
VEÍCULOS
PESADOS
E COMERCIAIS

O que fazemos por 



A Federal-Mogul Motorparts é 
o fornecedor OE preferido de 
muitos dos maiores fabricantes 
mundiais de veículos comerciais. 
Estes contam com os nossos anos 
de experiência no setor e confiam 
em nós para o fornecimento 
de peças de alta qualidade que 
estejam totalmente adequadas aos 
exigentes ambientes operacionais 
nos quais os seus produtos irão 

ser utilizados. As nossas marcas 
abastecem muitos fabricantes com 
peças que utilizam tecnologias 
recentemente desenvolvidas, 
garantindo que os seus veículos 
consigam cumprir ou superar 
as mais recentes normas 
regulamentares.

Para o popular Mercedes-Benz 
Actros, tanto a Ferodo como a 

Jurid fornecem pastilhas de travões 
utilizando materiais de fricção 
inovadores, ao passo que as juntas 
da cabeça do cilindro Payen, os 
segmentos de pistão Goetze, os 
pistões Nüral e as chumaceiras 
sem chumbo Glyco garantem que 
o Actros continua tão poderoso e 
económico como sempre.

Marcas 
de eleição
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Peças que 
trabalham tanto 
quanto você
Na Federal-Mogul Motorparts, temos décadas de experiência 
em manutenção nos setores de veículos comerciais e pesados e 
compreendemos os ambientes operacionais extremamente exigentes 
nos quais estes veículos têm de funcionar. Os motores potentes que 
transportam cargas pesadas e que acumulam uma quilometragem 
elevada podem estar sujeitos a avarias se não estiverem equipados com 
peças da mais alta qualidade. Sabemos que qualquer tempo de inatividade 
pode ter um grande impacto sobre as operações, logística e rentabilidade.

As marcas de nível mundial que oferecemos incluem escovas limpa 
para-brisas Champion, componentes de chassis Moog e componentes de 
fricção Ferodo, Beral e Jurid. Temos também uma longa experiência em 
componentes de motor, tais como produtos AE de alta qualidade para 
motores, chumaceiras Glyco, segmentos e camisas Goetze, pistões Nüral e 
produtos de vedação Payen. Para os motores a diesel de veículos pesados 
industriais, podemos oferecer uma ampla gama de peças da FP Diesel. 
Sabemos o quão arduamente trabalha, por isso garantimos que as nossas 
peças estão sempre à altura do desafio.
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QUALIDADE OE,  
PONTO FINAL.

A segurança dos condutores e da sua carga nunca deve ser colocada 
em risco. É por essa razão que a Federal-Mogul Motorparts oferece uma 
gama completa de peças de travões com os padrões de OE e os 
serviços que os acompanham. As extensas instalações de I+D da 
Federal-Mogul Motorparts garantem que as mais recentes 
tecnologias OE estão disponíveis para o pós-venda. Por 
exemplo, todas as nossas marcas de travões premium 
utilizam a tecnologia ProTec S® da Knorr-Bremse,um 
inovador sistema de retenção de pastilhas que garante 
uma ligação soldada permanente entre a mola e a placa 
de apoio das pastilhas de travões. Entre elas, as nossas 
três marcas de travões oferecem aos nossos clientes 
de veículos comerciais os produtos e serviços de que 
necessitam para trabalhar de forma eficiente, rentável e, 
acima de tudo, segura.

Uma gama completa de serviços e produtos de 
travões para as necessidades de todas as frotas.

A Ferodo 
possui um 
longo histórico 
em produtos 
de travões, que 
se prolonga 

por mais de 100 anos. É uma marca líder global, 
concebendo e fabricando pastilhas de travões, 
discos, calços, componentes hidráulicos 
e acessórios de tecnologia avançada. Ao 
contrário de muitas outras marcas de 
produtos para travões, na Ferodo projetamos, 
produzimos e conhecemos verdadeiramente 
o que vendemos. Os nossos centros técnicos 
e de engenharia interligados a nível global 
permitem-nos trazer-lhe os avanços em 
tecnologia avançada. O nosso website 
oferece-lhe catálogos, guias de instalação, 
identificadores de problemas, folhas de dados e 
apoio técnico e garante que “O controlo é seu”. 
www.ferodo.com

