácil de utilizar, remove de um modo rápido a sujidade,
terra, poeiras e óleo da corrente. Este produto é compatível com correntes O,
X, Z Rings e a sua potente fórmula remove resíduos e impurezas e seca de um
modo rápido. Uma limpeza regular da corrente melhora o rendimento e
prolonga a sua vida útil. Secagem rápida. Não deixa resíduos. Preserva o
rendimento da corrente.
Cx: 6 unidades
Ref.64.594

Lubrificante Correntes para Moto 400 ml

O Lubrificante para correntes em Ambiente Seco proporciona uma lubrificação e
proteção duradouras para a corrente e é compatível com O,X,Z Rings. Este
produto apresenta uma excelente ação de longa duração e é adequado para
ambientes secos. Seca rapidamente e tem excelentes propriedades de aderência
à corrente. A sua utilização melhora o desempenho e prolonga a vida útil da
corrente. Excelentes propriedades de aderência à corrente. Proteção contra
corrosão, de secagem rápida. Preserva o rendimento da corrente.

Cx: 6 unidades

WD-40 SPECIALIST MOTORBIKE / BIKE
Ref.64.596

Massa Correntes de Moto 400 ml

A Massa para Correntes proporciona uma eficaz lubrificação e proteção
duradoura para a corrente e é compatível com O, X, Z Rings. Este produto
apresenta uma excelente proteção contra a corrosão contendo PTFE na sua
fórmula. É adequado para piso molhado e tem excelentes propriedades de
aderência à corrente. A sua utilização melhora o desempenho e prolonga a
vida útil da corrente. Excelentes propriedades de aderência à corrente.
Proteção contra corrosão, de secagem rápida. Preserva o rendimento da
corrente.
Cx: 6 unidades

Ref.64.598

Cera e Polimento para Moto 400 ml
O Cera e Polimento é um produto de fácil aplicação é ótimo a repelir água.
Proporciona um acabamento impecável por mais tempo e sem deixar
marcas. A fórmula contém cera de carnaúba, uma das ceras naturais mais
resistentes, proporcionando um acabamento molhado e um brilho
duradouro. Contém cera de carnaúba para um acabamento fantástico.
Proporciona um acabamento brilhante. Não deixa marcas.
Cx: 6 unidades
Ref.64.597

Renovador de Silicone para Moto 400 ml
O Renovador de Silicone foi concebido para dar um acabamento impecável
à moto. Fácil de aplicar, este produto apresenta uma fórmula que atua e
evapora rapidamente, sem necessidade de polir. Acabamento impecável.
Fácil de usar, sem necessidade de polir. Ajuda a prevenir o ressequir e
envelhecer das borrachas.
Cx: 6 unidades
Ref.64.576

Ref.64.577

A fórmula do Lubrificante para Correntes
All Conditions WD-40 BIKE penetra de
forma rápida e profunda nos cantos e
recantos dos mecanismos onde é
aplicado.

A fórmula do Desengordurante WD-40
BIKE é ideal para uma remoção rápida e
fácil de gordura, sujidade, poeira, óleo e
outros resíduos da corrente, mudanças,
prato, cassete e suspensão.

Cx: 6 unidades

Cx: 6 unidades

Lubrificante de Correntes para
Bicicletas 250 ml

Desengordurante para Bicicletas
500 ml

LIMPA PARA-BRISAS
ANTI CHUVA RAIN-X 5 L
Este limpa para-brisas com tecnologia
hidrofóbica limpa e ao mesmo tempo deixa uma
película anti chuva invisível que repele a água,
melhorando a visibilidade em condições
climatéricas adversas tornando a condução mais
confortável e segura.
- Proporciona um efeito repelente de água que
faz com que as gotas deslizem rapidamente pelo
para-brisas.
- Melhora a visibilidade, aumenta a segurança e
o conforto durante a condução.
- Elimina todo o tipo de sujidade do para-brisas
e proporciona um odor agradável.

Ref. K14.122 (4 uds/caixa)
LIMPA PARA-BRISAS
ANTI CHUVA RAIN-X 5 litros

MODO DE EMPREGO:
Encher o depósito do
para-brisas sem diluir.

- Produto livre de metanol de acordo com a
norma europeia, (UE) 2018/589.
- Não congela até -5ºC e tem um eficiente
controlo da espuma para uma ótima aplicação.
- Efeito visível a partir de 80 km/hora.
- Evita a formação de depósitos e o
desenvolvimento de bactérias.

PRODUTOS QUÍMICOS KRAFFT

Ref.K13.275
Anticongelante Refrigerante
Energy Plus “Long Life” 50% -37ºC
Vermelho 5 Litros
Produto à base de etilenoglicol e um pacote
selecionado de inibidores de corrosão usando
a nova tecnologia orgânica. É um refrigerante
do tipo D. Inclui também aditivos anticavitação, anti-calcário e anti-espuma, bem
como uma reserva neutralizante alcalina para
protecção do circuito. É um fluido
desenvolvido para o circuito de refrigeração
de pequenos e grandes motores de
combustão interna: tanto para automóveis de
passageiros como também para camiões,
autocarros, Obras Públicas, máquinas
marítimas e agrícolas, sendo um refrigerante
universal. Graças aos seus inibidores de
corrosão especiais, é muito duradouro e
protege os diferentes metais do motor,
incluindo as ligas leves como o alumínio.

Cx:4

aAprovação VW (G-12 PLUS))

Cor: Violeta
Ponto de congelamento: -37ºC
Padrões: UNE 26.3621.88, INTA 157413, ASTM D 3306, ASTM D4656, ASTM D 4985, ASTMD
5345, SAE J-1034, FEDERAL STANDARD OA-548D, NATO S-759, BRITISH STANDARD 6580,
AFNOR NF R 15601.
Atende também as especificações dos principais fabricantes de automóveis como:
VW TL 774 F (G-12-PLUS), RVI / RNUR 41-01-001 tipo D, FORD WSS-M97B44-D, PSA B71
5110, VOLVO 260, MERCEDES 325,3, MAN 324 tipo SNF, MTU MTL 5048, SCANIA TB-1451.
Como usar:
Este produto está pronto para uso. Não se recomenda diluí-lo com água: diminuirá a
proteção contra baixas temperaturas, corrosão, espuma e cavitação.

PRODUTOS QUÍMICOS KRAFFT
Ref.K10.063

Ref.65.650
Óleo de Travões Sintético
DOT 4 250 ml

Óleo de Travões 100%
Sintético DOT 4 500 ml

Ideal para sistemas ABS; FMVSS116,
DOT3, DOT4 e SAE J1704. Apropriado
para todos os travões hidráulicos e
sistemas de embraiagem onde possa
ser usado o DOT3 ou o DOT 4.

Pode utilizar-se em todos os sistemas
de travões com exceção daqueles que
usam líquido de origem mineral.
DOT-4, UNE 26.109.88, SAE J 1703,
SAE J 1704, ISO 4925 e INTA 157113 D

Cx:24

Cx:12

Cx:12

Cx:12

Ref.K10.144

Ref.K10.152

Óleo P/Sistemas
Hidráulicos Centralizados e
Direcção Assistida Verde 1 L

Óleo Hidráulico de Base
Mineral LHM 500 ml

Fluido hidráulico formulado
especialmente para sistemas hidráulicos
centralizados, suspensões hidropneumáticas, amortecedores e servodirecção. Temperatura de trabalho de 40ºC a +130ºC. Supera as especificações
de: AUDI, VW, SEAT TL521.46, BMW,
CITROEN B71 27 10, UNE 26.090.88

Óleo de base mineral para sistema de
travões, suspensões e circuitos
centralizados de veículos Citroen.
Supera as espectativas da norma UNE
26.090.88. Não se pode misturar com
líquidos de base sintética.
Cx:12

Ref.K10.162

Ref.K55.744

Óleo Universal Transmissões
Automáticas e Direcções
Assistidas ATF-LHSD 10W
Vermelho 500 ml

Óleo Sintético 10W40 para
Máquinas Agrícolas e Equip.
de Jardim de 4 Tempos
Gasolina-Diesel 1 L

Líquido Hidráulico LHS de base mineral
formulado especialmente para reduzir a fricção
e o desgaste e impedir a corrosão. Suporta
cargas elevadas. É compatível com as juntas
presentes no sistema. Aplicações: Direções,
transmissões e caixas automáticas. Supera as
especificações da norma: MAN 339 (A). GM tipo
A. ALLISON C-3. ZF TE ML-14. PEGASO E 24536.

API SJ/CF A3/B3/B4 Lubrificante sintético
fabricado especialmente para satisfazer
todas as exigências dos novos motores a 4
tempos de maquinaria agrícola: cortadores
de relva, tratores, etc. As suas
extraordinárias propriedades asseguram
um cuidado perfeito do motor.

Cx:12

Ref. W47.244

Limpa Circuito de Lubrificação do Motor 325 ml Wynn`s

Limpa o circuito de lubrificação interno e previne a contaminação do óleo
novo por causa dos resíduos.
Para todos os motores.
É compatível com óleos minerais e sintéticos.

Cx:12

PRODUTOS QUÍMICOS KRAFFT
Ref.K12.232

Ref.K54.291

Junta de Tubos de Escapes
100 gr

Junta de Silicone Preto
(SILKRON SPG) 75 ml

Pasta selante para montagem de tubos
de escape.
Evita fugas e facilita a desmontagem
posterior.
A massa endurece com o calor
libertado e resiste a uma temperatura
de 1.000ºC.

Selante de silicone tipo acetoxi para a
formação de juntas. Substitui as
tradicionais juntas pré-cortadas e
permanece flexível garantido a
estanquicidade. Vulcaniza muito
rapidamente à temperatura ambiente por
reação à humidade ambiente. Resiste a
temperaturas contínuas de 220ºC e a picos
máximos 255ºC.

Cx:24

Cx:24

Ref.K12.512

Ref.K85.113

Solda Blocos 400 ml

Limpa Carburador 400 ml

É um produto de endurecimento
rápido por meio de calor para
reparação de fissuras ou gretas no
bloco do motor, etc.

É um produto para limpeza do
carburador e do sistema de injeção de
ar. Remove resíduos de gordura e de
verniz do carburador e dos elementos
do sistema de injeção. Melhora o
desempenho do carburador reduzindo
o consumo de gasolina. Sem
necessidade de desmontar.
Cx:12

Cx:12

Ref.K15.404

Cx:10

Cx:12

Massa Consistente
Multiusos à Base de Lítio 1,0
Kg
Lubrificação de rolamentos,
chumaceiras, articulações, guias, etc.
Consistência II LGI: 2. Temperatura de
serviço: de -30ºC até +130ºC (picos de
150ºC). Boa resistência à água.
Utilizável para altas velocidades (DII de
400.000 mm/min.) Excelente proteção
contra a corrosão.

Ref.K46.723
Massa Grafitada Preta
400 gr
Características principais: lubrificação
geral de alto rendimento, boa
protecção contra a corrosão, reduz o
desgaste e o atrito e consistente.

Cx:10

Ref.K15.203

Ref.K12.604

Massa Lubrificante em
Spray 650 ml
Massa em aerossol com uma fórmula
única líquida para penetrar em
montagens apertadas que endurece até
adquirir consistência de massa,
oferecendo uma proteção de longa
duração. Aplicações: Dobradiças de
porta, fechaduras de capôt e portabagagens, guias de assentos, portas de
garagem etc…

Auto Arranque 200 ml
(Arranque a Frio)
Gasolina-Diesel
Para motores a diesel e a gasolina.
Produz um arranque instantâneo.
Recomendado para automóveis,
motociclos, camiões, tratores,
motosserras e em geral, para todos os
tipos de motores com dificuldades de
carburação (em alta ou em baixas
temperaturas).

Cx:12

PRODUTOS QUÍMICOS
Ref.K14.081

Ref.K26.021

Eliminador de Gelo com
Raspador 200 ml

Anti-Embaciamento
"Rain-X" 200 ml

Elimina de forma rápida o gelo e o
orvalho do para-brisas, escovas limpa
vidros, faróis, fechaduras etc…

Tratamento contra o embaciamento
dos vidros no interior do carro. Ajuda
a ter uma melhor visibilidade para que
possa conduzir de uma forma mais
segura e confortável.

Cx:12

Cx:12

Ref.K12.813

Esmeril de Válvulas Grão

Limpeza de Travões e
Embraiagens 500 ml

Ref.K12.063 Fino 100 gr
Ref.K12.073 Grosso 100 gr

Limpa e desengordura a sujidade, pó,
pastas, sedimentos dos discos de
travão ou do tambor e das
embraiagens.
Evita a contaminação do ambiente
com o pó.
Cx:24

Cx:12

Ref.K35.572

Ref.K35.601

Verniz para Juntas com
Aplicador 125 gr Permatex

Super Cola Permatex
5 Gr

É um produto de secagem ao ar com
grande poder de aderência.
Resiste a óleos e gasolinas.
Permanece flexível a vibrações e
mudanças de temperaturas. Com
pincel aplicador.
Cx:8

É um produto destinado a esmerilhar ou
polir válvulas com grão fino ou grosso.
Permite um polimento perfeito. Permite
esmerilhar com rapidez as
irregularidades dos segmentos e
válvulas. Contém componentes que
controlam a aderência e inibem a
corrosão do metal.

Fórmula avançada. Adere a materiais
porosos e não porosos, como Metal,
Plástico laminado, Vinil, Goma,
Cerâmica, Madeira, couro tecido,
cortiça, madeira prensada e muito
mais.
Cx:12

Ref.K23.023
Fórmula para Motores 500 ml SLICK 50

Cx:6

- Fórmula exclusiva para todo tipo de motor a gasolina ou diesel, novo ou usado;
- Compatível com todos os tipos de óleos de motor minerais e semi-sintéticos;
- Protege contra o atrito e o calor;
- Ajuda a prolongar a vida do motor;
- Proporciona proteção duradoura durante sucessivas trocas de óleo, sob
condições de elevada temperatura e serviço pesado com paragens e arranques
frequentes, diminuindo o risco de falhas que requerem custosas reparações.

PRODUTOS QUÍMICOS
Ref.F00.377
Massa Lubrificante à
Base de Cobre 500 Gr
Contém micro partículas finas de cobre puro
e de grafite. Resistência a altas temperaturas.
Melhor lubrificação com a adição de grafite.
Resistente à água, anti corrosão,
anti ferrugem, anti ácido e resistente ao
calor. Sem chumbo, zinco, níquel ou silicone.
Ideal para uso automóvel, industrial e
construção. Pode ser utilizado em cobre,
latão, ferro fundido, aço, aço inoxidável e
juntas de vedação não metálicos.

Cx:4

Ref.65.287
Óleo para Correntes de
Motosserras 1 litro
Reduz
o
desgaste
do
equipamento de corte. Protege da
corrosão da corrente e da lâmina.
Evita a formação de resinas. Boa
qualidade
de
aderência,
cobertura e varrimento.
Cx:12

Ref.65.290
Óleo para Correntes de
Motosserras 5 litros

Ref.65.270

Óleo especial para lubrificação de
correntes
de
motosserras
manuais. Reduz o desgaste na
superfície de corte e protege a
corrente e lâmina da corrosão.
Evita a formação de resinas.

Óleo sintético para todo o tipo de
motores de 2 tempos.

Sintex – Aditivo para
Moto 125 cc

Cx:100

Ref.65.272 - Sintex 2T com Doseador 1 Litro

Óleo de base sintética para todos os tipos de motores a 2 tempos. Lubrificado por
mistura óleo-gasolina (directa ou separada). Mistura instantaneamente com
gasolina. Cor vermelha.
Melhora a combustão; Aumenta a potência; Facilita o arranque; Protege pistões,
velas e escape; Reduz a formação de residios carbonosos; Reduz a emissão de fumo.

