
DICA ESPECIAL
Tudo sobre a Flange 05245 MJEF para Fiat.
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DICAS E MAIS DICAS
Três soluções para não deixar misturar óleo na água.
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A história da Sabó começou em abril de 1942, 
quando José Sabó, um imigrante húngaro, 
ferramenteiro, abria sua o� cina em São Paulo.
Tempos difíceis, tempos de guerra, que devastava 
a Europa inteira. No Brasil, onde a importação era 
quase impossível, a Sabó, ainda um misto 
de estamparia e metalurgia, não recusava pedidos, 
o que incluía aqueles da indústria automobilística. 

Continua na página 2.
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 Setenta e 
 cinco anos 
produzindo
 qualidade

NOVO LOGO SABÓ
Evoluindo como tudo o que a Sabó faz.
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CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800 77 12 155sabogroup.com.br | E-mail: caderninhosabo@o� cinadireta.com.br

facebook.com/sabogrupo sabo.canaldapeca.com.brinstagram.com/sabogrupo youtube.com/sabogrupotwitter.com/sabogrupo

Cartas para o Caderninho Sabó: Rua Joaquim Floriano, 733 - Cj. 1C - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04534-012

Mais do que um símbolo grá� co, ou o desenho 
de um logotipo, a marca Sabó deve representar 
os valores da empresa. Ela traduz uma rela-
ção afetiva de con� ança estabelecida ao longo 

A marca da evolução tem novo logotipo

Em 1944, nascia o primeiro retentor brasileiro 
feito pela Sabó. Era um retentor de cubo 
de roda traseira para os caminhões Ford 
montados aqui.
Antevendo que logo a indústria passaria do 
couro para a borracha vulcanizada, a Sabó já 
dava o primeiro passo na sua evolução e foi 
pioneira na produção de retentores com esse 
material. As montadoras internacionais foram 
chegando e encontraram na Sabó um fornecedor 
de primeira linha para atender suas demandas. 
Em 1966, começou a produção de juntas Sabó 

Sabó 75 anos. 
Qualidade que 
tem história

e, em 1975, as primeiras exportações para 
montadoras alemãs. Desde então, a Sabó tem 
se mantido líder do seu segmento, no mercado 
nacional, antecipando as soluções do futuro e 
mantendo a qualidade e o cuidado ao detalhe. 
Hoje, os produtos Sabó dão a volta ao mundo nos 
projetos mais importantes da indústria, porque 
eles carregam toda inovação, treinamento, 
dedicação de uma grande equipe e o profundo 
respeito pelos clientes. São 75 anos em busca 
da perfeição, para fazer da Sabó a marca da 
evolução. Hoje e sempre.

25 A 29 ABRIL DE 2017
Novo Local: SÃO PAULO EXPO
Rod. dos Imigrantes, km 1,5 - São Paulo - SP
Terça a sexta: 11h às 20h. Sábado: 9h às 17h.
Estande E121

 Visite a Sabó 
na Automec 2017

S A B Ó

7

5
 A N O

S

do tempo com seu público interno e externo: 
funcionários, clientes, fornecedores, en� m, o 
mercado como um todo.

Agora, estamos mudando o logotipo Sabó. 
É mais um sinal da nossa evolução contínua. 
Uma solução mais moderna, mais despojada, 
simples na sua aplicação, que vem ajudar a 
revitalizar a imagem da empresa, agregando 
novos valores de novos tempos. Uma moderni-
zação que acontece sem perder sua identidade 
com o logotipo original. Sem perder o state-of-
the-art que o Sr. José Sabó sempre fez questão 
de imprimir em cada peça.



JUNTA NOVA 
NO CABEÇOTE

A CULPA FOI 
DO PARAFUSO 

MISTURAR 
FAZ MAL

DICA
CERTA SABÓ

PEUGEOT 206 1.4 8V
MISTURANDO ÓLEO NA ÁGUA 
PROBLEMA: verifi camos a junta, carcaça e a vál-
vula termostática e tudo estava Ok. Retiramos o 
cabeçote e a junta estava queimada. O cabeçote 
foi para retífi ca e trocamos o jogo de junta supe-
rior,  um novo jogo de parafuso de cabeçote (tudo 
SABÓ, é claro), além de trocar o óleo do motor e os 
fi ltros. Em seguida, retiramos e limpamos o radiador 
e todo o sistema de arrefecimento por seis vezes, 
para garantir a remoção de todo o óleo. O problema 
foi solucionado.   

OBSERVAÇÃO: sempre que precisar retirar o ca-
beçote, troque os parafusos do cabeçote. Eles são 
elásticos e não devem ser reutilizados. Também 
substitua as juntas.   

Sandra Alves Bezerra da Silva 
Proprietária da Mega Car Autoelétrico Ltda.
São Paulo (SP)

A melhor maneira de conseguir a fi delização é 
ouvindo os clientes, percebendo o que eles querem 
ou precisam. Com um aumento de 5% da taxa de 
retenção dos clientes, já é possível aumentar os lu-
cros de 25% a 95%, segundo Frederick Reichheld, 
especialista em fi delização.

Usando a tecnologia a seu favor 
Hoje, nove em cada dez consumidores brasileiros 
com acesso à Internet (90%) têm o hábito de fa-
zer pesquisas online antes de realizar compras em 
lojas físicas. 

Quais ferramentas eletrônicas usar?
WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, Google+, 
Facebook, E-mail marketing, Site, Blog... Qual a 
melhor solução? Resposta: Todas!
Utilize sempre mais de uma forma de comunicação 
instantânea com seu cliente. 