MAIS DE 100 
ANOS EM 
TRAVAGEM

A Beral fornece calços 
e pastilhas de travões 
ao mercado de veículos 
comerciais há mais de 
70 anos. A sua gama de 
peças de travões padrão 
OE é especialmente 
concebida para o 
sistema de travagem de 
cada veículo. As peças 

de travões da Beral para veículos comerciais 
oferecem os mais elevados níveis de integridade 
do sistema de travagem, bem como um desgaste 
reduzido e uma vida útil prolongada. As peças de 
travões da Beral para veículos comerciais incluem 
mais de 450 referências de calços e 100 de 
pastilhas, garantindo que existe uma peça BERAL 
em 98,5% de todos os veículos comerciais no 
mercado e oferecendo os níveis mais elevados de 
integridade do sistema de travagem.

PEÇAS 
DE 
TRAVÕES  
FEITAS À  
MEDIDA



As pastilhas de 
travões Ferodo são 
homologadas pela OE 
para o novo camião 
IVECO EuroCargo - o 
camião do ano 2016.

A Jurid inventou e criou materiais de fricção 
pressionados em 1920 e tem sido pioneira nas 
pastilhas de travões modernas desde então. 
As pastilhas de travões da Jurid possuem 
qualidade OE e são desenvolvidas e testadas 
em estreita colaboração com os fabricantes 
de veículos comerciais, eixos e sistemas de 
travagem. Parcerias que levaram a inovações 
como as pastilhas Jurid com tecnologia 
Metlock®, concebidas especificamente 
para fazer face às exigências dos veículos 
comerciais. A tecnologia Metlock® garante 
uma colagem segura e resistente ao 

cisalhamento, mesmo com cargas constantes 
e travagem extrema. Equipadas com 
“Greencoating”, as pastilhas da Jurid possuem 
um valor de fricção invariavelmente elevado 
desde a primeira vez que 
os travões são utilizados. 
Mais de 150 homologações 
OEM são testemunho da 
qualidade das pastilhas 
de longa duração da 
Jurid, que também estão 
disponíveis para o pós-
venda.
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Alterando o  
jogo da paragem

Wagner QS™, uma das marcas de travões da Federal-
Mogul Motorparts, lançou uma gama totalmente nova 
de pastilhas de travões no mercado intermédio para 
veículos comerciais que vão ao encontro dos padrões 
de desempenho mais seguros. Concebidas, testadas e 
certificadas para satisfazer as expetativas mais exigentes 
e apoiadas pela rede de distribuição global da Federal-
Mogul Motorparts, as pastilhas de travões Wagner 
QS™ oferecem-lhe uma escolha altamente económica, 
especialmente em termos de segurança e desempenho.

Estas novas pastilhas de travões cobrem 90% do parque 
automóvel europeu, mais de 3500 aplicações de reboques 
e camiões, com uma gama de apenas 24 referências. São 
incluídos acessórios críticos para a segurança em cada 
conjunto de pastilhas. Em separado, também é oferecida 
uma gama abrangente de indicadores de desgaste para 
completar a oferta.

A gama completa encontra-se disponível em stock desde 
setembro de 2016. Para distinguir os produtos Wagner 
QS™, está a ser introduzido um novo estilo de embalagem 
que recorre a uma estrutura de “concepção plana” para 
refletir as necessidades do mercado.

A “embalagem de concepção plana” 
da Wagner QS™ oferece várias 
vantagens:
•	 Concepção fácil de manusear que responde às 

necessidades do mercado
•	 3 tamanhos diferentes para corresponder na 

perfeição às dimensões do produto
•	 Embalagem compacta para pastilhas de travões 

para menos volume em armazenamento e grande 
capacidade de empilhamento

•	 Etiqueta de embalagem com todas as informações do 
produto necessárias, incluindo o código de lote para 
um rastreamento perfeito

•	 Hermeticamente vedada como medida contra a 
contrafação para garantir a autenticidade do produto

Uma linha totalmente nova de pastilhas de travões para veículos 
comerciais de gama intermédia para atender às exigências do mercado 
em crescimento

“A posição competitiva de uma gama 
fiável e acessível oferece uma nova opção ao 
mercado para pastilhas de travões de veículos 
comerciais”, afirma Laura Fasoli, Gestora de 
Produtos de Travagem, EMEA, Federal-Mogul 
Motorparts. “Ao oferecer produtos de valor 
elevado que ainda assim satisfazem padrões 
de qualidade exigentes, permitimos aos 
operadores prolongar com segurança a vida 
económica dos seus veículos.”