Cx:15

Especificações:
JASO FD, API TC/TSC-1/TSC-2/TSC-3, TISI (baixa emissão de fumos), ISO-EGD
Massa Consistente
Ref.C.29940 – Bisnaga 100 Gr
Ref.C.10202 – Tubo 400 Gr
Ref.C.27555 – Lata 900 Gr

Cx:15

Cx:15

Cx:6

Para a lubrificação de chumaceiras de rolamentos, de
casquilhos, articulações, cardans, bombas de água, etc.
Têm um amplo espectro de aplicação que vai desde a indústria
têxtil, equipamento de construção civil, máquinas ferramentas,
até à lubrificação de rolamentos de automóveis.

PRODUTOS QUÍMICOS
Ref.F00.351
Silicone Técnico Preto
RTV 351 200 ml

Cx:12

Silicone técnico acético. Garante um
cordão durável e flexível nas partes
tais como: cárter de óleo do motor,
tampa da válvula, tampa da
transmissão, etc.
Cor preta. Uso profissional.
Resistência à temperatura:
Min. -40ºC Max. +204ºC.

Silicone para juntas 85 ml
Ref.66.610 Vermelho
Ref.66.615 Preto
Resistente a temperaturas entre
-62ºC e + 315ºC.
Multiusos, cola feltro, madeira, metal,
borracha, papel, tecido e vidro.

Cx:12

Ref.65.620
Desinfectante para
Sistema de Climatização
150 ml

Ref.65.623
Eliminador de Gelo
200 ml

Elimina bactérias, fungos e vírus do
sistema de climatização. Desodoriza
tapetes e tecido trazendo o aroma a
carro novo de volta. Limpa todo o
sistema em menos de dez minutos.
Cx:12

Cx:12

Ref.66.606
Anti-Furo para Bicicletas
100 ml

Cx:10

Para reparar e encher
instantaneamente, sem desmontar a
roda todo tipo de pneu - com ou sem
câmara. Atua profundamente no pneu
formando uma película especial de
vedação que garante uma reparação
eficaz.

Descongelador de pára-brisas. Derrete
rapidamente o gelo nas janelas,
fechaduras, faróis, etc. Oferece
proteção contra o re-gelo mesmo em
temperaturas muito baixas. Degelo
rápido e eficiente para todas as
superfícies de vidro e borrachas de
portas.

Ref.66.600
Anti-Furo 300 ml
Enche e repara instantaneamente
todos os tipos de pneus furados com
ou sem camara de ar, em poucos
instantes sem desmontar a roda
formando uma pelicula estanque
completamente.
Cx:12

Ref. F27.525

Cola Ultra Forte e Pó de Enchimento Reforçado S-FIXX

S-FIXX APX4 é o último desenvolvimento em tecnologia adesiva.
S-FIXX une praticamente todos os tipos de materiais e pode ser
usada para encher superfícies quebradas e furos com o pó de reforço
fornecidos.
Fixa em 7 segundos. Fórmula 2 em 1.
1. Enche e reforça com pó.
2. Uso como cola.
Pó Preto: Madeira – Plásticos – Cerâmica – Aço
Pó Cinzento: Alumínio – Fibra de Vidro – Fibra de Carbono - Borracha

PRODUTOS QUÍMICOS
Ref.65.272
Sintex 2T com Doseador 1 Litro
Óleo de base sintética para todos os tipos de motores a 2 tempos, lubrificado por mistura óleogasolina (directa ou separada), arrefecido a ar ou arrefecido a água. Sua viscosidade é
adequada para todos os motores de 2 tempos. Mistura instantaneamente com gasolina.
Satisfaz as exigências dos motores mais severos. Cor vermelha.

1
Litro

- Melhora a combustão
- Aumenta a potência
- Facilita o arranque
- Protege pistões, velas e escape
- Reduz a formação de residios carbonosos
- Reduz a emissão de fumo

Recomenda-se a mistura 50: 1 (gasolina-óleo) 2%
Especificações:
JASO FD, API TC/TSC-1/TSC-2/TSC-3, TISI (baixa emissão de fumos), ISO-EGD

SUPORTE TELEMÓVEL
A

Ref.61.760

Suporte Magnético para Automóvel +
Ambientador Incorporado
com regulador de intensidade

AROMAS DISPONÍVEIS

Expositor de balcão com
12 suportes sortidos

Carro Novo

Baunilha

Limão

Inclui: Suporte magnético; 1 cápsula perfumada + 1 cápsula GRATUITA; 2 placas magnéticas
(redonda + rectangular) para smartphones; Dura até 30 dias

AMBIENTADORES

Noel En Laponie (Natal na Lapônia) é uma edição limitada da fragrância de
Natal, na qual podemos encontrar notas como tangerina, canela, cravo e
madeira de cedro.

Ref.40.998

Ambientador IMAO
Natal na Lapónia
Scented Card decorado com glitter

Ref.40.999

Ambientador em Spray IMAO
Natal na Lapónia 30 ml

AMBIENTADORES
Expositor de Ambientadores Imoa
(composto por 80 ambientadores)
Fragrâncias

Qt:

20

Ref.40.950 - Viagem a Nova Iorque

20

Ref.40.951 - Descoberta do Sri Lanka

10

Ref.40.952 - 33ºC em Bali

10

Ref.40.953 - Sob o Sol de Madagascar

10

Ref.40.954 - Primavera em Tóquio

10

Ref.40.955 - Doçuras de Capri

Teste antes de usar

Tira Expositora de Ambientadores Imoa
(composto por 50 ambientadores)

Qt:

Fragrâncias

10

Ref.40.950 - Viagem a Nova Iorque

10

Ref.40.951 - Descoberta do Sri Lanka

10

Ref.40.952 - 33ºC em Bali

10

Ref.40.953 - Sob o Sol de Madagascar

10

Ref.40.955 - Doçuras de Capri

AMBIENTADORES

Difusor:

Os especialistas de circulação do ar no laboratório do departamento
de R&D incorporaram o efeito “Venturi” no difusor que optimiza a
circulação da fragrância. A cor negra e cromada do difusor
harmonizam com as cores dos painéis de instrumentos e do interior
do veículo. A linha fina de cor que identifica a fragrância embeleza o
difusor como um detalhe requintado de design de luxo. O perfume
está contido numa cápsula exclusiva que garante a difusão uniforme
em todo o veículo. Não contém líquido prevenindo assim o risco de
derrame acidental no painel de instrumentos. As placas perfumadas
na embalagem permitem a escolha da fragrância que mais se
identifica consigo antes da compra explorando as opções disponíveis.

Spray:

Cartaz Perfumado:

O cartaz proporciona uma fragrância subtil e agradável. São
feitos de compósito de resina. A fragrância sem álcool é
directamente incorporada no material na injecção. O design
biselado deste acessório dá um aspecto elegante e moderno ao
interior do veículo. A sua textura macia proporciona uma
sensação agradável e relaxante. A placa perfumada dá-lhe a
oportunidade de escolher a fragrância antes da compra.

Efeito Venturi

Com algumas
pulverizações o spray
espalha o perfume subtil
uniformemente. A
fragrância espalha-se
rápida e uniformemente
em qualquer espaço que
escolha (veículo, casa,
escritório…) Embalado
no seu frasco de vidro
como um perfume
cosmético a fragrância
fica protegida e
conservada para ter
sempre o melhor efeito.
Placas perfumadas dãolhe a oportunidade de
escolher a fragrância
antes da compra.

AMBIENTADORES

Viagem a Nova Iorque

A fragrância “Voyage à New York” leva-o a um sem número de
aventuras com as suas notas frescas e revigorantes na cidade que
nunca dorme.
Ref.40.950 - Cartaz Perfumado
Ref.40.963 - Spray 30 ml
Ref.40.960 - Difusor

Sob o Sol de Madagascar

Oferece uma escapadela em locais de maravilhas naturais. Na Ilha
vermelha as plantas exalam fragrâncias raras e preciosas.
Ref.40.953 - Cartaz Perfumado
Ref.40.965 - Spray 30 ml

Descoberta do Sri Lanka

Explore o Sri Lanka. Esta fragrância traz-lhe os tesouros cativantes
da ilha: cidades antigas, praias paradisíacas e montanhas frias.
O fascínio nunca acaba.
Ref.40.951 - Cartaz Perfumado
Ref.40.964 - Spray 30 ml

AMBIENTADORES

Noite em Las Vegas

Com o fim do ano a aproximar-se, imao parfums® transporta-o
para LAS VEGAS, cidade de excesso e extravagância reconhecida
mundialmente pelos seus casinos e revistas, é um lugar para festa.
Ref.40.957 - Cartaz Perfumado
Ref.40.979 - Spray 30 ml

33ºC em Bali

A ilha dos Deuses dá-lhe as boas vindas com a sua beleza natural e
magnética. Este pequeno pedaço de paraíso encanta com os seus
aromas quentes amadeirados, as suas frutas e flores.
Ref.40.952 - Cartaz Perfumado

Primavera em Tóquio

A época das cerejeiras em flor começou em Tóquio onde o tom
rosa e o tom branco coloram as ruas, parques e templos. Venha
celebrar a chegada da primavera debaixo das cerejeiras.
Ref.40.954 - Cartaz Perfumado

AMBIENTADORES

Doçuras de Capri

Luxuriante vegetação e águas azuis turquesa, aqui os aromas dos
citrinos e figos estão por todo lado. Experimente o apelo suave desta
ilha banhada pelo sol.
Ref.40.955 - Cartaz Perfumado

Fim de Semana em Paris

Bem-vindo a Paris, cidade do luxo e capital mundial da
moda. Conhecida por suas grandes avenidas e monumentos
famosos. Adote o toque francês com esta fragrância subtil, moderna
e dinâmica.
Ref.40.956 - Cartaz Perfumado

AMBIENTADORES
Ref.40.599 Ambientador Mister Nature

Caixa
Expositora
com
50 unidades

Limão

Manga

Pinho

Coco

Oceano

Menta

Morango

Lavanda

Chiclete

Floresta

Carro Novo

Baunilha

Jasmim

Melão

AMBIENTADORES
Ref.40.599

Ambientador Mister Nature
*Expositor composto por 300 ambientadores sortidos
1

2

3

4

LIMÃO

FLORESTA

COCO

PINHO

5

6

7

8

MENTA

MORANGO

OCEANO

CARRO NOVO

9

10

11

12

MANGA

BAUNILHA

CHICLETE

LAVANDA

Medida do expositor:
Altura: 1,50 mt
Comprimento: 32 cm
Largura: 35 cm

*Oferta do expositor na compra de 300 Ambientadores Mister Nature

AMBIENTADORES
Ref. 40.614
Ambientador The Emoticons (Smile)
Smile, Cool, Cheeky, Wink, In Love, Laugh, Mute, Kiss
Aroma Baunilha

Caixa expositora:
50 unidades

Ref. 40.612
Ambientador Fresh Frutos XXL

Ref. 40.652
Ambientador Little Box p/Ventilador

Aromas Disponíveis:

Aromas Disponíveis:

Melão, Morango, Pêssego, Coco, Manga

Carro Novo, Chiclete, Morango, Pinho,
Limão, Baunilha, Lavanda, Melão, Bosque

Caixa expositora:
25 unidades sortidas

Caixa expositora:
18 unidades sortidas

AMBIENTADORES

NOVIDADE
Um novo conceito na gama dos Ambientadores: Elite Class.
Caracteriza-se pelo seu formato atractivo que evoca luxo e elegância.
3 modelos muito originais com fragrâncias exclusivas de grande qualidade que lembram
perfumes de grandes marcas.
Ref.40.641
Ambientador Elite Class ONE BILLION

Um oásis de frescura que combina as notas
refrescantes dos citrinos com os delicados acordes
aromáticos florais. A baunilha de Bourbon perfuma
o ambiente com um rasto doce e quente
transformando este perfume numa sofisticada e
inigualável essência que evoca luxo e elegância.
Cx. Expositora com
25 unidades

Ref.40.641
Ambientador Elite Class ONE VIP

Perfume oriental amadeirado que se torna fresco e
quente em simultâneo. Combinado com subtis
notas florais e cítricas que lhe confere um toque
diferente e tornam esta fragrância num elogio à
qualidade e à elegância.
Cx. Expositora com
25 unidades

Ref.40.641
Ambientador Elite Class ONE EXCLUSIVE

Cx. Expositora com
25 unidades

Aroma amadeirado que combina a frescura
tonificante dos citrinos nas suas notas de saída e a
força de um acorde aromático com as suas
delicadas notas florais. O Musk do tibete deixa no
ambiente um rasto quente e sensual convertendoa numa das essências mais intrigantes e inimitáveis
em qualidade e elegância.

AMBIENTADORES
Ref.40.662
Ambientador Little Bottle

Frasco com 72 unidades sortidas
Aromas disponiveis:
Baunilha, Menta, Carro Novo, Melão, Morango, Chiclete, Rosa, Limão, Manga.

4 Lavanda

Ref.40.661

Ref.40.661

0pção 1

Opção 2

Ambientador
Little Bottle
em Blister

Ambientador
Little Bottle
em Blister

expositor com 12
unidades nos
seguintes aromas

expositor com 12
unidades nos
seguintes aromas

4 Carro Novo

4 Oceano

4 Menta

4 Morango

4 Pinho

AMBIENTADORES
Ref.40.648

Ambientador em Lata Organic
Ambientador auto de alta qualidade com um perfume intenso de longa duração!

Aromas disponíveis:
MORANGO
LIMÃO
PINHO
POLAR
LAVANDA
CHICLETE
CARRO NOVO
COOL BLACK
BAUNILHA
FRUTOS VERMELHOS
PROIBIDO FUMAR
PINA COLADA

Expositor de 18 unidades
(Aromas sortidos)

Expositor de 84 unidades
A: 142 cm | L: 46 cm | P: 26 cm
Sortido máximo de 12 aromas

AMBIENTADORES

Ref. 8001090245311

Sem odores e com frescura garantida desde o primeiro
ao último dia, sempre com a mesma intensidade, graças à
sua membrana que se mantém impregnada de forma
uniforme, independentemente do líquido que ainda reste.
Utiliza a tecnologia de aldeídos para uma excecional
eliminação de odores, sem os mascarar com perfumes
fortes. O sistema de membrana permite ter um aparelho
mais pequeno e discreto, fácil de ativar e controlar por
parte dos consumidores.
Ref. 4015600641405a

Anti-Tabaco
Caixa com
6 unidades

Ref. 4015600641580

Ref. 4015600641610

Ambientador
Ambipur
para
Ventilador

Ambientador
Ambipur
para
Ventilador

Ambientador
Ambipur
para
Ventilador

Ar
Fresco

Brisa
Marinha

Brisa de
Flores

Caixa com
6 unidades

Caixa com
6 unidades

Caixa com
6 unidades

1

Ambientador
Ambipur
para
Ventilador

Para ativar o
ambientador, empurreo com firmeza até ouvir
um clique.

2

Prenda-o no
ventilador do
automóvel

3

Controle a
frescura usando
o regulador, na
parte superior

ABIENTADORES
Ref.40.644 - Neutralizador de Odores em Spray 60 ml

O neutralizador de odores em spray é eficaz a eliminar os maus odores do carro deixando um
perfume natural e agradável de ar fresco e limpo.

Expositor: 24 unidades

Ref.40.605

40.644

Ambientador Tropi Fresh Spray
60 ml

Ref.40.606
Ambientador Aromaterapia Spray
60 ml

Aromas Disponíveis:

Aromas Disponíveis:

Pinho, Morango, Baunilha, Lavanda,
Carro Novo, Chocolate, Chiclete, Coco,
Laranja, Limão

Rosa, Morango,
Limão, Pinho, Lavanda, Melão

Caixa expositora:
12 unidades sortidas

AUTOPARAVENTOS (*)

Ref.23.000 Autoparavento Mini
Ar agradável com qualquer tempo ou
estação.
Concebidos para as janelas da sua
viatura são indispensáveis para o seu
conforto.
Mantém o ar fresco e agradável em
qualquer tempo ou estação do ano,
permitindo uma ventilação eficaz que
melhora o aquecimento e impede o
embaciamento dos vidros.
Renovação permanente do ar assim
como a renovação do ar viciado.
Diminui a sujidade dos vidros laterais
durante o mau tempo.
Fabricado

em

cor esfumada para

assegurar

uma

melhor

protecção

contra os reflexos solares.
Montagem

simples

necessidade

de

viatura.