CHEVROLET 
ASTRA 1.8 2001 
ÓLEO NO SISTEMA 
DE ARREFECIMENTO
PROBLEMA: o veículo já tinha passado por outros 
amigos mecânicos, que tinham trocado juntas e até 
o cabeçote, mas o defeito persistia. Misturava óleo 
na água e não água no óleo. 

DIAGNÓSTICO: o único lugar em que a pressão de 
óleo é maior que a da água é nos canais de pressão 
de óleo. Verifi cando todo o percurso da pressão de 
óleo, encontramos um parafuso para limpeza deste 
canal dentro do compartimento da bomba d’água, 
que estava enferrujado e com um pequeno furo, fa-
zendo o óleo misturar na água. 

SOLUÇÃO: troca do parafuso e limpeza do sistema 
de refrigeração. O problema 
foi causado pela cavi-
tação no parafuso, 
ocasionada pela 
falta de aditi-
vo no sistema
de refrigeração.

Fernando Neves 
Mecânico da Automecânica Neves | Mauá (SP)

CITROËN C3 1.4 FLEX 2010
ESTAVA MISTURANDO ÓLEO NA ÁGUA
PROBLEMA: estava misturando óleo na água e 
não água no óleo. Ou seja, era algum canal em que 
a pressão do óleo seria mais forte que a da água. 
Como este veículo não possui misturador de calor, 
partimos para inspeção no cabeçote, onde vimos 
que, na junta original, no canal de óleo, havia uma 
espécie de retentor que estava deformado, forçando 
o óleo para o sistema de água.

SOLUÇÃO: troca da junta danifi cada pela junta de 
cabeçote, Referência SABÓ: 8247 Flex.

OBSERVAÇÃO: esta falha está sendo muito comum 
nos motores TU 3JP 1.4 8V Citroën e Peugeot.

Fernando Neves 
Mecânico da Automecânica Neves | Mauá (SP)

Quer conquistar 
clientes? 
Fale com eles 
todos os dias
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JUNTA NOVA 

MENSAGENS - O mais importante é oferecer um 
conteúdo relevante e adaptado ao meio. 
FREQUÊNCIA - Não lote as caixas de mensagem de 
seus clientes. Enviar uma vez por semana, já é mais 
que sufi ciente.
SINERGIA DE CONTEÚDO - É fundamental que 
o mesmo conteúdo esteja em todas as formas
de comunicação. 
CANAIS DE RETORNO - Responda o mais breve 
possível ao cliente. Pior que não receber uma comu-
nicação é o cliente atender seu chamado e ninguém 
dar atenção a ele.

QUER SABER MAIS? 
Fale conosco pelas redes sociais: 
www.instagram.com/sabogrupo/,
twitter.com/sabogrupo ou 
www.facebook.com/sabogrupo.

Começamos 2017 com muitas dicas 
para facilitar seu ano inteiro



DICA ESPECIAL SABÓ
Para atender às necessidades de melhoria contínua 
e os padrões de qualidade FIAT, a Sabó desenvolveu, 
em 2010, uma nova tecnologia em vedação, no � ange 
traseiro dos motores Fire 1.0 e 1.3 - 8V, substituindo 
a borracha pelo material de última geração PTFE 
“plástico de engenharia”.

Este mesmo � ange ORIGINAL é disponibilizado 
para os motores anteriores a 2010.

Para facilitar o trabalho do aplicador, 
o � ange 05245 MJEF já vem embalado 
com os 4 parafusos necessários para 
a � xação do bloco, juntamente com os 
2 prisioneiros para � xação do cárter.

1 - Veri� car se o virabrequim tem 
batidas e riscos.

2 - Veri� car se o diâmetro e a 
rugosidade estão dentro dos 
padrões originais.

3 - Lubri� car o virabrequim com óleo 
do motor.

4 - Retirar o � ange da embalagem, 
sem remover a LUVA DE 
MONTAGEM (plástico branco 
protetor do lábio).

5 - Montar o � ange centralizando a 
luva de montagem no virabrequim.

Atenção para 
o vazamento na parte 
traseira do motor Fire 
1.0 e 1.3 - 8V.

Acompanhe o passo a passo para a 
correta aplicação do � ange 05245 MJEF:
1 - Veri� car se o virabrequim tem 

2 - Veri� car se o diâmetro e a 

3 - Lubri� car o virabrequim com óleo 

4 - Retirar o � ange da embalagem, 

5 - Montar o � ange centralizando a 

Acompanhe o passo a passo para a 
correta aplicação do � ange 05245 MJEF:

“NAO REMOVER
A LUVA DE 
MONTAGEM.”

6 - Empurrar o � ange rapidamente 
contra o virabrequim.

7 - Apertar os 4 parafusos do bloco
com 1,2 kgf/m.

8 - IMPORTANTE: retornar 1/4 de 
volta nos 4 parafusos do bloco.

9 - Montar os prisioneiros e torquear 
com 1 kgf/m.

10 - Montar o cárter com junta líquida 
especi� cada pela Fiat e torquear 
com 1,2 kgf/m.

11 - Apertar os 4 parafusos do bloco 
com 1,2 kgf/m.

FIQUE ATENTO
O sucesso da aplicação desse � ange depende da correta 
realização do passo a passo acima, da cola líquida 
e do cárter em perfeito estado de conservação.

Em caso de dúvidas, assista o vídeo sobre 
a correta aplicação do � ange 05245 MJEF 
no www.youtube.com/sabogrupo ou ligue na Central 
de Atendimento ao Cliente Sabó: 0800 77 12 155.