Laura Fasoli
Gestora de Produtos de Travagem, 
EMEA, Federal-Mogul Motorparts. 
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Qualidade e segurança 
em primeiro lugar na 
MOOG
Os componentes de chassis desempenham um papel vital para manterem 
os veículos estáveis, garantindo um manuseamento previsível e um 
funcionamento seguro ao longo da vida útil do veículo. Hoje em dia, a 
maioria dos veículos comerciais na Europa pesam mais de 16 toneladas 
(e alguns até 30 toneladas), pelo que as cargas e tensões que o chassis 
de um camião tem de suportar são enormes. Porque entendemos isto, 
todas as peças da MOOG cumprem ou excedem os padrões de qualidade 
OE e passam por testes rigorosos para garantir que oferecem a mais alta 
qualidade e fiabilidade.

AbRANGEMOS 
MAIS DE 95% 

DOS VEícuLOS 
cOMERcIAIS 

DO PARquE 
AuTOMóVEL 

EuROPEu
A MOOG torna tudo 
mais fácil
O nosso objetivo é tornar as coisas 
o mais fáceis possível. Quer se trate 
de encomendar as peças certas 
à primeira vez, efetuar as suas 
reparações o mais rápido possível 
ou garantir que pode obter a peça de 
que necessita quando precisa.

Fácil de confiar
Com mais de 1500 referências, a MOOG 
oferece a gama mais ampla, abrangendo 
mais de 95% dos veículos comerciais do 
parque automóvel europeu. Mantemo-nos 
em contacto com as necessidades do 
mercado e novos lançamentos de veículos 
através de contínuas atualizações da base 
de dados da aplicação e introduções de 
novos produtos.

Fácil de instalar
Cada peça MOOG é fornecida com 
todos os acessórios e hardware 
necessários. Adicionalmente, os kits 
de reparação e guias de instalação 
também estão disponíveis para 
assegurar uma montagem simples e 
sem problemas. 

FÁCIL DE SABER

FÁCIL DE INSTALAR

FÁCIL DE CONFIAR

TesTados  
pela 
MooG

com a confiança de 

profissionais
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As escovas da Champion 
Aerovantage® que lhe 
oferecem uma clara vantagem
A gama de escovas limpa para-
brisas da Champion Aerovantage® 
não só proporciona um 
desempenho excecionalmente 
elevado de tecnologia avançada, 
como também oferece uma 
cobertura incomparável para 
veículos comerciais e veículos 
comerciais ligeiros do parque 
automóvel europeu. “A gama 
Champion Aerovantage® constitui 
uma solução única no âmbito das 
escovas limpa para-brisas, com 
uma abrangência ampla utilizando 
o mínimo número de peças e 
os benefícios da qualidade OE”, 
afirma Jerry Banks, gestor de 
produtos sénior da Federal-Mogul 
Motorparts.

NOVA GAMA DE 
LIMPA PáRA-

bRISAS DE 
quALIDADE 

PREMIuM 
PARA MAIS DE 

98% DE TODOS 
OS VEícuLOS

Cobertura 
máxima

Desempenho 
de qualidade 
premium

Instalação  
fácil

Grande cobertura 
e credenciais OE 
comprovadas
As escovas Aerovantage® abrangem 
99% dos veículos comerciais/
veículos comerciais ligeiros do 
parque automóvel europeu e, 
com apenas 4 números de peças, 
cobrem 65% do mercado de veículos 
pesados, com necessidades de stock 
mínimas. Possuímos uma gama 
completa de tamanhos e tipos desde 
410 mm a 1000 mm e atualizamos 
a nossa gama constantemente, a 
qual inclui agora as mais recentes 
escovas para veículos comerciais 
equipadas com um kit de limpeza 
para os modelos Mercedes Actros 
MP4/Antos/Arocs e o Volvo FH II 
420 - (T70H08L/C01 + T70H08R/
C01). As escovas Aerovantage® 
foram concebidas para cumprirem 
as especificações OE para veículos 
DAF, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, 
Renault e Scania.
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Os pistões galardoados Monosteel® da Nüral 
cumprem com rigorosos padrões de emissões