(*) Consultar Tabela de Aplicação dos Autoparaventos

e

modificações

sem
na

MATRÍCULAS

Ref.30.003

Ref.30.004

Ref.30.006

Chapa Retangular Lisa
com P

Chapa Retangular Lisa
com faixa Amarela

Chapa Quadrada Lisa
com P

Ref.30.007

Ref.30.010

Ref.30.020

Chapa Quadrada Lisa
com faixa amarela

Chapa Retangular Gravada
com P

Chapa Quadrada Gravada
com P

Ref.30.011

Ref.30.021

Ref.30.001

Chapa Retangular Gravada
com faixa amarela (ano e mês)

Ref.30.028

Placa Acrílica Quadrada Gravada
com faixa ano e mês

Chapa Quadrada Gravada
com faixa amarela (ano e mês)

Ref.30.001

Placa Acrílica Ret. Gravada
com faixa amarela (ano e mês)

Placa Acrílica Ret. Gravada
com P

Ref.30.028

Placa Acrílica Quadrada Gravada
com faixa ano e mês

MATRÍCULAS

Ref.30.027

Ref.30.027

Ref.30.029

Placa de Mota Acrílica
Amarela

Placa de Mota Acrílica
Amarela

Placa de Alvará Acrílica
Gravada

Ref.30.300

Ref.30.310

Ref.30.320

Parafusos com Tampa Branca
(Embalagem com 100)

Parafusos com Tampa Preta
(Embalagem com 100)

Parafusos com Tampa Azul
(Embalagem com 100)

Ref.30.050

Ref.30.100

Ref.30.200

Placa Publicitária
para Matrícula

Suporte Publicitário
para Matrícula

Ref.30.802

Ref.30.601

Preto
Rolo Película 300 metros

Chapa Divirta-se

Placa em Inox
para Matrícula

TAPETES DE ALCATIFA
Ref.69.220

Ref.69.225

Gramagem: 650 gr/m²
Peso: 2,1 Kg
100% Polipropileno e
base em látex
anti-derrapante

Gramagem: 650 gr/m²
Peso: 2,1 Kg
100% Polipropileno e
base em látex
anti-derrapante

Frente (2): 69,5x49,5 cm
Trás (2): 49,5x29,5 cm

Frente (2): 69,5x49,5 cm
Trás (2): 49,5x29,5 cm

Tapetes de Alcatifa (4)
Delta Cinza

Tapetes de Alcatifa (4)
Delta Preto

Cx:6 Jogos

Ref.69.205

Ref.69.204

Gramagem: 400 gr/m²
Peso: 1,4 Kg
100% Polipropileno e
base em látex
anti-derrapante

Gramagem: 400 gr/m²
Peso: 1,4 Kg
100% Polipropileno e
base em látex
anti-derrapante

Frente (2): 69,5x49,5 cm
Trás (2): 49,5x29,5 cm

Frente (2): 69,5x49,5 cm
Trás (2): 49,5x29,5 cm

Tapetes de Alcatifa (4)
Kapa Preta

Tapetes de Alcatifa (4)
Kapa Antracite

Cx:10 Jogos

Ref.69.096

Tapetes de Alcatifa
Kapa Preto
2 Lugares Frente
Gramagem: 400 gr/m²
100% Polipropileno e
base em látex
anti-derrapante
Frente (2): 69,5x49,5 cm

Cx:6 Jogos

Cx:12 Jogos

Cx:10 Jogos

TAPETES DE BORRACHA

Ref.69.763 - Tapete PRESTIGE (Comercial)

Ref.69.765 - Tapete PRESTIGE (4x4/Pickup)

Ref.69.816 - Tapete PVC para Mala (1)

Ref.69.810 - Tapete Borracha Pinos

Adaptável à maioria dos carros. Zonas de corte para
ajustar ao interior. Lavável e anti-derrapante.
Medidas: Tapetes Frente (2) 71 x 45 cm.
Peso aproximado: 3,2 Kg. Caixa c/ 5 Jogos de Tapetes

Adaptáveis à maioria dos carros. Zonas de corte para
ajustar ao interior. Lavável e anti-derrapante.
Medidas: 1430 x 1090 mm

Caixa c/ 2 Tapetes

71x49 cm

50x47 cm

Ref.69.767 – Tapete Frente Lama/Neve (2)
Ref.69.768 - Tapete Trás Lama/Neve (2)
Para carros, carrinhas e SUVs. Resistente e durável.
Cobertura máxima. Rebordo protector. Base com
rebaixamento profundo.

Adaptáveis à maioria dos carros. Zonas de corte para
ajustar ao interior. Lavável e anti-derrapante.
Medidas: Tapete Frente: (2) 71 x 50 cm.
Peso aproximado: 3,4 Kg. Caixa c/ 5 Jogos de Tapetes

Adaptáveis à maioria dos carros.
Lavável e anti-derrapante.
Medidas: 46 x 34 cm

1

2

Tapete de Borracha Natural

1 Ref.69.812 - Medidas: 47x58 cm
2 Ref.69.813 - Medidas: 40x46 cm

TAPETES DE BORRACHA
Ref. 69.760

Tapete CONTINENTAL (4)
Adaptáveis à maioria dos veículos.
Zonas de corte para ajustar ao interior.

Caixa c/ 3 Jogos de Tapetes

Medidas:
- Frente (2) 71 x 45 cm
- Trás (2) 47 x 43 cm.
- Peso - 3,8 Kg
- Lavável e anti-derrapante.
Ref. 69.761

Tapete PRESTIGE (4)

Adaptáveis à maioria dos veículos.
Zonas de corte para ajustar ao interior.

Caixa c/ 3 Jogos de Tapetes

Medidas:
- Frente (2) 71 x 45 cm
- Trás (2) 47 x 43 cm
- Peso - 5,7 Kg
- Lavável e anti-derrapante.
Ref. 69.762

Tapete LUXUS (4)

Adaptáveis à maioria dos veículos.
Zonas de corte para ajustar ao interior.

Caixa c/ 3 Jogos de Tapetes

Medidas:
- Frente (2) 71 x 45 cm
- Trás (2) 47 x 43 cm
- Peso - 4,8 Kg
- Lavável e anti-derrapante.

Ref.69.764

Tapete PRESTIGE Traseiro

Adaptável à maioria dos carros.
Zonas de corte para ajustar ao interior.

Caixa c/ 5 Jogos de Tapetes

Medidas:
- Tapete Trás: 145 x 43 cm.
- Peso aproximado: 3,1 Kg.
- Lavável e anti-derrapante.

ESCOVAS LIMPA PÁRA-BRISAS CLASSIC

A

ADAPTADOR UNIVERSAL

Ref.44.610 - 280 mm (1) 11”

Ref.44.626 - 480 mm (1) 19”

Ref.44.612 - 300 mm (1) 12”

Ref.44.628 - 500 mm (1) 20”

Ref.44.614 - 330 mm (1) 13”

Ref.44.630 - 530 mm (1) 21”

Ref.44.616 - 350 mm (1) 14”

Ref.44.632 - 550 mm (1) 22”

Ref.44.618 - 380 mm (1) 15”

Ref.44.634 - 580 mm (1) 23”

Ref.44.620 - 400 mm (1) 16”

Ref.44.636 - 600 mm (1) 24”

Ref.44.622 - 430 mm (1) 17”

Ref.44.638 - 650 mm (1) 26”

Ref.44.624 - 450 mm (1) 18”

Ref.44.640 - 700 mm (1) 28”

Consulte aqui a escova indicada para o seu veículo

ESCOVAS LIMPA PÁRA-BRISAS FLAT

A

Ref.44.650 - 350 mm (1) 14”

Ref.44.666 - 550 mm (1) 22”

Ref.44.652 - 380 mm (1) 15”

Ref.44.668 - 580 mm (1) 23”

Ref.44.654 - 400 mm (1) 16”

Ref.44.670 - 600 mm (1) 24”

Ref.44.656 - 430 mm (1) 17”

Ref.44.672 - 630 mm (1) 25”

Ref.44.658 - 450 mm (1) 18”

Ref.44.674 - 650 mm (1) 26”

Ref.44.660 - 480 mm (1) 19”

Ref.44.676 - 700 mm (1) 28”

Ref.44.662 - 500 mm (1) 20”

Ref.44.678 - 750 mm (1) 30”

Ref.44.664 - 530 mm (1) 21”

*Em cada referência / tamanho de escova inclui os adaptadores necessários para a
colocação no respetivo veículo.

*Consulte aqui a escova e o adaptador indicado para o seu veículo

CARREGADORES E CABOS
E

Expositor Completo de Carregadores e Cabos de 24 unids.

4 unids

Ref.CC35.009

Carregador de Isqueiro DC 12-24V 1A
1xUSB

4 unids

Ref.CC35.010

Carregador de Isqueiro DC 12-24V 2.1A
2xUSB

4 unids

Ref.CC35.011

Adaptador AC 120-240V 1xUSB

4 unids

Ref.CC35.012

2 unids

Ref.CC35.014

Cabo Lightning

2 unids

Ref.CC35.015

Cabo USB – Micro USB

4 unids

Ref.CC35.017

Cabo USB – Tipo C

Cabo 3-EM-1 - Micro USB, Tipo C e Ligtning

CARREGADORES E CABOS

x1

x2

x1

12V/24V

12V/24V

120/240V

Ref.CC35.009

Ref.CC35.010

Ref.CC35.011

Carregador de Isqueiro
DC 12-24V 1A 1Xusb

Carregador de Isqueiro
DC 12-24V 2.1A 2xUSB
(emb. com 8 unidades)

(emb. com 8 unidades)

Ref.CC35.012

Ref.CC35.014

Ref.CC35.015

(emb. com 8 unidades)

(emb. com 8 unidades)

(emb. com 8 unidades)

Ref.CC35.017

Ref.CC35.022

Ref.61.768

(emb. com 8 unidades)

(emb. com 8 unidades)

(emb. com 8 unidades)

Cabo 3-EM-1
Micro USB, Tipo C, Lightning

Cabo
USB - Tipo C

Cabo
Lightning

Auriculares
com Fio

Adaptador AC
120-240V 1A 1xUSB

Cabo
USB – Micro USB

Suporte Telemóvel Universal
com fixação ao ventilador
(emb. com 8 unidades)

PRODUTOS CONFORTO

Capa de Volante 100% Silicone
Ref. 61.836 – Preta

Características:
- Flexível, adapta-se a volantes com Ø 33 a 38 cm;
- Adaptável a formatos de volante irregulares;
- Torna a condução mais confortável;
- Evita que as mãos escorreguem tornando a condução mais segura;
- Durável e com design moderno;
- Lavável e previne a proliferação bacteriana;
- Resistente a baixas e altas temperaturas.
Disponível na cor Preta

PRODUTOS CONFORTO

Parasol Reflector com ventosas
Ref.38.623 130x60 cm
Ref.38.624 150x70 cm
Ref.38.625 160x85 cm

Ref.61.833

Ref.61.834

Ref.38.617

Ref.38.618

2 Cortinas Laterais com
Ventosas 44x36 cm

1 Cortina Lateral em
Rolo 36x56 cm

Ref.61.835

Ref.32.400

Capa Volante Preta
Soft Skin 38-40 cm

Capa Volante Preta
TPE–Ecologic 37-39 cm

Capa Volante
Preta/Cinza 37-39 cm

Protectores de Cinto
em Tecido Preto (Par)

Fixadores de Capôt

Ref.26.601

Ref.55.501

Ref.61.904

Ref.61.821

Ref.46.805

Ref.50.001 Pequenos
Ref.50.002 Médios

Friso Porta Longo
Encaixe Cor: Preto

Ref.90.654

Ref.50.401

Fole de Alavanca de
Velocidades Universal

Tira
Anti-Estática

Palas Guarda Lamas Kit 5 Tampas Cromadas
para as Válvulas Pneus
Em Borracha

Punho para
Volante

Espelho Panorâmico
Interior (275 mm)

PRODUTOS CONFORTO
NNOVIDADEE
Ref.53.707

Manete Velocidades
Universal Preta com
Indicação de Mudanças

NNOVIDADEE
Ref.53.709

Manete Velocidades
Universal Preta com
Indicação de Mudanças

Ref.53.600

Ref.53.700

Manete de
Velocidades
Universal
Pele Cinza

Manete de
Velocidades
Universal
Alumínio / Pele Preta

Ref.53.704

Ref.53.705

Manete de
Velocidades
Pele Preta com Anilha
de Marcha-atrás
Compatível com:
Ford, Opel e Renault

Manete de
Velocidades
Universal
Pele Preta

GELEIRA MOBICOOL

Uma geleira da Mobicool é perfeita para qualquer aventura e nada
melhor do que acompanhar com uma bebida fresca.
Ref. 61.911

Geleira Rígida MIRABELLE 24 litros
Esta geleira rígida de viagem económica oferece uma
capacidade de armazenamento de 24 L para snacks e
bebidas. O seu isolamento de alta qualidade mantém os
alimentos frescos por várias horas. Compacta e leve, é fácil
de transportar e cabe perfeitamente atrás do banco do
condutor ou do passageiro de um carro.
TAMANHO PERFEITO PARA CARROS.
O volume total de 24 l oferece espaço para até 32 latas
ou 6 garrafas de 1,5 l na vertical.
Leve e fácil de transportar com uma pega ergonômica.
O isolamento de alta qualidade mantém o conteúdo fresco por várias horas sem fonte de alimentação
Tampa destacável para fácil acesso e limpeza completa.
Parede dupla na tampa para um isolamento adicional.
Ideal para piquenique, praia e outras atividades de lazer.
NÃO É PIQUENIQUE SE NÃO HÁ UMA GELEIRA
O Mobicool Mirabelle tem tudo que precisa para se divertir ao sol. Tem uma capacidade de 24 l para guardar
snacks e bebidas e o seu isolamento eficaz mantém o conteúdo fresco durante várias horas. Compacta e leve,
é fácil de transportar e encaixa-se perfeitamente atrás do banco do condutor ou do passageiro do seu
carro. Por último, mas não menos importante, tem um preço fantasticamente acessível. Utilize a placa de
gelo reutilizável para manter os alimentos ainda mais frescos.
Dimensões do produto
Profundidade: 393 mm
Altura: 380 mm
Largura: 233 mm
Peso líquido: 1,70 kg

GELEIRA MOBICOOL
Ref. 61.913

Geleira Rígida 26 litros 12/230V
Esta geleira robusta foi concebida para utilização em
automóveis e parques de campismo graças ao seu sistema
de tensão flexível. Uma pega de transporte versátil trava a
tampa enquanto está em movimento e também pode
manter a tampa aberta para facilitar o acesso ao conteúdo.
O volume total de 26 l oferece espaço para até 40 latas ou
5 garrafas de 1,5 l deitadas (ou 4 na vertical)
Pega de transporte para fixar ou apoiar a tampa.
Construção resistente para uso externo e vida útil mais
longa.
Sistema de ventilador duplo para óptima distribuição de ar
e arrefecimento mais rápido.
Isolamento extra forte.