Os pistões Monosteel® estão repletos de características originais. A 
concepção melhorada da galeria de arrefecimento cumpre com os 
rigorosos regulamentos Euro 6 e Tier 4 relativos a emissões. Ajuda também 
a reduzir a temperatura da ranhura do segmento superior entre 20 e 
60 °C e a temperatura do rebordo do copo entre 50 e 100 °C. A cabeça e 
a saia do pistão são unidos através de um inovador processo de soldagem 
por fricção. Esta combinação de características levou a que os pistões 
Monosteel® ganhassem o prestigiado prémio Automotive News PACE.

O perfil da extremidade dos segmentos de 
pistão Goetze LKZ® impulsiona a eficiência

O perfil escalonado único da extremidade dos segmentos de pistão Goetze 
LKZ® funciona de duas maneiras para reduzir o consumo de óleo até 50%. 
No movimento descendente, o perfil ajuda a enviar mais óleo para o cárter. 
No movimento ascendente, a forma do segmento tem menos resistência, 
reduzindo assim as perdas durante a bombagem. A natureza escalonada do 
perfil reduz também a tensão e a fricção do pistão em 15%. Os segmentos 
de pistão Goetze LKZ® utilizam vários tratamentos de superfície, como 
CKS (revestimento em cerâmica cromada), GDC® (Goetze Diamond 
Coating®) e PVD (deposição física de vapor). Protegem o segmento contra 
riscos na periferia, o que minimiza o desgaste e permite que o segmento 
funcione corretamente durante toda a vida útil do motor.

Utilizar os nossos conhecimentos 
sobre motores para cumprir 
os requisitos dos veículos 
comerciais
O nosso conhecimento dos 
requisitos específicos de veículos 
comerciais e pesados permite-nos 
transferir tecnologias do motor 
e adaptá-las aos seus ambientes 
operacionais muito diferentes 
e extremamente exigentes. As 
peças de alta qualidade são 
essenciais, visto que os veículos 
nestes setores geralmente têm 
uma grande potência e necessitam 
de cobrir quilometragens mais 
elevadas com um período de 
inatividade o mais reduzido 
possível. Estamos também 
focados nas tendências futuras 
dos motores de veículos pesados 
e estamos bem posicionados para 
responder aos desafios futuros, 
com desenvolvimentos em curso 
que indicam como os materiais 
atuais podem ser adaptados para 
satisfazer as necessidades dos 
requisitos futuros do motor.



O Glyco G-488® é o primeiro material de chumaceiras 
sem chumbo “inteligente” capaz de resistir a cargas muito 
elevadas. É suave e adaptável durante a fase de rodagem, 
mas torna-se duro e resistente à fadiga durante o resto da 
sua vida útil. 

A tecnologia de pulverização sem chumbo da Glyco utiliza 
um processo de deposição física de vapor para produzir 
uma matriz de liga excecionalmente uniforme sobre a 
superfície especialmente preparada das chumaceiras. Este 
é o material de chumaceiras mais durável que é conhecido 
e é perfeitamente adequado para suportar cargas muito 
elevadas dos motores modernos.

 İ Módulos de formação interativos abrangentes
 İ 9 idiomas
 İ Acessível online utilizando o seu PC ou tablet e offline 

através de uma aplicação para iPad
 İ Registo gratuito
 İ Centro de Pesquisa Técnica: documentos de 

diagnóstico e resolução de problemas
 İ Registo gratuito e disponibilidade 24 horas e 7 dias por 

semana
 İ Notícias mais recentes do setor automóvel
 İ Quadro de pontuação de formação pessoal
 İ Acompanhe os eventos da Federal Mogul!
 İ Newsletter do F-M Campus. Inscreva-se e fique a par das 

formações e notícias mais recentes do setor automóvel

As tecnologias líderes 
sem chumbo da Glyco


Utilizado em mais de

120 países!  
REFORCE OS SEUS 
CONHECIMENTOS E 
CAPACIDADES

Conteúdos para “My 
Campus”
Formação	genérica	•	Formação	
em	travões	•	Formação	em	chassis	
•	Formação	em	peças	de	motor	•	
Formação em rolamentos de rodas 
•	Formação	em	filtros	•	Guias	de	
Instalação	•	Dicas	técnicas	•	Auxiliares	
de	diagnóstico	•	Argumentos	de	
vendas	•	Cartazes	técnicos

  www.fmcampus.eu
 info@fmcampus.eu
  @FMCampus_EMEA
  F-M Campus

 10



11O QUE FAZEMOS POR VEÍCULOS & PESADOS E COMERCIAIS

A Payen está a lançar uma GAMA 
DE JUNTAS CORIUSIM VERDES™ 
apresentando novas tecnologias  
para o aftermarket (mercado de 
reposição).
Estas juntas foram concebidas para facilitarem a vida 
aos reconstrutores de motores porque estão prontas 
a funcionar a partir do momento em que o parafuso 
final é apertado.

Totalmente impregnadas, 
totalmente curadas

A resina utilizada para impregnar as juntas Coriusim™ 
é um material à base de silicone isento de solventes 
orgânicos. Isto elimina a porosidade que pode ocorrer 
quando o solvente se evapora durante o processo de 
cura, bem como evitar a necessidade de impedir que o 
solvente escape para o meio ambiente.

As juntas montadas são totalmente imersas em resina 
SIM1™ durante um período que é calculado para 
permitir que a quantidade adequada de resina seja 
absorvida pelo corpo da junta. A vedação é ainda mais 
reforçada nos orifícios de transferência do fluido, 
dado que a resina também é absorvida através das 
arestas. Uma vez o excesso de resina drenado, as juntas 
são passadas por um sistema de forno para curá-las 
totalmente.

O material sob as ilhós dos orifícios foi concebido para 
reduzir o relaxamento da tensão da junta em serviço, 
para que seja mantido o correto equilíbrio da carga na 
junta. Isto garante uma excelente vedação e minimiza a 
distorção dos orifícios que podem ter impacto noutras 
áreas, como a utilização do óleo e o desempenho 
do segmento cilíndrico. Em combinação com o 
processo de impregnação, estas juntas vão garantir 
um desempenho e uma durabilidade superiores. 
A microvedação do verniz de silicone utilizado nas 
superfícies das juntas proporciona uma vedação ideal 
do óleo e do fluido desde o início.

“Desenvolvemos esta nova gama 
de juntas porque sabemos que as 
juntas totalmente impregnadas 
oferecem um ótimo desempenho de 
vedação”, diz Paul Saunders, Diretor 
de Engenharia de Aftermarket 
da Europa. “utilizámos a nossa 
experiência para desenvolver a 
qualidade dos nossos produtos 
atuais e oferecer aos reconstrutores 
de motores os benefícios adicionais 
de uma junta que está pronta para 
funcionar a partir do momento em 
que é colocada. A cura completa da 
resina de impregnação na fábrica 
assegura isso.”

™

Juntas verdes prontas a 
funcionar
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Nova linha FP DIESEL 
para motores Perkins

Estamos muito satisfeitos por atender às necessidades 
do mercado da Perkins com novas peças de motor que são 
fornecidas com os mesmos altos níveis de qualidade que 
auferiram à FP Diesel a sua sólida reputação.