OPERAÇÃO COM UMA MÃO:

A pega de transporte versátil serve
para fixar ou apoiar a tampa

MODO ECO:

Modo separado para consumo de
energia reduzido ao usar 230 V AC

FONTE DE ALIMENTAÇÃO FLEXÍVEL:

Funcionamento 220 – 240 V AC ou
12 V DC

Esteja em viagem ou numa festa de amigos, o Mobicool MV27 pode cuidar das suas necessidades de
refrigeração. As suas opções de alimentação flexíveis permitem que funcione com 12 V DC da bateria do seu
carro ou usando eletricidade da rede elétrica de 230 V AC. Com uma construção resistente, apta para as
condições externas e os solavancos e pancadas que inevitavelmente acompanham o transporte. A pega de
transporte versátil trava a tampa enquanto está em movimento e também pode manter a tampa aberta para
facilitar o acesso ao conteúdo. Um desempenho de refrigeração confiável e rápido é garantido graças ao
sistema de ventilador duplo que distribui o ar frio de forma eficaz por toda a unidade.
Dimensões do produto
Profundidade: 396 mm
Altura: 445 mm
largura: 296 mm
Peso líquido: 4,30 kg

GELEIRAS MOBICOOL
Ref. 61.915

Geleira Rígida 29 litros 12V
Esta geleira robusta foi concebida para utilização em veículos
com ficha de 12 V DC. Uma pega de transporte versátil trava a
tampa enquanto está em movimento e também pode manter
a tampa aberta para facilitar o acesso ao conteúdo.
Construção resistente para uso externo e vida útil mais longa.
Sistema de ventilador duplo para ótima distribuição de ar e
arrefecimento mais rápido.
Use no carro ou em outros veículos graças ao sistema de 12 V.
A pega de transporte serve para travar ou apoiar a tampa.

OPERAÇÃO COM UMA MÃO:
A pega de transporte versátil serve para
fixar ou apoiar a tampa

TAMPA BEM FECHADA:
Ao transportar, a pega de transporte evita
a abertura acidental da geleira

CAPACIDADE ESPAÇOSA:
Leve consigo até 49 latas ou 6 garrafas
de 1,5 l (5 na vertical)

Em viagem, a Mobicool MV30 DC pode cuidar das suas necessidades de refrigeração. O sistema de voltagem
permite que funcione com 12 V DC da bateria do seu veículo. Com uma construção resistente para aguentar
as condições externas e os solavancos e pancadas que inevitavelmente acompanham o transporte. A pega de
transporte versátil trava a tampa enquanto está em movimento e também pode manter a tampa aberta para
facilitar o acesso ao conteúdo. Um desempenho de refrigeração confiável e rápido é garantido graças ao
sistema de ventilador duplo que distribui o ar frio de forma eficaz por toda a unidade. A Mobicool MV30 DC
facilita o “chill out” com os amigos
Dimensões do produto
Profundidade: 396 mm
Altura: 445 mm
largura: 296 mm
Peso líquido: 4,30 kg

SACO TÉRMICO MOBICOOL

Saco Térmico com estilo exclusivo Coca-Cola® com estampados
alegres é o companheiro ideal para fazer compras, viajar ou para um
encontro espontâneo com amigos. Este prático saco térmico de 15
litros ou 20 litros mantém os alimentos e as bebidas frescas. Com o
estilo alegre da Coca-Cola®, o saco térmico possui poliéster 300D
durável na parte externa, um forro interno à prova de fugas e uma
camada de espuma extra forte no meio para um isolamento eficaz.
Prático e com tamanho compacto.
Revestimento interno em PEVA sem costura – à prova de fugas
O estilo alegre da Coca-Cola® coloca sorrisos nos rostos.
Desempenho de isolamento de 6 h com isolamento de espuma PE forte de 5 mm.
Fecho de funcionamento suave.
Alça de ombro ajustável para transporte conveniente.

Ref. 61.917

Saco Térmico Coca-Cola 15 l
acomoda até 20 latas de bebidas de 0,33 l e
2 garrafas de 1,5 l na posição vertical

Ref. 61.918

Saco Térmico Coca-Cola 20 l
acomoda até 50 latas de bebidas de 0,33 l e
2 garrafas de 1,5 l na posição vertical

ACESSÓRIOS MOBICOOL
Ref. 61.922

Placa de Gelo Reutilizável 2 x 220 g
Placas de gelo de alto desempenho 27, 2 x 220 g
Mantenha os alimentos frescos com estas placas de
gelo de alto desempenho de 220 g.
Com refrigeração até 12h.

Ref. 61.923

Extenção 12V para Geleira de 280 cm
Cabo de extensão de 2,8 m, ficha de 12 V e tomada de
isqueiro de alta qualidade.

Ref. 61.924

Extenção 12V para Geleira de 650 cm
Cabo de extensão de 6,5 m, ficha de 12 V e tomada de
isqueiro de alta qualidade.

COBERTURAS EXTERIORES E DE GARAGEM
Cobertura Exterior para

Moto

Ref. 34.608
Protege dos raios solares, da água,
do frio e do gelo.
90% PVC e 10% poliéster.

Cobertura Exterior (*)
Ref.34.609 Grupo I
Medida: 3,82 x 1,67 mt

Ex: Punto, Saxo, Peugeot 106, etc.

Ref.34.610 Grupo II
Medida: 4,40 x 1,65 mt

Ex: Bravo, Astra, Megane, etc.

Ref. 34.611 Grupo III
Medida: 4,42 x 1,76 mt

Ex: Xantia, Vectra, Peugeot 406, etc.

Ref. 34.612 Grupo IV
Medida: 4,88 x 1,76 mt

Ex: Mercedes, BMW Série 5, etc

Cobertura de Garagem (*)
Ref. 34.700 Grupo I
Medida: 3,82 x 1,67 mt

Ex: Punto, Saxo, Peugeot 106, etc.

Ref. 34.701 Grupo II
Medida: 4,40 x 1,65 mt

Ex: Bravo, Astra, Megane, etc.

Ref. 34.702 Grupo III
Medida: 4,42 x 1,76 mt

Ex: Xantia, Vectra, Peugeot 406, etc.

Ref. 34.703 Grupo IV
Medida: 4,88 x 1,76 mt

Ex: Mercedes, BMW Série 5, etc.

(*) Consultar tabela de aplicações

COBERTURAS EXTERIORES
COBERTURA METALIZADA
COM FIBRA INTERIOR
ANTI-RISCOS

SOL

CHUVA

NEVE

PÓ

Têxtil de alta
qualidade
Proteção UV

- 6 Tamanhos
(*Consultar tabela de aplicações)

Abertura com fecho zip na porta e na
mala. Sistema de ventilação e de
fixação.

Ref.34.613 – *Cobertura Exterior Auto Tamanho S - 406 x 165 x 120 cm
Ref.34.614 – *Cobertura Exterior Auto Tamanho M - 431 x 165 x 120 cm
Ref.34.615 – *Cobertura Exterior Auto Tamanho L - 482 x 178 x 120 cm
Ref.34.616 – *Cobertura Exterior Auto Tamanho XL - 533 x 178 x 120 cm
Ref.34.617 – *Cobertura Exterior Auto Tamanho XXL - 465 x 175 x 145 cm
Ref.34.618 – *Cobertura Exterior Auto Tamanho XXL - 490 x 195 x 145 cm
Ref.34.621

Cobertura Exterior para Moto
Tamanho L
500 cc – 700 cc
228 x 99 x 120 cm

CAPAS PARA ESTOFOS
Ref.34.604

Capas para Estofos Universais 5 Lugares
sem espuma

Adaptáveis à maior parte dos modelos.
Contém:
2 capas para os bancos da frente
2 para os encostos de cabeça
2 para os bancos de trás
1 jogo de ganchos
Estas capas anulam os airbags laterais.
Ref.34.605

Capas para Estofos Universais 5 Lugares
com espuma

Adaptáveis à maior parte dos modelos.
Contém:
2 capas para os bancos da frente
2 para os encostos de cabeça
2 para os bancos de trás
1 jogo de ganchos
Estas capas anulam os airbags laterais.
Ref.34.603

Capas para Esfofos com espuma reforçada
5 lugares Crilenka

Tecido central e lateral reforçado com espuma e forro de
protecção. Preparado para bancos com Airbag Lateral.
Contém:
2 Peças para Bacos Dianteiros
2 Peças para Bancos Traseiros
5 encostos de cabeça e conjunto de fixadores.
Ref.34.606
Capas para Estofos com espuma 2 lugares

Adaptáveis à maior parte dos modelos comerciais de 2 lugares.
Contém:
2 capas para os bancos da frente
2 para encostos de cabeça
1 jogo de ganchos
Estas capas anulam os airbags laterais.

CAPAS PARA ESTOFOS
Ref.34.430
Capas Protectoras em Tecido Preto com Faixa
Central em Cinza (2 Capas)

Para qualquer tipo de banco. Em tecido perfurado e acolchoado,
super fresco para circulação do ar, com bandas elásticas para
fixação automática, preparadas para bancos equipados com airbag e protecção 100% eficaz nas laterais contra o atrito na
entrada e saída da viatura.

Ref.34.435
Capas Protectoras em Napel Preto com Faixa
Central Preta (2 Capas)

Para qualquer tipo de banco.
Em napel com tecido central, perfurado, alcochoado, super
fresco para circulação do ar, com bandas elásticas para fixação
automática, preparadas para bancos equipados com air-bag e
protecção 100% eficaz nas laterais contra o atrito na entrada e
saída da viatura.

Ref.34.607

Capas para Estofos Pele Sintética para os 2 lugares
da frente

Para qualquer tipo de banco.
Em pele sintética super fresco para circulação do ar, com bandas
elásticas para fixação automática, protecção 100% eficaz nas
laterais contra o atrito na entrada e saída da viatura.

Ref.34.455
Capas para Veículos Comerciais (3 Lugares)
Disponível para:

Citroën Jumpy e Jumper | Fiat Scudo e Ducato
Peugeot Boxer e Expert | Renault Master e Trafic
VW Transporter e Crafter | Opel Movano e Vivaro
Mercedes Vito e Sprinter | Ford Transit | Hyundai H1
Iveco Daily |Toyota Hiace | Nissan Primastar

CAPAS PARA ESTOFOS

Ref.34.300

Ref.34.597

Ref.34.601

Esteira Ventilada

Esteira Magnética Conforto

Esteira “Bola”

Cor: Azul Escuro / Azul Claro
Super respirável e fresca

Ergonómica e relaxante. Ajuda a
prevenir dores e rigidez muscular.
Estimula a circulação sanguínea e
elemina sensação dor e fadiga.

Favorece a ventilação e estimula a
circulação sanguínea, produzindo
um efeito de massagem que alivia
o stress.

Capas Protectoras em Tecido para Smart Fortwo
Capas protectoras para os bancos dianteiros feitas por medida para Smart Fortwo 98> 07,
07> 14, 14>. Em algodão e jersey de alta qualidade com enchimento em esponja de 3,5 mm
(moltopren). Fáceis de aplicar. Preparadas para bancos com airbag lateral. Fabricado com
tecidos italianos. Lavável a 30°.

Ref.34.420

Ref.34.422

Ref.34.424

Capas Potectoras em
Tecido Preto com Faixa
Central às Riscas Diagonais
Cinza
para Smart Fortwo

Capas Protectoras em
Tecido Preto com Faixa
Central às Riscas Diagonais
Azul
para Smart Fortwo

Capas Protectoras em
Tecido Preto com Faixa
Central às Riscas Diagonais
Vermelho
para Smart Fortwo

KIT DE REPARAÇÃO DE PNEUS

Ref. 66.602
Kit de Reparação Slime Pneus Auto

O Slime Auto Smart Spair (Gel Selante de
Pneu) é a maneira mais inteligente e
rápida de reparar um pneu sem ter a
necessidade de utilizar um macaco ou de
retirar a roda, basta utilizar Slime, encher
e continuar viagem.
O sprair (Gel Selante de Pneu) oferece-lhe
uma solução portátil para a reparação de
um pneu furado.
Repara furos até 6 mm.
Contém: Compressor 12V, Selante em Gel
473 ml Slime, Adaptadores e acessórios
para utilização.

(Compressor 12V + Selante 473 ml)

Ref. 66.603
Recarga Selante Slime Pneus Auto 473 ml

Modo de Aplicação

A especialidade de Slime baseia-se na
tecnologia do selante fibro-Seal ™
O que é esta tecnologia?
O selante Slime é uma fórmula testada
para uso em todos os tipos de
pneumáticos. Uma vez instalado, Slime
permanece líquido e não endurece ou
seca. Como o pneu roda Slime repara e a
força centrífuga empurra o selante para o
piso criando uma camada de proteção,
reparando os furos à medida que ocorrem
ou tratamento de furos existentes.

TAMPÕES DE RODA

Ref.68.700

Ref.68.700

Ref.68.700

Mod. Apache 13” e 14”

Mod.Boston 13”,14” e 15”

Mod. Dakota 13” e 14”

Ref.68.700

Ref.68.700

Ref.68.700

Mod.Houston 13”,14”e 15”

Ref.68.700

Mod.Sioux 13”e 14”

Mod.Palermo 13” e 14”

Mod.Sienna 13”,14” e 15”

AGUARDA
NOVO
PRODUTO

AGUARDA
NOVO
PRODUTO

TAMPÕES DE RODA ABS

Caixa com
4 Tampões

Ref.68.749
GYRO 13”

Ref.68.750
VEGAS 13”

Ref.68.751
POLUS 13”

Ref.68.757
VEGAS 14”

Ref.68.772
GYRO 14”

Ref.68.773
FLARE 14”

Ref.68.764
FLARE 15”

Ref.68.765
GYRO 15”

Ref.68.767
VEGAS 15”

Ref.68.768
VEGAS 16”

Ref.68.769
GYRO 17”

Blister com
4 Tampões

Ref.68.850
SPEED VAN 15”

Ref.68.852
SPEED VAN 16”

Tampão de
Roda
Especial para
Furgonetas

TERMINAIS DE ESCAPE

Ref.73.320

Redondo 40 mm
Aço Inox
(Mod. 550.2)

Ref.73.305

Ref.73.314

Redondo 41 mm
Aço Cromado
(Mod. 742.2)

Ref.73.332

Ref.73.330

Redondo 48 mm
Aço Inox
(Mod. 503.B4)

Ref.73.310

Ref.73.317

Redondo 58 mm
Aço Cromado
(Mod. 776)

Ref.73.312

Redondo 57 mm
Aço Cromado

Redondo 60 mm
Aço Inox

Redondo 66 mm
Aço Cromado

Redondo 66 mm
Aço Preto Epoxy

Ref.73.375

Ref.73.380

Ref.73.360

Ref.73.370

(Mod. 513.4)

(Mod. 507.4)

(Mod. 787.2)

(Mod. 744.2)

Oval 48 mm
Aço Inox

Ref.73.340

Curvo 55 mm
Aço Cromado
(Mod. 764.2)

(Mod. 500.2)

Oval 50 mm
Aço Inox

Ref.73.303

Retangular 50 mm
Aço Cromado
(Mod. 781.3)

(Mod. 700.3)

(Mod. 700.3)

Oval 50 mm
Aço Cromado

Oval 55x75 mm
Aço Cromado

Ref.73.420
Duplo Redondo 60 mm

Ref.73.425

Aço Cromado
(Mod. 756.4)

(Mod. 772.3)

Duplo Oval 60 mm
Aço Cromado
(Mod. 757.4)

PRODUTOS EMERGÊNCIA

Aplicações

Ref.80.600
Extintor Pó Químico 1 Kg com
Manómetro Classes A, B e C

Concebido para extinguir fogos em carros, barcos,
campismo etc.

Caracteristicas
. Manuseamento fácil e ergonómico.
. Fácil e eficaz.
. Manutenção económica.
. Possibilidade de reenchimento.
. Cilindro do extintor revestido a tinta poliéster,
resistente à radiação UV.

Utilização
Parta a válvula amarela situada atrás do indicador
de pressão.
A conceção da válvula permite a interrupção
temporária do extintor.

Qualidade e Segurança
Fabricado de acordo com os requisitos dos
mercados europeus, baseados nos certificados dos
sistemas de qualidade ISO9001.
Preenche ao requisitos europeus standard EN3 e as
diretivas de segurança PED 2014/68/EU.

Ref.80.601
Extintor Pó Químico 2 Kg com
Manómetro Classes A, B e C

SPRAY ANTI-FOGO 750 gr

Ref.80.602

PRODUTOS DE EMERGÊNCIA

M:26x24x14 cm

M:30x26x17 cm

M:35x38x19 cm

Ref.80.810

Ref.80.823

Ref.80.824

Bidão Reserva 5 Litros
c/ escala Homologado

Bidão Reserva 10 Litros
Homologado

Bidão Reserva 20 Litros
Homologado

O bidão de reserva da marca Deura é uma excelente escolha para o armazenamento e transporte de
produtos químicos. Os Jerricans DEURA é uma fusão entre a experiência técnica associada ao processamento
de plástico com qualidade e design. Homologação "UN" em conformidade com a Directiva Europeia. Tampa
de fecho e bico flexível. A cor padrão é vermelha.

M:35x47x16 cm
Ref.80.818

Jerry Can Metálico 20 Litros
Homologado

Ref.80.822

Agulheta para Jerry Can
Metálico

Ref.80.628
Ref.80.821
Tampão Gasolina Univ. Emergência Aparadeira para Mudança de
(Diâmetro Interior Ajustável)
Óleo

Ref.80.501

Saco de Emergência
8 Litros

Ref.80.819

Aparadeira para Mudança de
Óleo 10 Litros

PRODUTOS DE EMERGÊNCIA

Ref.80.820

Ref.80.815

Bomba
Sifão

Densimetro para
Baterias

Chave Saca Filtros Óleo
Ref.80.605 Cinta
Ref.80.614 Corrente

Chave de Velas
Ref.80.555 16 mm
Ref.80.556 21 mm

Ref.80.404

Ref.80.406

Bomba Pé com Manômetro
Ref.80.806 1 Cilindro
Ref.80.805 2 Cilindros

Ref.80.625

Ref.80.408

Ref.80.609

Funil Plástico
Flexível

Chave rodas telescópica
17,19,21,23 mm

Macaco Hidráulico

Ref.80.611 - 2 Toneladas
Ref.80.608 - 6 Toneladas
Ref.80.613 - 10 Toneladas

Macaco Tesoura
1,5 Toneladas

Ref.80.405

Chaves Rodas
16,17,19,21 mm

Preguiças
2 Toneladas

Macaco Garagem
2 Toneladas

PRODUTOS DE EMERGÊNCIA

Ref.80.629

Colete Homologado de
Alta Visibilidade Verde

Ref.80.413

Cone de Sinalização em
Polietileno 50 cm

Ref.80.702

Terminais de Bateria (2)
Positivo + Negativo

Fusiveis (10)
Ref.80.699 Mini
Ref.80.700 Lâmina

Ref.80.606

Ref.80.635

Triângulo Compacto de
Pré-Sinalização Homologado

Colete + Triângulo Pré Sinalizção

Cabos de Bateria 400A

Cabos de Bateria 480A

Ref.80.752
Gasolina até 2,5L Diesel até 3L
Comp: 2,5m Secção: 25mm²

Ref.80.755
Gasolina até 7L Diesel até 4L
Comp: 4,5m Secção: 38mm²

Terminais Bateria
Ref.80.701 – Positivo
Ref.80.701 – Negativo
Saco com 25 unidades

Terminal Motor de Arranque
Ref.80.684 25 A
Ref.80.686 35 A
Ref.80.688 50 A

Ref.66.609

Ref.80.504

Kit Reparação de Furos para
Pneus sem Câmara de Ar

Kit de Emergência

Kit Reparação Câmaras de Ar
(Bicicletas/Motas)

PRODUTOS DE EMERGÊNCIA

Ref.80.986

Ref.47.899

Ref.47.900

Baliza de Emergência
Homologado

Pirilampo Base Plana
12/24 V

Pirilampo Magnético
12/24 V

Ref.47.905

Ref.47.910

Ref.47.914

Triângulo Reflector
155 mm com Furo

Farolim Traseiro
3 Posições

Farolim Traseiro Rectângular
3 Posições

Ref.47.912

Ref.80.850

Ref.80.855

Farolim de Matricula
Universal

Ficha para Reboque
7 Pólos Metálica

Tomada para Reboque
7 Pólos Metálica

Ref.80.858

Ref.80.860

Ref.61.899

Ficha p/Reboque 12V 7 Pólos
Plástico

Tomada para Reboque 12V 7
Pólos Plástico

Kit Isqueiro com Luz
12V (Europa)

PRODUTOS DE EMERGÊNCIA

Buzina Elétrica Pi-Pi
Ref.28.602

Buzinas Elétricas 12V
2 Terminais

Ref.28.609

Ref.28.603 - 24V

Ref.28.605

Ref.28.604 - 12V

Buzinas Ar
2 Cornetas

Ref.80.648

Ref.80.649

Buzina Gás
Futebol/Barcos

Luvas poliuretano revestidas
a nitrilo TM: L

Luvas em algodão com
pontos em PVC

Ref.80.399

Ref.80.402

Ref.80.930

Luvas em
Pele

Pernos TO / Fêmeas TU
Anti-Roubo de Jantes

Luvas Tipo
Americano

Tranca de
Volante/Tablier

Ref.71.701 Cód.TO-01

Ref.71.717 Cód.T0-17

Ref.71.702 Cód.TO-02

Ref.71.728 Cód.T0-28

Ref.71.703 Cód.TU-03

Ref.71.729 Cód.TU-29

Ref.71.705 Cód.T0-05

Ref.71.731 Cód.TO-31

Ref.71.708 Cód.TU-08

Ref.71.733 Cód.TU-33

Ref.71.709 Cód.T0-09

Ref.71.747 Cód.T0-47

Ref.71.714 Cód.T0-14

PRODUTOS DE EMERGÊNCIA

Um acessório fundamental para os pequenos acidentes.
Este kit contém todos os componentes necessários para os primeiros socorros.

Ref.80.631 – Kit Primeiros Socorros

Caixa com 10 unidades

Kit Composto por:
1 Fita adesivo 5 m x 2,5 cm - 14 Pensos Rápidos - 2 Toalhetes de Limpeza
1 Compressa 6x8 cm - 2 Compressas 8x10 cm - 1 Compressa 10x12 cm
1 Compressa para queimaduras 40x60 cm
1 Compressa para queimaduras 60x80 cm - 6 Compressas para Feridas 10x10 cm
2 Bandas elásticas 6x400cm - 3 Bandas elásticas 8x400 cm
1 Tesoura - 2 Bandas triangulares 96x96x136 cm - 1 Manta Primeiros Socorros 160x210 cm
4 Luvas Vinil

Ref.80.414 – Martelo de Emergência

Utensílio simples, económico e versátil.
É utilizado para quebrar janelas e cortar cintos de
segurança.
O martelo de emergência é um instrumento inteligente,
leve e eficaz que garante autonomia nas operações
elementares de libertação.
Fácil de arrumar no porta luvas de um veículo ou fixar em
paredes como um instrumento de primeiros socorros.

LUVAS NITRILO
Luvas de Nitrilo Ultragrip texturadas sem pó, laranja
Conformidade com as normas europeias EU 2016/425 para sua utilização comum, de acordo
com a norma EN 420: 2003 + A1: 2009, requisitos gerais para luvas EN ISSO 374 -1: 2016,
proteção contra produtos químicos EN ISSO 374 – 5: 2016 + A1: 2018, contra
microrganismos e vírus, que lhe são aplicáveis conforme declarado no certificado emitido
por SATRA Technology Europe Limited. Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P.
Republic of Ireland. Organismo notificado 2777.

Ref. 63.812 – Laranja Tamanho: M
Ref. 63.813 – Laranja Tamanho: L
Ref. 63.814 – Laranja Tamanho: XL
Caixa com 50 unidades
Luvas de Nitrilo de cor preta, não estéril, ambidestro, sem pó nem latex. Apesar da sua
maior resistência e espessura, mantém o conforto e destreza. Recomendado para forças de
segurança (polícia, guardas de segurança, etc.), no setor de beleza (estúdios de tatuagem,
cabeleireiros, etc.), oficinas, laboratórios, industrias em geral (metal, aço, construção,
metalurgia…), ou em qualquer área de produtos químicos, óleos, graxas, solventes, etc.
Nível de qualidade AQL 1.0 .Conformidade com as normas europeias EN 455 (1-2-3-4),
EN 374 (1-2-3), EN 388 e EN 420.

Ref. 63.818 – Perta Tamanho M
Ref. 63.816 – Preta Tamanho L
Ref. 63.817 – PretaTamanho XL
Caixa com 100 unidades

LÂMPADAS DE ALTA PERFORMANCE OSRAM
NIGHT BREAKER 200 A mais potente luz de halogéneo da OSRAM.
Aceda ao próximo nível de luz: Com a NIGHT BREAKER 200 - a mais brilhante luz automóvel de halogéneo da
OSRAM! Estas lâmpadas de farol de última geração impressionam com até 200% mais brilho e até 20% luz mais
branca em comparação com o padrão mínimo legal e geram um feixe de luz de até 150m. Mais luz e visibilidade
melhorada podem ajudar os condutores a identificar e reagir aos perigos do trânsito mais rapidamente. A lâmpada
ideal para condutores que apreciam a diferença que a potente iluminação automóvel faz. Disponível em H4 e H7
com um novo topo cromado e espelhado.

Ref. 48.200
Lâmpadas (2) Halogénio Night Breaker 200
H4 12V 60/55W

Ref. 48.202
Lâmpadas (2) Halogénio Night Breaker 200
H7 12V 55W

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) A luz extra branca com até 5,000 K
Descubra a COOL BLUE INTENSE - lâmpadas de halogéneo de alta tecnologia, quase na liga das lâmpadas LED.
Com a sua luz extra branca potente e brilhante de até 5.000 Kelvin, cujo feixe de luz atrativo faz com que se
assemelhe a uma lâmpada LED, ela dá aos fãs de design o real valor pelo seu dinheiro. A lâmpada automóvel
também fornece uma luz de alto contraste semelhante à luz do dia, o que a torna mais suave para os olhos do
que a luz das lâmpadas standard. Em comparação com os requisitos mínimos ECE, a gama OSRAM COOL BLUE
INTENSE é até 100% mais brilhante. O design moderno com topo prateado (H4/H7) é ideal para uso em faróis de
vidro transparente. Isso dá ao seu carro uma aparência elegante.

Ref. 48.204
Lâmpadas (2) Halogénio Cool Blue Intense
H4 12V 60/55W

Ref. 48.206
Lâmpadas (2) Halogénio Cool Blue Intense
H7 12V 55W

LÂMPADAS 12V EM BLISTER

Ref.48.980
12V 55W
H7

Ref.48.981
12V 21/5W (2)
P21/5W

Ref.48.982
12V 21W (2)
P21W

Ref.48.983
12V 60/55W
H4

Ref.48.984
12V 5W (2)
R5W

Ref.48.985
12V 55W
H1

Ref.48.986
12V 4W (2)
T4W

Ref.48.987
12V 55W
H3

Ref.48.988
12V 10W (2)
R10W

Ref.48.989
12V 5W s/
casq. (2) W5W

Ref.48.886
12V 10W (2)
Festoon 11x30

Ref.48.884
12V 5W (2)
Festoon 11x38

Ref.48.885
12V 10W (2)
Festoon 11x38

Ref.48.990
12V 10W (2)
Festoon 11x44

Ref.48.887
12V 1.2W
casq. Preto (2)

Ref.48.888
12V 1.2W s/casq.
(2) Capless

Ref.48.889
12V 3W s/casq.
(2) W3W

Ref.48.890

(REW504)

12V 21/5W s/casq.
(2) W21/5W
(REW580)

Ref.48.891
12V 21/4W (2)
P21/4W

Ref.48.893
12V 21W
s/casq. (1)

Ref.48.892
12V 21W (2)
PY21W

Ref.48.991
12V 55W
H11

Ref.48.992
12V 60W HB3
P20d

(REU477)

(REU448)

(REW269)

(REW286)

(REW581)

(REW380)

(REW233)

(RW239)

(RU711)

(REW382)

(REU453)

(REW272)

(RU9005)

(REU472)

(REW245S)

(REW264)

(REW566)

Ref.48.993
12V 51W HB4
P22d
(RU9006)

(REW207S)

(REW501)

(REW509T)

(RU582)

LÂMPADAS 12V/24V EM CAIXA

Ref.48.648
12V 5W s/casqui.

Ref.48.650
12V 55W H1

Ref.48.654
12V 60/55W H4

Ref.48.656
12V 55W H7

Ref.48.657
12V 16W s/ casq.

(R501A)

(R448)

(R472)

(R477)

(R955)

Ref.48.658
12V 5W

Ref.48.660
12V 4W T4

Ref.48.662
12V 5W
11X38 mm

Ref.48.666
12V 10W
11X30 mm

Ref.48.668
12V 1.2W
s/casquilho

Ref.48.674
12V 5W
s/casquilho

Ref.48.676
12V
21W

Ref.48.677
12V
21W

(R207S)

(R233)

(R239)

(R269)

(R286)

21/5W
Ref.48.670 12V

21W P21W
Ref.48.672 12V

Ref.48.701 24V

Ref.48.700 24V

Ref.48.678
12V 6W H6

Ref.48.679
12V 21W H21

Ref.48.692
24V 75/70W H4

Ref.48.693
24V 70W H7

Ref.48.694
24V 5W

(R434)

(R435)

(R475)

(R474)

(R149)

Ref.48.695
24V 5W
11X38 mm

Ref.48.696
24V 4W T4

Ref.48.697
24V 5W
sem casquilho

Ref.48.699
24V 1,2W

Ref.48.705
24V 21W H21

(R380)
(R294)

(R242)

(R382)
(R241)

(R249)

(R501)

(R507)

(R581)

(R508T)

(R343)

(R535)

LÂMPADAS 12V / KIT DE LÂMPADAS
Ref.48.936

Lâmpadas Halogénio (2) 12V 60/55W H4 +130%
Melhora a visão noturna; até mais 130% de luz na estrada
proporcionando uma condução mais segura e confortável.
Lâmpadas legais e sem necessidade de qualquer alteração no
veículo.
Contem 2 lâmpadas H4.

Ref.48.937

Lâmpadas Halogénio (2) 12V 55W H7 +130%
Melhora a visão noturna; até mais 130% de luz na estrada
proporcionando uma condução mais segura e confortável.
Lâmpadas legais e sem necessidade de qualquer alteração no
veículo.
Contem 2 lâmpadas H7.

Kit´s de Lâmpadas

Ref.48.961

Kit de Lâmpadas 12V H1

Contém:

1 x Lâmpada 12 V 55 W H1
1 x Lâmpada 12 V 5 W c/casquilho
1 x Lâmpada 12 V 21/5 W
1 x Lâmpada 12 V 21 W
1 x Lâmpada 12 V 21 W laranja
1 x Lâmpada 12 V 5 W s/casquilho
1 x Fusível Lâmina 10 Amperes
1 x Fusível Mini 10 Amperes

Ref.48.962

Kit de Lâmpadas 12V H4
Contém:
1 x Lâmpada 12 V 60/55 W H4
1 x Lâmpada 12 V 5 W c/casquilho
1 x Lâmpada 12 V 21/5 W
1 x Lâmpada 12 V 21 W
1 x Lâmpada 12 V 21 W laranja
1 x Lâmpada 12 V 5 W s/casquilho
1 x Fusível Lâmina 10 Amperes
1 x Fusível Mini 10 Amperes

Ref.48.963

Kit de Lâmpadas 12V H7
Contém:
1 x Lâmpada 12 V 55 W H7
1 x Lâmpada 12 V 5 W c/casquilho
1 x Lâmpada 12 V 21/5 W
1 x Lâmpada 12 V 21 W
1 x Lâmpada 12 V 21 W laranja
1 x Lâmpada 12 V 5 W s/Casquilho
1 x Fusível Lâmina 10 Amperes
1 x Fusível Mini 10 Amperes

LANTERNAS E FARÓIS
Ref.80.671

Lanterna de Bolso com 6 LEDs de Alta
Intensidade RIL50
Expositor: 12 Lanternas

Expositor: 8 Lanternas

A lanterna de bolso da Ring tem 8 LED`s ultra
brilhantes com 40 lumens. É compacta, similar a
uma caneta com 16 cm de comprimento e com um
clip de bolso magnético. Inclui 3 pilhas AAA. O
íman permite direcionar a luz deixando as mãos
livres para executar a tarefa a que se propõe. O seu
feixe luminoso super-brilhante e de largo espectro
faz com que não seja essencial direcionar a luz uma
vez que esta é suficientemente potente para
iluminar o seu caminho.
Ref.80.674

Lanterna de Borracha com LED
Pequena mas robusta

- Lanterna em borracha á prova de choque
- 35 lumens de luz branca
- Tempo de vida do LED – até 100.000 horas
- Funcionamento contínuo de 6 horas
- Inclui 2 pilhas AA
- Anti-corrosão
Ref.80.672

Gambiarra de Inspecção Recarregável
com 21 LEDs

2 Faces com íman para utilização paralela e uma
para utilização vertical com flexibilidade de 180
graus. Gambiarra de 21 LEDS + lanterna de 5 LEDS.
Funcionamento contínuo máximo da gambiarra de
4h e da lanterna de 15h.
2 Ganchos para utilização multi-angular.
Adaptador AC e DC.
Ref.47.600
Rectangulares Espalhadores Brancos

Inclui 2 Lâmpadas Halogéneo 12V 55W H3. Vidro
branco e resistente ao choque. Com kit de
montagem e instruções. Desenho compacto.
Concebidos para serem montados acima ou abaixo
do para-choques.
Ref.47.800
Projectores RALLY GIANT

Inclui 2 Lâmpadas Halogéneo 12V 55W H3.
Suportes de montagem universais.
Podem ser montados em qualquer carro.