Motores Perkins Série 1000:
•	FP-U5LL0015	–	Pistão	sem	segmentos/Motores	naturalmente	

aspirados
•	FP-4181A019	–	Jogo	de	segmentos;	1	cilindro
•	FP-U5LL0047	–	Pistão	sem	segmentos/Motores	com	turbocompressor	
•	FP-4181A026	–	Jogo	de	segmentos;	1	cilindro/Motores	com	

turbocompressor
•	FP-U5LP0057	–	Pistão	sem	segmentos/Motores	NA	e	T
•	FP-3135X042	–	Camisas	do	cilindro	(acabadas)	
•	FP-3135X062	–	Camisas	do	cilindro	(acabadas)

Chumaceiras para motores Perkins:

•	Família	FP-81558	–	Chumaceiras	de	apoio;		4	cilindros
•	Família	FP-85042	–	Chumaceiras	da	biela;	4	cilindros
•	Família	FP-85043	–	Chumaceiras	de	biela;	6	cilindros

Vedação para motores Perkins:

•	FP-3681E037	–	Junta	da	cabeça	do	cilindro;	4	cilindros
•	FP-3681H208	–	Junta	da	cabeça	do	cilindro;	6	cilindros

A FP Diesel, uma marca Federal-Mogul Motorparts, tem o prazer de agora oferecer 
peças de veículos pesados a diesel para os motores a diesel Perkins. A nova linha de 
peças de motor Perkins é adicionada ao portfólio de produtos europeus robustos da 
FP Diesel de peças de motor a diesel do pós-venda. Algumas das novas ofertas da FP 
Diesel para motores Perkins incluem:

Cada produto é entregue com a nova embalagem global 
que designa os produtos da FP Diesel como soluções de 
reparação de qualidade premium para os motores com o 
funcionamento mais intenso do mundo. Adicionalmente, 
a nova embalagem e etiqueta de segurança da FP 
Diesel ajudam os clientes a diferenciar facilmente os 
nossos produtos dos da nossa concorrência, a primeira 
impressão dos clientes é a das peças de motor de 
alta qualidade encontradas no interior e garantem a 
autenticidade do produto.

Trent Rock
diretor-geral da FP Diesel.
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Autenticação de 
produto rápida e 
PRECISA

É oferecida uma nova etiqueta de segurança para produtos da gama global FP Diesel® de 
componentes de substituição de motores e vedação e de conjuntos.

A nova etiqueta de segurança apresenta:

•	Confirmação	visual	fácil	da	
autenticidade do produto. 

•	Uma	funcionalidade	de	
“localização e seguimento” 
utilizando os números de série do 
produto para localizar as peças 
em qualquer lugar do mundo.

•	Integração	com	uma	aplicação	
móvel que permite aos clientes 
globais e funcionários aduaneiros 
autenticar rápida e facilmente 
cada produto.

•	Capacidade	de	verificar	o	código	
Data Matrix com um scanner 2-D. 

A proteção da integridade da marca FP Diesel 
é imperativa para o sucesso da Federal-Mogul 
Motorparts e para cada um dos nossos parceiros 
do canal, assim como profissionais em motores, 
que confiam nos nossos produtos de classe 
mundial. As novas etiquetas para proteção de 
marca combinam os níveis de segurança evidente, 
discreta e forense, permitindo aos clientes 
verificar rapidamente se o produto que estão a 
instalar é uma peça FP Diesel genuína.

Para instruções passo a passo 
sobre como melhor potenciar 
as melhorias à segurança da FP 
Diesel, visite 
www.fmheavydutyparts.com/
products/fp-diesel-engine.html

A dedicada equipa de atendimento ao cliente 
localizada em Kontich, Bélgica, irá tratar dos seus 
pedidos. Não hesite em contactar-nos: 

Federal-Mogul Motorparts EMEA 
Atendimento ao cliente, veículos industriais e 
pesados da EMEA 
Escritório +32 3 450 80 18 
Fax +32 3 450 83 38 
E-mail: christel.belloy@federalmogul.com

Max Faistenhammer
gestor a nível da segurança e proteção da marca.

mailto:christel.belloy@federalmogul.com
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Cobertura excelente

1,600+
PARA

72 
ABRANGENDO

8000+
E MAIS DE

28000

1,158 válvulas,
371 guias
114 sedes

Produtos de 
conjuntos de válvulas 
da melhor qualidade 
para quase todos os 
veículos do parque 
automóvel europeu
Fabricados nas próprias instalações de produção da Federal-Mogul 
Motorparts, em conformidade com padrões elevados, as válvulas 
para aplicação específica da AE garantem uma durabilidade e 
desempenho máximos. Ao projetarmos as nossas válvulas a nível 
interno, a AE controla totalmente o processo de produção, desde o 
esboço ao controlo de qualidade. Isto permite-nos oferecer-lhe uma 
qualidade premium a um preço de mercado muito competitivo. A 
gama de conjuntos de válvulas atual da AE é uma das maiores e mais 
abrangentes no pós-venda. 