FICHAS DE ISQUEIRO
Ref.61.946
Carregador de Corrente 12/24V c/ Entrada USB

Para veículos 12/24V para equipamentos até 5V, 1.0A.
Permite o carregamento de leitores de MP3, telemóveis,
smart phones e outros equipamentos com alimentação USB.
Com fusível de lâmina de 12A.
Indicador de carga em LED.

Ref.61.948
Ficha de Isqueiro Dupla 12V com Analisador de
Bateria

Entrada dupla 12V para 2 equipamentos até 8A.
Analisador que indica o estado da bateria do veículo.
Anel em LED para localização nocturna.
Cabo de alimentação em espiral que facilita a arrumação.

Ref.61.949
Ficha de Isqueiro Tripla 12V com Analisador de
Bateria

Entrada tripla 12V para 3 equipamentos até 8A.
Analisador que indica o estado da bateria do veículo.
Anel em LED para localização nocturna.
Cabo de alimentação em espiral que facilita a arrumação.

Ref.80.503 – Referência descontinuada
Medidor de Pressão Pneus Digital

Medidor de pressão digital com sistema único de encaixe
com rotação de 360º para encontrar a válvula do pneu.
Medição em psi, bar, kpa, kg/cm².
Escala de 0-99 psi/0-7 bar.
Estojo incluído.

COMPRESSOR DE AR ANALÓGICO 12 VOLTS
Ref.80.651

Compressor de Ar Analógico
12 Volts

Adaptadores incluídos

O compressor de pneus analógico RTC200 tem um botão on/ off de grandes dimensões para facilidade de
uso. O seu design estável mantém o compressor imóvel durante a utilização. Inclui compartimento de
armazenamento para as tampas das válvulas do pneu quando em uso. Mostra leituras de pressão em kPA,
bar e PSI. Alimentado por uma tomada de 12 V do carro, o cabo longo do RTC200 alcança todos os pneus do
veículo. Vem com conjunto de 3 adaptadores para utilização com pneus de bicicleta, pneus de moto, bolas e
outros insufláveis. Enche um pneu em 4,5 minutos. Manómetro do medidor de pressão analógico de 50 mm
de diâmetro em PSI, BAR, kPA para fácil leitura da pressão. Mangueira de ar flexível com compartimento de
armazenamento de fácil acesso concebido especificamente para reduzir as dobras do cabo. O conector à
válvula de haste ajuda a alcançar válvulas de pneus colocadas de maneira menos acessível. Equipado com
cabo de alimentação de 3 m e ficha de alimentação com fusível de 12 V DC para ajudá-lo a alcançar todo o
veículo. O enrolador do cabo torna a tarefa de o guardar mais rápida. O seu design plano oferece
estabilidade máxima durante o uso. Botão on / off de grandes dimensões para fácil uso com mãos sujas /
oleosas ou em condições de iluminação insuficiente. Completo com kit de 3 adaptadores para pneus de
bicicleta, bolas e outros infláveis.

CARREGADORES VEÍCULOS ELÉTRICOS

CARREGADORES VEÍCULOS ELÉTRICOS
Ref. 80.747

CARREGADOR PORTÁTIL EV PLUG PRO
Carregador Portátil TIPO 2 de corrente variável até 32Amp
controlável com SmartButton no LCD do dispositivo.
É uma opção de carregamento de veículos elétricos fácil
de usar e universal. Possui cabo de 5 metros com ficha
Europeia para ligar em tomadas de 220Volt em casa, no
escritório ou quando se desloca em trabalho ou de férias.

Características Principais
Carregador TIPO 2: Este carregador permite usar
as tomadas de 220Volt com amperagem entre
10-32A. Proporcionando carregamentos até 5
vezes mais rápidos, quando comparado com os
carregadores fornecidos com os carros elétricos
disponíveis no mercado atual.

Compatibilidade Universal
O carregador EVPlug, vem
com ficha CEE e cabo
adaptador de ficha CEE para
Schuko 220volts standard
para uma fácil utilização em
qualquer ponto da sua casa
bem como noutros locais
que frequenta no seu
quotidiano.

Compatibilidade: Este carregador funciona com
tomada CEE, tem cabo adaptador para poder
ligar numa tomada standard de 220 Volt.
Compatível com veículos Tesla, Chevrolet, Ford,
BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Honda, Nissan,
Renault, Jaguar, Ferrari, Volkswagen entre
outros.
Segurança Ativa: O CPU do circuito de controle
interno protege o seu carro enquanto este
carrega contra flutuações de voltagem e
corrente de rede, bem como perturbações
eletromagnéticas externas. Inclui ainda
proteção dos utilizadores contra correntes de
fugas (Leakage).
Display intuitivo: O ecrâ LCD oferece informação
de estado de carga em tempo real. O dispositivo
monitoriza potência, corrente e voltagem
instantânea bem como temperatura de
carregamento, tornando assim bastante
intuitiva a sua utilização.
Robusto: Caixa de protecção resistente a
impactos e esmagamento bem como aos
elementos da natureza. Waterproof IP67 rating.

CARREGADORES VEÍCULOS ELÉTRICOS

CARREGADORES VEÍCULOS ELÉTRICOS
Ref. 80.748

CARREGADOR MONOFÁSICO EV BASIC
O modelo PP2107 MONOFÁSICO de 220Volt AC de
7KWH pode ser montado na parede ou em poste.
É adequado para ser instalado em casa ou escritórios.
Este carregador Tipo 2 é compatível com carros 100%
elétricos e híbridos.

Características Principais
Carregador Monofásico TIPO 2: Este carregador
de parede de 32Amperes permite carregar de
forma rápida o seu veículo elétrico. Reduzindo
em várias horas o tempo de carregamento
completo da bateria do seu carro.
Compatibilidade: Este carregador é compatível
com veículos Tesla, Chevrolet, Ford, BMW,
Mercedes-Benz, Toyota, Honda, Nissan, Renault,
Jaguar, Ferrari, Volkswagen entre outros.
Segurança Ativa: Monitorização de temperatura
de carregamento. Proteção contra sobrecargas e
curto circuito bem como flutuações de rede.
Inclui ainda proteção dos utilizadores contra
correntes de fugas (Leakage) em conformidade
com a norma EN62423.
Interface intuitivo: Mostrador indicativo de
estado com LEDs vermelho, verde e amarelo
oferece informação do estado de carga em
tempo real. Possui botão de emergência para
interromper abastecimento.
Comodidade: Cabo ergonómico softgrip de 5
metros.
Robusto: Caixa de proteção resistente com
Waterproof rating IP54.

CARREGADORES VEÍCULOS ELÉTRICOS

CARREGADORES VEÍCULOS ELÉTRICOS
Ref. 80.749

CARREGADOR TRIFÁSICO EV 3PHASE
Este carregador compacto oferece performance
superior para poder carregar o seu veículo elétrico
confortavelmente em casa.
Fácil de instalar o EV Charger PP2122 permite-lhe
carregar qualquer carro elétrico disponível no
mercado.
Controlo de carregamento Plug and Play através do
LCD ou por RFID. Botão de emergência que lhe
permite parar o fluxo de corrente em qualquer
altura do abastecimento.

Características Principais
Carregador 3Phase TIPO2: Este carregador de parede
Trifásico de 22KWH permite carregar de forma rápida
o seu veículo elétrico. Reduzindo o tempo de
carregamento completo para 4-6 horas, dependendo
da capacidade da bateria do seu carro.
Compatibilidade: Este carregador é compatível com
veículos Tesla, Chevrolet, Ford, BMW, MercedesBenz, Toyota, Honda, Nissan, Renault, Jaguar, Ferrari,
Volkswagen entre outros.
Segurança Ativa: Proteção contra sobrecargas e
curto-circuito. Inclui ainda diferencial residual Tipo B
para proteção dos utilizadores contra correntes de
fugas (Leakage) em conformidade com a norma
EN62423.
Display intuitivo. O ecrã LCD oferece informação de
estado de carga em tempo real. Controlo de
carregamento por RFID. Possui botão de emergência
para interromper abastecimento.
Comodidade: Cabo ergonómico softgrip de 5 metros.
Robusto: Caixa de proteção
Waterproof rating IP54.

resistente

com

BOOSTERS DE ARRANQUE

Ref.80.782
Booster de Arranque Compacto
Litio 12v 6000mAh
Entradas USB 2.1A: 1
Luz LED: sim
Caixa de armazenamento: Sim
Amperagem de arranque: 150
Peak Amps: 500
Capacidade da bateria: 6000 mAh
Tipo de carregamento: Micro-USB
Tempo de carregamento: 2h
Função de banco de potência: Sim

Ref.80.784
Booster de Arranque Compacto
Litio 12v 1300mAh
Entradas USB 2.1A: 2
Luz LED: sim
Caixa de armazenamento: Sim
Amperagem de arranque: 300
Peak Amps: 1500
Capacidade da bateria: 13000 mAh
Tipo de carregamento: Micro-USB
Tempo de carregamento: 3h
Função de banco de potência: Sim

CARREGADORES DE BATERIA INTELIGENTES
Carregador inteligente e de
manutenção recomendado para
baterias com START/STOP.
Compatível para baterias de chumbo,
gel e cálcio EFB e AGM. Mantêm a
bateria em boas condições sem risco
de sobrecarga. Um único botão e
grande LCD para facilitar a utilização
assim como protecção de polaridade
invertida e curto-circuito por
segurança. Processo de
carregamento de 7 fases. LCD que
mostra a voltagem e fase de
carregamento. Modo de
carregamento para temperaturas
baixas que protege a bateria nessas
condições. Ligadores rápidos com
terminais O-Ring.
Ref.80.787
Carregador de Bateria
Inteligente 6/12V 4A

Ref.80.789
Carregador de Bateria
Inteligente 6/12V 6A

Ref.80.790
Carregador de Bateria
Inteligente 12/24V 8A

ANTENAS

Ref.24.485

Ref.24.600

Tuning Preta 17 cm
Rosca M5/M6

Ref.24.701

Electrónica Interior
com Cabo

Ref.24.705

Guarda-Lamas Universal
com Cabo

Ref.24.490

Haste de Antena com 23 cm
Rosca M5/ M6

Haste de Antena com 40 cm
Rosca M5/ M6

Ref.24.605

Ref.24.700

Antena de Borracha 20 cm
Rosca M5/ M6

Ref.24.702

Tejadilho Opel/ VW/ Skoda
com Cabo

Ref.24.709

Tejadilho Tipo Fiat
com Cabo

Eléctrica
Universal

Ref.24.704

Lateral Universal
com Cabo

Ref.24.711

Tejadilho Tipo Tubarão
com Cabo

MALA DE FERRAMENTA PROFISSIONAL

Ref. 78.441 - Mala de Ferramenta 155 peças

MALA DE FERRAMENTA PROFISSIONAL

Ref.78.443
Mala de Ferramenta 47 peças

Ref.78.444
Mala de Ferramenta 87 peças

Ref.78.442
Mala de Ferramenta 215 peças

PORTA FUSÍVEIS / FUSÍVEIS MTA

Ref.0100300
Porta Fusíveis
Tipo Bosch
Cx:5

Ref.0100336
Porta Fusível
c/Cabo

Ref.0100351
Porta Fusíveis
Tipo Ficha

Ref.0100590
Caixa Porta
Fusíveis 8

Ref.0100600
Caixa Porta
Fusíveis 6

Ref.0100610
Caixa Porta
Fusíveis 4

Ref.0200150
Fusível Tipo Bosch
8A
Cx:100

Ref.0200170
Fusível Tipo Bosch
16 A
Cx:100

Ref.0200180
Fusível Tipo Bosch
25 A
Cx:100

Ref.0700110
Fusível Ficha 5A
Mini Beje
Cx:50

Ref.0700120
Fusível Ficha 7,5A
Mini Castanho
Cx:50

Ref.0700130
Fusível Ficha 10A
Mini Vermelho
Cx:50

Ref.0700140
Fusível Ficha 15A
Mini Azul
Cx:50

Ref.0700150
Fusível Ficha 20A
Mini Amarelo
Cx:50

Ref.0700160
Fusível Ficha 25A
Mini Transparente
Cx:50

Ref.0700170
Fusível Ficha 30A
Mini Verde
Cx:50

Ref.0700310
Fusível Ficha 5A
Médio Beje
Cx:100

Ref.0700320
Fusível Ficha 7,5A
Médio Castanho
Cx:100

Ref.0700330
Fusível Ficha 10A
Médio Vermelho
Cx:100

Ref.0700340
Fusível Ficha 15A
Médio Azul
Cx:100

FUSÍVEIS / TERMINAIS NÃO ISOLADOS / ISOLADOS MTA

Ref.0700350
Fusível Ficha 20A
Médio Amarelo
Cx:100

Ref.0700360
Fusível Ficha 25A
Médio Branco
Cx:100

Ref.0700370
Fusível Ficha 30A
Médio Verde
Cx:100

Ref.1301390
Terminal não
Isolado Fêmea 2.8
Cx:200

Ref.1301391
Terminal não
Isolado Fêmea 4.8
Cx:100

Ref.1301400
Terminal não
Isolado Fêmea 6.3
Cx:200

Ref.1301412
Terminal não
Isolado Macho 6.3
Cx:100

Ref.1301650
Terminal não
Isolado Fêmea 6.3
Cx:100

Ref.1301665
Terminal não
Isolado Macho 6.3
c/Mola Cx:100

Ref.1850400
Terminal Isolado
Fêmea 2.8
Cx:100

Ref.1850500
Terminal Isolado
Fêmea 4.7
Cx:100

Ref.1851000
Terminal Isolado
Fêmea 6.3
Cx:100

Ref.1851500
Terminal Isolado
Fêmea 6.3
Cx:100

Ref.1852000
Terminal Isolado
Macho 6.3
Cx:100

Ref.1853070
Terminal Isolado
Argola 4.3
Cx:100

Ref.1853150
Terminal Isolado
Argola 5.3
Cx:100

Ref.1854400
Terminal Isolado
Fêmea 2.8
Cx:100

Ref.1854500
Terminal Isolado
Fêmea 4.7
Cx:100

Ref.1855000
Terminal Isolado
Fêmea 6.3
Cx:100

Ref.1855500
Terminal Isolado
Fêmea 6.3
Cx:100

TERMINAIS ISOLADOS MTA

Ref.1856000
Terminal Isolado
Macho 6.3
Cx:100

Ref.1857100
Terminal Isolado
Argola 4.3
Cx:100

Ref.1857150
Terminal Isolado
Argola 5.3
Cx:100

Ref.1857200
Terminal Isolado
Argola 6.4
Cx:100

Ref.1857250
Terminal Isolado
Argola 8.4
Cx:100

Ref.1861000
Terminal Isolado
Fêmea 6.3
Cx:50

Ref.1862000
Terminal Isolado
Macho 6.3
Cx:100

Ref.1862500
Terminal Isolado
Duplo 5.3
Cx:50

Ref.1863000
Terminal Isolado
Fêmea 9.5
Cx:50

Ref.1863100
Terminal Isolado
Argola 4.3
Cx:50

Ref.1863150
Terminal Isolado
Argola 5.3
Cx:50

Ref.1863200
Terminal Isolado
Argola 6.4
Cx:50

Ref.1863250
Terminal Isolado
Argola 8.4
Cx.50

Ref.1863300
Terminal Isolado
Argola 10.4
Cx:50

Ref.1864000
Terminal Isolado
Banana Macho 4
Cx:100

Ref.1864100
Terminal Isolado
Banana 10.4
Cx:100

Ref.1864300
Terminal Isolado
Banana Macho 4
Cx:100

Ref.1864400
Terminal Isolado
Banana 3.86
Cx:100

Ref.1864500
Terminal Isolado
Banana Macho 5
Cx:100

Ref.1864600
Terminal Isolado
Banana 4.85
Cx: 100

FUSÍVEIS ISOLADOS / GARRAS DE BATERIA MTA

Ref.1868000
Terminal Isolado
Banana 1.7
Cx:100

Ref.1868100
Terminal Isolado
Banana 2.3
Cx:100

Ref.1868200
Terminal Isolado
Banana 3.4
Cx:50

Ref.4410090
Terminal Isolado
União 0.25/1
Cx:100

Ref.4410091
Terminal Isolado
União 1/2.5
Cx:100

Ref.4640200
Rolo de Fita Isoladora
Preta 25 mt
15mmx0,15mm

Ref.0100302
Rolo de Fita Isoladora
Preta em Tecido 25mt
19mmx0,28mm

Ref.4430100
Barra de
Ligadores Pequena
Cx:10

Ref.4430110
Barra de
Ligadores Média
Cx:10

Ref.4430120
Barra de
Ligadores Grande
Cx:10

Ref.4814220
Garras de Bateria
40 A
Positivo

Ref.4814220
Garras de Bateria
40 A
Negativo

Ref.4814252
Garras de Bateria
100 A
Positivo

Ref.4814252
Garras de Bateria
100 A
Negativo

Ref.4814258
Garras de Bateria
120 A
Positivo

Ref.4814259
Garras de Bateria
120 A
Negativo

Ref.4814250
Garras de Bateria
400 A
Positivo

Ref.4814250
Garras de Bateria
400 A
Negativo

Ref.4814321
Garras de Bateria
600 A
Positivo

Ref.4814321
Garras de Bateria
600 A
Negativo

VELAS DE IGNIÇÃO NGK

Ref.49.515 – BCP5ES
Ref.49.520 – BCP6ES
Ref.49.530 - BCPR6ES
Ref.49.555 – BKR6E-11
Ref.49.560 – BKR6EK
Ref.49.580 – BM6A
Ref.49.590 – BP6ES Comprido
Ref.49.595 – BP6HS Curto

As

velas

de

são imprescindíveis

incandescência
para

por

em

marcha o motor de qualquer veículo
a gasóleo, especialmente quando as
temperaturas são inferiores a 0
graus. Também desempenham um
papel importante nos esforços para
reduzir as emissões e o efeito estufa,
contribuindo para tornar os motores
mais eficientes.

Ref.49.600 – BPR5ES
Ref.49.610 – BPR6ES

Nota: Para outras referências de
velas, por favor consultar-nos.

Ref.49.615 – BUR6ET

FILTROS DE COMBUSTÍVEL

Ref.80.665

Filtro Gasolina Pequeno
c/embalagem

Ref.80.655

Filtro Gasolina Pequeno GA1
s/embalagem

Ref.80.660

Filtro Diesel Duplo GA14
s/embalagem

Ref.80.666

Filtro Gasolina Grande
c/embalagem

Ref.80.656

Ref.80.668

Filtro Diesel Grande
c/embalagem

Ref.80.658

Filtro Gasolina Grande GA2
s/embalagem

Filtro Diesel Grande GA8
s/embalagem

AGUARDA
NOVO
PRODUTO

AGUARDA
NOVO
PRODUTO

ADAPTADORES GPL
Com a implementação das pistolas EuroConnector, houve necessidade da criação de adaptadores
para os clientes com tecnologias diferentes da Euroconnector pudessem abastecer as suas viaturas
sem necessidade de fazer alterações nas viaturas.

Ref.80.962

Ref.80.965

Adaptador GPL Euroconector

Adaptador GPL Euroconector

O adaptador está de acordo com a norma
NP EN 13760 e a diretiva R67

O adaptador está de acordo com a norma
NP EN 13760 e a diretiva R67

Ref.80.961

Ref.80.966

Adaptador GPL Euroconector

Adaptador GPL Euroconector

O adaptador está de acordo com a norma
NP EN 13760 e a diretiva R67

O adaptador está de acordo com a norma
NP EN 13760 e a diretiva R67

M10x1.5 Macho

M16 Fêmea

M14 Macho

M21.8 Macho

MOLAS EM PLÁSTICO MULTI APLICAÇÕES

C4

C9

C13

C14

C32

C33

C34

C44

C45

C83

C88

C89

C90

C95

C109

C122

C129

C135

C140

C154

C271

C274

C275

C297

C369

C371

C391

C402

C406

C504

C545

C570

C578

C584

C587

C640

C641

C678

C680

C902

00ARMÁRIO EXPOSITOR00
com 980 Molas
C904

C916

C929

C933

C942

50 Referências
da
C4 à C1114
C947

C977

C1085

C1114

20 Molas por gaveta

Opção 1 – Ref. C409010050 Expositor Metálico com 980 Molas
Opção 2 – Ref. C4/C1114 Embalagem com 50 Molas por Referência

ABRAÇADEIRAS
ABRAÇADEIRAS METÁLICAS
Referência

Medida

Embalagem

N1247565009

7-11/5 mm

100 unid

N1247565015

11-19/5 mm

100 unid

G6367102016

10-16/9 mm

100 unid

G6367102022

12-22/9 mm

100 unid

G6367102027

16-27/9 mm

100 unid

G6367102032

20-32/9 mm

100 unid

G6367102040

25-40/9 mm

100 unid

G6367102050

35-50/9 mm

100 unid

G6367102060

40-60/9 mm

50 unid

ABRAÇADEIRAS EM NYLON COR: PRETA
Referência

Medida

Embalagem

N8600230303

200 x 2,6 mm

100 unid

N8600230403

290 x 3,5 mm

100 unid

N8600230602

200 x 4,8 mm

100 unid

N8600230603

250 x 4,8 mm

100 unid

N8600230605

360 x 4,5 mm

100 unid

N8600230704

300 x 7,8 mm

100 unid

N8600230705

365 x 7,5 mm

100 unid

N8600230707

540 x 7,5 mm

100 unid

FOLES DE TRANSMISSÃO E TUBOS DE GASOLINA

Ref.84.600
Kit de Fole de
Transmissão Universal
Ligeiros

Ref.84.610
Tubo de Gasolina com
Malha Interior Rolo 25 mt
Ø 3,2 x 8,2 mm

Ref.84.612
Tubo de Gasolina com
Malha Interior Rolo 15 mt
Ø 4,0 x 9,0 mm

Ref.84.614
Tubo de Gasolina com
Malha Interior Rolo 15 mt
Ø 6,0 x 12,0 mm

Ref.84.616
Tubo de Gasolina com
Malha Interior Rolo 15 mt
Ø 7,5 x 13,5 mm

Ref.84.618
Tubo de Gasolina com
Malha Interior Rolo 15 mt
Ø 10,0 x 17,0 mm

Ref.84.604
Cone Montagem 78 mm

Ref.84.606
Cone Montagem 88 mm

Ref.84.608
Cone Montagem 100 mm

Cone pequeno para
montagem de foles
Ø interior 80 mm
Ø exterior 84 mm

Cone médio para
montagem de foles
Ø interior 90 mm
Ø exterior 94 mm

Cone grande para
montagem de foles
Ø interior 102 mm
Ø exterior 106 mm

CINTAS, ROQUETES, ESTICADORES E REDES PARA FIXAÇÃO

Cintas em Nylon com Fecho
Ref.59.103 2,5 metros (Par)
Ref.59.104 5 metros (Par)

Fixador de Cargas
5 metros

Fixador de Cargas
2 Ganchos 5 metros

Ref.59.105

Ref.59.106

Ref.59.107

Ref.59.505

Esticadores em Tecido
Ref.59.801 80 cm (Par)
Ref.59.804 100 cm (Par)

Ref.59.499

Roquete 2 Ganchos
Roquete 2 Ganchos
37 mm 2 Toneladas 6 metros 50 mm 5 Toneladas 9 metros

Rede Fixação de Carga
75 x 75 cm

Ref.59.500

Cinta Porta Automóvel
com 2,5 metros

Ref.80.003

Cinta em Poliéster Gancho p/
reboque 50 mm x 4 m x 5 ton

BARRAS DE TEJADILHO
Jogo de Barras em Alumínio AIRO FIX
Ref. 59.745 - Largura 1,08 mt – 925-701
Ref. 59.746 - Largura 1,18 mt – 925-703
Ref. 59.747 - Largura 1,28 mt – 925-705

Consultar Configurador de Aplicações

Barras de tejadilho em alumínio com diâmetro 80x29,5mm. Pés
mais baixos que reduz a altura do conjunto. Esta melhoria se
destaca sobretudo em veículos equipados com perfis integrados.
Design, atraente e eficiente. Melhor coeficiente aerodinâmico.
Melhoria da atenuação do ruído. Fácil montagem de acessórios
na ranhura superior do perfil. Opcional: conjunto de 4 fechaduras
anti-roubo.. Compatível com o Kit Optiplus FIX. Construídas e
homologadas com a norma TUV.

Jogo de Barras em Alumínio AIRO / T

Ref. 59.735 - Largura 1,08 mt – 924-771
Ref. 59.736 - Largura 1,18 mt – 924-773
Ref. 59.737 - Largura 1,28 mt – 924-775

Consultar Configurador de Aplicações

Barras de tejadilho em alumínio com diâmetro 80x29,5mm.
Design seguro, atraente e eficiente e de Fácil montagem. Melhor
coeficiente aerodinâmico - maior resistência ao vento. Melhoria
da atenuação do ruído. Fácil montagem de acessórios na ranhura
superior do perfil. Opcional: conjunto de 4 fechaduras antiroubo.. Compatível com o sistema de fixação Kit Optiplus.
Construídas e homologadas com a norma TUV.

Jogo de Barras em Alumínio AIRO / X
Ref. 59.738 - Largura 1,08 mt – 924-781
Ref. 59.739 - Largura 1,18 mt – 924-783
Ref. 59.740 - Largura 1,28 mt – 924-785

Consultar Configurador de Aplicações

Barras de tejadilho em alumínio com diâmetro 80x29,5mm.
Design seguro, atraente e eficiente e de Fácil montagem. Melhor
coeficiente aerodinâmico - maior resistência ao vento. Melhoria
da atenuação do ruído. Fácil montagem de acessórios na ranhura
superior do perfil. Opcional: conjunto de 4 fechaduras antiroubo.. Compatível com o sistema de fixação Kit Optiplus.
Construídas e homologadas com a norma TUV.

Jogo de Barras em Alumínio O-PLUS / AT
Ref. 59.728 - Largura 1,08 mt – 924-705
Ref. 59.729 - Largura 1,18 mt – 924-710
Ref. 59.724 - Largura 1,28 mt – 924-715

Consultar Configurador de Aplicações

Barras de tejadilho em alumínio com diâmetro 45x30mm.
Suportes e tampas feitas em ABS. Sistema de tração inovador,
integrado dentro das barras (ST). Mais seguro e aerodinâmico.
Todos os tipos de acessórios são facilmente montados. Opcional:
conjunto de 4 fechaduras anti-roubo. Necessária aplicação do
correspondente Kit Optiplus (específico para cada modelo de
Veículo). Construídas e homologadas com a norma TUV

BARRAS DE TEJADILHO
Jogo de Barras em Alumínio O-PLUS / AX
Ref. 59.730 - Largura 1,08 mt – 924-755
Ref. 59.731 - Largura 1,18 mt – 924-760
Ref. 59.723 - Largura 1,28 mt – 924-765

Consultar Configurador de Aplicações

Barras de tejadilho em alumínio com diâmetro 45x30mm.
Suportes e tampas feitas em ABS. Mais seguro e aerodinâmico.
Todos os tipos de acessórios são facilmente montados. Opcional:
conjunto de 4 fechaduras anti-roubo. Necessária aplicação do
correspondente Kit Optiplus (específico para cada modelo de
Veículo). Construídas e homologadas com a norma TUV

Jogo de Barras em Alumínio p/Veículos com
Barras Longitudinais de Origem AIRO / R
Ref. 59.741 - Largura 1,08 mt – 924-791
Ref. 59.742 - Largura 1,18 mt – 924-793
Ref. 59.737 - Largura 1,28 mt – 924-795

Consultar Configurador de Aplicações

Jogo de barras multi-usos, universais de aplicação às barras
longitudinais e pré-montadas. Alumínio à prova de riscos. Área de
carga revestida em PVC anti-deslizante e à prova de riscos.
Recomendadas pela versatilidade, e grande resistência ao uso.
Com sistema anti-roubo e excelente design. Construídas e
homologadas com a norma TUV.

Ref. 59.899 - Barras de Tejadilho em Alumínio com

Anti-Roubo p/Barras Longitudinais de Origem 120 cm

Ref. 59.909 - Barras de Tejadilho em Alumínio com

Anti-Roubo p/Barras Longitudinais de Origem 135 cm

Jogo de barras multi-usos, universais de aplicação às barras
longitudinais e pré-montadas. Alumínio à prova de riscos. Área de
carga revestida em PVC anti-deslizante e à prova de riscos.
Recomendadas pela versatilidade, e grande resistência ao uso. Com
sistema anti-roubo e excelente design.
Consultar Configurador de Aplicações

Ref. 59.680 – Jogo Barras Trasversais em Aço
p/Barras Longitudinais de Origem SR+130 - 921-936
Jogo de barras multi-usos, universais de aplicação às barras
longitudinais e pré-montadas. Estruturas em aço, revestidas em
PVC anti-deslizante e à prova de riscos. Tampas dos terminais em
polimero. Recomendadas pela versatilidade e grande resistência
ao uso. Com excelente design em preto.

Consultar Configurador de Aplicações

Ref. 59.681 – Fechaduras Anti Roubo p/ Barras
SR+130 – 932-034 (Opcional)

BARRAS DE TEJADILHO
Jogo de Barras em Aço O-PLUS S-FIX
Ref. 59.814 - Largura 1,10 mt – 921-375
Ref. 59.815 - Largura 1,20 mt – 921-380
Ref. 59.816 - Largura 1,30 mt – 921-385

Consultar Configurador de Aplicações

Barras de tejadilho em aço preto com diâmetro 30x20x1,5mm.
Pés mais baixos que reduz a altura do conjunto. Esta melhoria se
destaca sobretudo em veículos equipados com perfis integrados.
Melhor coeficiente aerodinâmico. Melhoria da atenuação do
ruído. Fácil montagem de acessórios na ranhura superior do
perfil. Opcional: conjunto de 4 fechaduras anti-roubo. Compatível
com o Kit Optiplus FIX. Construídas e homologadas com a norma
TUV.

Jogo de Barras em Aço O-PLUS / SX
Ref. 59.717 - Largura 1,10 mt – 921-355
Ref. 59.718 - Largura 1,20 mt – 921-360
Ref. 59.709 - Largura 1,30 mt – 921-365

Consultar Configurador de Aplicações

Barras de tejadilho em aço preto com diâmetro 30x20x1,5mm.
Suportes e tampas feitas em ABS. Maior segurança e
aerodinâmica. Todos os tipos de acessórios são facilmente
montados. Opcional: conjunto de 4 fechaduras anti–roubo.
Necessária aplicação do correspondente Kit Optiplus (específico
para cada modelo de Veículo). Construídas e homologadas com a
norma TUV.