Um conjunto de válvulas consiste em 
muitos componentes
As válvulas controlam a admissão de combustível e ar na câmara de 
combustão. Estas são das peças que sofrem mais tensão que operam 
no interior de um motor. As válvulas mono e bimetálicas da AE são 
produzidas utilizando apenas os melhores materiais, incluindo aço 
martensítico, aço austenítico e materiais não ferrosos. Isto garante 
que cada válvula AE está disponível no material que melhor se adequa 
à sua aplicação pretendida.

As guias das válvulas desempenham um papel fundamental no motor 
ao absorver 25% do calor total gerado pelo motor. A gama de guias 
das válvulas AE é fabricada a partir de ligas altamente específicas, 
tipicamente a liga de manganês-silício-bronze ou um material de liga 
de ferro fundido com fósforo, crómio ou outros elementos resistentes 
ao desgaste. As guias AE possuem um acabamento completo, no 
entanto, é uma prática recomendada a verificação do diâmetro do 
orifício da guia da válvula após a instalação.

As sedes das válvulas dissipam cerca de 75% do calor total gerado 
pela válvula no interior do motor. A AE satisfaz as necessidades do 
reconstrutor do motor, ao oferecer uma gama flexível de sedes 
semiacabadas, assim como uma gama específica para motores.

A gama de conjuntos de válvulas mais 
abrangente do pós-venda

O pós-venda da Federal-Mogul Motorparts desenvolve continuamente 
a gama de produtos AE, para fornecer aos clientes a melhor cobertura 
de peças de motor da melhor qualidade. As introduções regulares 
de válvulas e guias para aplicações em veículos pesados e ligeiros 
garante que a gama de produtos de conjuntos de válvulas satisfaz as 
necessidades do mercado.

FABRICANTES
DE VEíCULOS

MODELOS
DE VEíCULOS (APLICAÇÕES)

PEÇAS

MOTORES

chavetas de 
válvula

MOla da 
válvula

válvula

Guias das 
válvulas

iNseRÇÃO da 
sede da válvula
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Uma nova sala de 
formação e de um 
laboratório de testes 
dinamizam as instalações
A Federal-Mogul Motorparts criou 
recentemente uma sala de formação em 
Kontich, Bélgica, para realizar sessões de 
formação e organizar eventos tanto para 
clientes como funcionários da Federal-
Mogul Motorparts. O objetivo é organizar 
apresentações exaustivas dos produtos 
destacando as respetivas inovações que 
podem tornar o dia a dia dos clientes mais fácil, 
eficiente e lucrativo.

Uma sessão de formação típica irá entrar em 
detalhes sobre a análise de problemas técnicos. 
No entanto, os cursos administrados serão 
teóricos, fornecendo informação completa 
sobre os nossos produtos e inovações e não 
cursos de natureza prática.

O novo laboratório, inaugurado em 2015, 
é uma instalação sofisticada para testar 
produtos de vedação, motores, filtros e chassis. 
“A Federal-Mogul Motorparts é uma marca 
de confiança dos fabricantes de veículos 
para o fornecimento de componentes de alta 
qualidade. As nossas capacidades avançadas 
de testes demonstram o nosso empenho em 
satisfazer as expetativas dos nossos clientes 
em termos de vida útil e desempenho dos 

produtos”, diz Massimiliano A. Milano, 
Diretor de Produtos e de Marketing da 
Federal-Mogul Motorparts EMEA. As 
demonstrações de validação garantem 
que os novos produtos satisfazem 
os exigentes padrões da empresa. O 
equipamento de teste também permite 
à equipa de garantia investigar as 
preocupações dos clientes num ambiente 
controlado. A Federal-Mogul Motorparts 
pode agora oferecer aos estudantes 
de escolas locais e aos universitários 
a oportunidade de trabalharem com 
equipamento analítico de alta tecnologia 
em condições reais em laboratório.
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