Jogo de Barras em Aço O-PLUS / ST
Ref. 59.733 - Largura 1,10 mt – 921-305
Ref. 59.734 - Largura 1,20 mt – 921-310
Ref. 59.732 - Largura 1,30 mt – 921-315

Consultar Configurador de Aplicações

Barras de tejadilho em aço com diâmetro 30x20x1,5mm.
Suportes e tampas feitas em ABS. Inovador sistema tensor
integrado no perfil (AT). Maior segurança e aerodinâmica. Todos
os tipos de acessórios são facilmente montados. Opcional:
conjunto de 4 fechaduras anti–roubo. Necessária aplicação do
correspondente Kit Optiplus (específico para cada modelo de
Veículo). Construídas e homologadas com a norma TUV.

Jogo de Barras em Aço OPTIMA / OS
Ref. 59.710 - Largura 1,05 mt – 921-100
Ref. 59.711 - Largura 1,15 mt – 921-101

Consultar Configurador de Aplicações

Barras de tejadilho com perfil de aço galvanizado 30x20x1,2 mm.
Grande resistência de carga e à corrosão. Suportes de fixação
fabricados a partir de banda de aço que lhe confere uma grande
resistência. Pintados com resina de poliéster em pó. Necessária
aplicação do correspondente Kit OPTIMA (específico para cada
modelo de Veículo). Construídas e homologadas com a norma
TUV.

BARRAS DE TEJADILHO E ACESSÓRIOS
Jogo de Barras em Aço OPTIMA / OT
Ref. 59.715 - Largura 1,05 mt – 921-000
Ref. 59.716 - Largura 1,15 mt – 921-001
Barras de Tejadilho com perfil de aço galvanizado 30x20x1,2mm.
Barras tensoras para uma perfeita fixação. Perfil aerodinâmico de
aço. Suportes de fixação fabricados a partir de banda de aço que
lhe confere uma grande resistência. Pintados com resina de
poliéster em pó. Necessária aplicação do correspondente Kit
OPTIMA (específico para cada modelo de Veículo). Construídas e
homologadas com a norma TUV.
Consultar Configurador de Aplicações

Ref. 59.748

Ref. 59.763

Ref. 59.749

Kit de Fixação
Optiplus FIX 936 – XXX

Kit de Fixação
Optiplus Rail FIX 936 – 5XX

Kit de Fixação
Optiplus RAIL 935 – XXX

Ref. 59.753

Ref. 59.755

Ref. 59.752

Kit de Fixação
Optiplus 935 – XXX

Kit de Fixação
OPTIMA 931/2 – XXX

4 Pés de Fixação
935 - 000

Ref. 59.750

Jogo 4 Fechaduras
Anti-Roubo 932 – 014

BARRAS DE TEJADILHO PARA COMERCIAIS

Barras de Tejadilho Cross Cargo XPRO 2022
O acabamento dos perfis das barras de tejadilho CRUZ Cargo Xpro é revestido com tinta preta texturada à base de
poliéster de alta qualidade e durabilidade. O novo design dispensa o clipe de fixação para os pés, que são instalados na
ranhura inferior. Isso melhora a aerodinâmica e elimina possíveis interferências e atritos com a carga, aumentando o
espaço de carga disponível. As barras de tejadilho CRUZ Cargo Xpro são altamente resistentes e têm uma proteção eficaz
e duradoura contra a corrosão e a utilização intensiva do produto em condições climatéricas adversas. Montagem
simples de acessórios especialmente concebidos para o profissional. Seu design oferece ao usuário profissional um
sistema seguro para carregamento e transporte de material no teto do veículo. Para fixá-lo no teto do veículo é
necessário o sistema de fixação do Kit CRUZ correspondente (específico para cada veículo).

Ref.59.820 – (Jg2) SF-115 / 923-052

Ref.59.823 – (Jg3) SF-115 / 923-062

Ref.59.821 – (Jg2) SF-130 / 923-054

Ref.59.824 – (Jg3) SF-130 / 923-064

Ref.59.822 – (Jg2) SF-145 / 923-056

Ref.59.825 – (Jg3) SF-145 / 923-066
Ref.59.826 – (Jg3) SF-160 / 923-068

X4

X6

Ref.59.830
Kit 4 Suportes CRUZ para Veículos
Comerciais

Ref.59.831
Kit 6 Suportes CRUZ para Veículos
Comerciais

Consultar Tabela de Aplicações

Consultar Tabela de Aplicações

BARRAS DE TEAJDILHO E ACESSÓRIOS
Ref. 59.704 - Jogo de Barras Universal para Veículos com

Calha de Água (ECO)

Barras em aço para veículos com calha de água no
tejadilho

Ref. 59.630 - Jogo de 4 Suportes V22 para Veículos com

Calha de Água (22 cm) – 933-074

Ref. 59.633 - Jogo de 4 Suportes V28 para Veículos com

Calha de Água (28 cm) – 933-076

Ref. 59.756 - Jogo de 4 Batentes Lateriais para Barras

Comerciais com 30x20 mm – 941-000

Ref. 59.757 - Jogo de 4 Batentes Lateriais para Barras

Comerciais com 35x 5 mm – 941-001

Ref. 59.761 - Rolo de Carga para Barras Comerciais

(60 cm) – 941-110

Ref. 59.758 - Jogo de Suportes de Rolo de Carga para Barras

Comerciais com 30x20 mm – 941-100

Ref. 59.759 - Jogo de Suportes de Rolo de Carga para Barras

Comerciais com 35x35 mm - 941-101

SUPORTE BICICLETA DE TEJADILHO
Ref.59.986

Suporte Bicicleta de Tejadilho
Cruz Race (940-014)
Design funcional com uma excelente
combinação de materiais de qualidade.
Fácil de montar em volta das barras
como diretamente sobre o carril em T
das barras de alumínio. Garras em
borracha macia para segurar o quadro
da bicicleta sem danificar. Compatível
com todas as barras CRUZ e com a
maioria dos quadros de bicicleta.
Sistema Anti Roubo de alta segurança
tanto para o suporte bicicleta como
para a bicicleta. Compatível com
quadros: 25-80 mm 90x65 mm (máx.)
Ref.59.981

Suporte Bicicleta de Tejadilho
Cruz Bike-Rack N (940-001)
Suporte de bicicleta para o tejadilho
Fixação compatível com maioria dos
quadros de bicicleta. Equipado com
cintas de fixação para as rodas.
Resistente e com máxima proteção anti
corrosão. Diâmetro do quadro: 70x30
mm (mín.) 90x65 mm (máx.)
Distância máxima entre eixos da
bicicleta: 115 cm

Ref.59.985

Ref.59.983

Fecho Anti-Roubo
p/Suporte Bicicleta
Cruz Bike-Rack N
940-400

Adaptador Fixação
Suporte Bicicleta
Cruz Bike-Rack N ás
Barras AIRO
940-424

(Opcional)

(Opcional)

SUPORTE BICICLETAS TRASEIRO
Ref.AA.001

Suporte Bicicletas Bola de Reboque
Cruz Pivot 2 (940-506) Capacidade de carga: 2 Bicicletas
Ref.AA.001

Suporte Bicicletas Bola de Reboque
Cruz Pivot 3 (940-511) Capacidade de carga: 3 Bicicletas
Desenho atraente e excelente combinação de
materiais. Fácil montagem na maioria das bolas de
reboque. Rebatível, incluindo com as bicicletas
carregadas mediante um pedal para um fácil acesso
á bagageira do automóvel. Peças plásticas ajustáveis
para uma fixação comoda das rodas. Com correias
de fecho rápido. Braços ajustáveis para fixação das
bicicletas e revestidos com borracha para não
danificar o quadro. Farolins de desenho moderno e
atrativo que se adaptam aos automóveis mais
recentes. Sistema de Anti roubo de alta segurança
tanto para o Porta Bicicletas como para as
Bicicletas.
Ref.59.617

Suporte de Bicicleta Traseiro em Aço Preto (Cruiser
Deluxe)
Capacidade de carga: 3 Bicicletas
Adaptável à maior parte dos carros, carrinhas e 4x4
sem pneu traseiro.

MALAS BAGAGEIRAS E PORTA-SKIS

Ref. 59.809
Mala Bagageira MANIA 320

Ref. 59.811
Mala Bagageira Cruzbox F43

Capacidade: 320 litros - Dimensões: 138 x 79 x 37
cm Carga Máxima: 50 Kg - Peso: 12 Kg - Cor: Cinza

Capacidade: 430 litros - Dimensões: 180 x 78 x 40 cm
Carga Máxima: 50 Kg - Peso: 16,75 Kg - Cor: Cinza

Abertura lateral com fechadura. Fácil e rápida
montagem sem ferramentas. Equipada com
abertura assistida. Sistema de segurança frontal,
correias de fixação de cargas interiores.

Abertura lateral com fechadura. Fácil e rápida
montagem, sem ferramentas. Equipada com
abertura assistida. Sistema de segurança frontal,
correias de fixação de cargas interiores.

Ref. 59.604
Porta-Skis com Anti-Roubo 6 Pares - 940-223
• Montagem fácil em todos os tipos de barras
• Capacidade de quatro ou seis pares de esquis
• Abertura e fecho do sistema é muito intuitivo com Anti-roubo

PLACAS REFLETORAS E AUTOCOLANTES

Ref.57.402

Placa Reflectora
Modelo 2

Ref.57.407

Ref.57.405

Placa Reflectora
Modelo 4

Ref.57.408

Placa Reflectora
Produtos Químicos

Placa Reflectora
Produtos Inflamáveis

Ref.57.415 Autocolante
Ref.57.416 Chapa

Painel Reflector P1

Ref.57.500

Placa
Proibido Estacionar

Ref.57.410

Ref.57.406

Placa Reflectora
Modelo 5

Ref.57.411

Dispositivo Refelector
S2

Ref.57.420

Painel Reflector P2

Portaria nº.472/2007 / DIN 11030
TPESC-A 06018

Portaria nº.472/2007 / DIN 11030
TPESC-A 06018

Autocolante para Transporte
Crianças
Ref.80.306 Veículos Pesados

Ref.59.621

1 = 11 x 11 cm + 1 = 40 x 40 cm

Ref. 80.307 Veículos Ligeiros
2 = 11 x 11 cm

Barra de Sinalização para
Reboque 1050 mm

PILHAS KODAK

Ref. PI.41155

Ref. PI.41156

Ref. PI.41157

Pilhas KODAK Ultra Lítio
CR2016 3V (Tira com 5 unds)

Pilhas KODAK Ultra Lítio
CR2025 3V (Tira com 5 unds)

Pilhas KODAK Ultra Lítio
CR2032 3V (Tira com 5 unds)

Ref. PI.63605

Ref. PI.95202

Ref. PI.95199

Pilha KODAK Ultra Alcalina
23A 12V

Pilhas KODAK Xtralife Alcalinas
LR6 AA (Pack 4)

Pilhas KODAK Xtralife Alcalinas
LR3 AAA (Pack 4)

Ref. PI.95201

Ref. PI.95205

Ref. PI.95204

Pilha KODAK Xtralife Alcalina
6LR 9V

Pilhas KODAK Xtralife Alcalinas
LR20 D 1.5V (Pack 2)

Pilhas KODAK Xtralife Alcalinas
LR14 C 1.5V (Pack 2)

ISQUEIROS | COLAS | PRESERVATIVOS

Ref.B807972

Ref.B807976

Ref.67.514

Ref.67.516

Isqueiro J25
Pequeno (Cx:50)

Ref.67.500

Cola Patex NURAL 21

Isqueiro J26
Grande (Cx: 50)

Cola Patex NURAL 27

Super Cola Original Loctite
(3 Gr)
(Cx: 12)

Soldadura Metálica a Frio

Soldadura Metálica a Frio, Rápida

Ref.67.520

Ref.8411134103338

Ref.8411134119438

Fita de Tela Cinza
5 cm x 10 mt

(Cx: 12)

Preservativos Adapta NATURE
(3 Unidades)

(Cx: 12)

Preservativos Adapta NATURE
(6 Unidades)

RELÓGIO DESPORTIVO DIGITAL
Ref. REL673.0

Caixa com 12 relógios sortidos

AZUL

BRANCO

VERMELHO

PRETO

LARANJA

VERDE

ÓCULOS DE SOL ZIPPO
Seguindo a sua linha de qualidade e bom gosto nos Isqueiros, a Zippo aposta no
lançamento de uma linha oculos de sol a pensar em vários estilos. Com armação
grossa ou mais fina, moderna ou mais retro, a coleção de óculos de sol da Zippo
é unisexo e inclui modelos para todos os gostos.

Ref. 61.997

Ref. 61.998

Óculos Sol Zippo Massa

Óculos de Sol Zippo Metal

Expositor composto por 8 óculos de sol

Expositor composto por 8 óculos de sol

(Cores sortidas)

(Cores sortidas)

Unidade Mínima de Venda: 8 unids

Unidade Mínima de Venda: 8 unids

P.V.P Recomendado: 19,90€

P.V.P Recomendado: 19,90€

MINIATURAS HOT WHEELS

Ref. HOT4465785 - Miniaturas Hot Wheels
P.V.P. Aconselhado 1,99€

CORRENTES DE NEVE
CORRENTES DE NEVE IDEAL ABS (*)
Ref.43.620 - Grupo 4

Ref.43.670 - Grupo 9

Ref.43.630 - Grupo 5

Ref.43.680 - Grupo 10

Ref.43.640 - Grupo 6

Ref.43.690 - Grupo 11

Ref.43.650 - Grupo 7

Ref.43.700 - Grupo 12

Ref.43.660 - Grupo 8

Ref.43.710 - Grupo 13

CORRENTES DE NEVE 4 X 4 IDEAL TR (*)
Ref.43.740 - Grupo 105

Ref.43.790 - Grupo 110

Ref.43.750 - Grupo 106

Ref.43.800 - Grupo 111

Ref.43.760 - Grupo 107

Ref.43.810 - Grupo 112 SP.1

Ref.43.770 - Grupo 108

Ref.43.820 - Grupo 112 SP.2

Ref.43.780 - Grupo 109

COBERTURA EM TELA PARA A NEVE TRENDY (*)
Ref.43.830 – Tam. 38-S

Ref.43.860 – Tam. 42-M

Ref.43.840 – Tam. 38-M

Ref.43.870 – Tam. 44-L

Ref.43.850 – Tam. 40-M

CORRENTES DE NEVE PARA CAMIÕES/AUTOCARROS (**)

(*) Consultar Tabela de Aplicações

(**) Após Consulta Prévia

CAPACETES

Ref.01X6000139

Capacete SX.60
Vision Plus
Cor: Branco
Tamanhos S, M e L

Ref.01X6001139

Capacete SX.60
Vision Plus
Cor: Preto Mate
Tamanhos S, M, L, XL e XXL

Ref.01X600208093300

Capacete SX.60
Vision Plus
Cor: Cinza Nardo
Tamanhos M e L

Ref.01X600031201800

Ref.01X600031201100 Ref.01X600031208800

Capacete SX.60
Nova
Cor: Preto Mate
Tamanhos M, e L

Capacete SX.60
Nova
Cor: Titânio Mate
Tamanhos M, e L

RESINA TERMO AVANÇADA
Calota em ATR (resina Termo-plástica)
avançada e leve.

FECHO MICROMÉTRICO
Equipado com um sistema de
fecho rápido e prático, com ajuste
micrométrico.

FORRO TOTALMENTE AMOVÍVEL
E LAVÁVEL
Os interiores 3D, termoformados
são totalmente removíveis e
laváveis, com propriedades
antialérgicas e antitranspirantes.

Capacete SX.60
Nova
Cor: Branco
Tamanhos S, e M

