
MAIS UM BENEFÍCIO DOS MOTORES FLEX: 
 JUNTAS SABÓ COMUNIZADAS.
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Pergunta
A Sabó fornece o retentor traseiro do virabrequim
do VW Gol Power 1.0 8V com roda fônica dentada?
Se sim, qual a referência comercial dessa aplicação?
Um grande abraço e obrigado pelo bom atendimento
que vocês sempre oferecem.

Automecânica Marani
Edimar Jose da Silva
Osvaldo Cruz - SP

Resposta
Olá Edimar! A Sabó lançou no mercado de reposição o retentor traseiro
do virabrequim do VW Gol Power 1.0 8V com roda fônica dentada,
que tem a referência comercial 05801 IOSS. Procure na loja de autopeças
de sua preferência e, se tiver alguma difi culdade, entre em contato
conosco no 0800 77 12155.

Central de Relacionamento Sabó Responde

Em caso de dúvida, entre sempre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Sabó: 0800 77 12155.

Atendendo à necessidade do mercado e com
o objetivo de facilitar o dia a dia dos profi ssionais 
da reposição, a Sabó lança os primeiros jogos
de juntas comunizados para motores FLEX,
ÁLCOOL e GASOLINA.
Assim, se antes você trabalhava com um número 
para peças destinadas a veículos a gasolina

e outro número para as peças de veículos
a álcool, agora você passa a utilizar um único 
número comunizado para todos.
Confi ra nas tabelas abaixo os primeiros Jogos
de Juntas de Motores e Juntas de Cabeçote que 
tiveram seus números comunizados pela Sabó
e bom trabalho.

VW AP 1.6/1.8L

 Nº Antigo Nº Atual Descrição Código de Barras

 46501FPSA3/G3 46501 FLEX Junta de Cabeçote 7891252820545

 46506EFPSA/G 46506 FLEX Jogo Completo com Retentores até 1995 7891252800028

 80347/48 80348 FLEX Jogo Completo com Retentores de 1995/... 7891252803487

 80223/24 80224 FLEX Jogo Completo sem Retentores até 1995 7891252802244

 79512/13 79513 FLEX Jogo Superior com Retentores até 1995 7891252795133

 79390/91/95 79390 FLEX Jogo Superior com Retentores de 1995/... 7891252793900

 79542/43 79543 FLEX Jogo Superior sem Retentores até 1995 7891252795430

 79394 79394 FLEX Jogo Superior sem Retentores de 1995/... 7891252793948

VW AP 2.0L

 Nº Antigo Nº Atual Descrição Código de Barras

 46701FPSA/G 46701 FLEX Junta de Cabeçote 7891252821467

 46706EFPSA/G 46706 FLEX Jogo Completo sem Retentores até 1995 7891252802558

 80345/46 80346 FLEX Jogo Completo sem Retentores de 1995/... 7891252803463

 79510/11 79511 FLEX Jogo Superior com Retentores até 1995 7891252795119

 79396/97 79396 FLEX Jogo Superior com Retentores de 1995/... 7891252793962

 79540/41 79541 FLEX Jogo Superior sem Retentores até 1995 7891252795416

 79398/99 79398 FLEX Jogo Superior sem Retentores de 1995/... 7891252793986

CATÁLOGOS SABÓ.
FACILITAM A VIDA
DE QUEM COMPRA
E DE QUEM VENDE.

Aprenda a utilizar
os Catálogos

Dicas inéditas por quem
mais entende

Lançamentos Sabó
motor Flex pág. pág. pág.2 3 4

Central de Relacionamento Sabó
0800 77 12155 - fax: (11) 3079-1802

e-mail:caderninhosabo@ofi cinabrasil.com.br

Cartas para o Caderninho Sabó:
Rua Joaquim Floriano, 733 - cj. 1C -

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 04534-012.
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Sucesso no mercado 
há cerca de 2 anos, 

os Catálogos Sabó são os Guias 
mais completos e fáceis para 
encontrar os produtos Sabó. 
Para deixar tudo ainda mais 
fácil, fi zemos deste Caderninho 
Sabó um Manual Explicativo 
de como usar os Catálogos. 
Boa leitura! 

Com o objetivo principal
de facilitar a busca 

pela informação correta, 
os Catálogos Sabó reúnem 
em três idiomas (português, 
inglês e espanhol) todos 
os produtos Sabó e são 
divididos em 5 volumes:
Catálogo Geral Linha Leve 
/ Utilitários, Catálogo Geral 
Linha Pesada / Utilitários,
Catálogo de Kits, Catálogo
Motos e Catálogo Técnico.

Aprendendo a consultar um, 
você aprende a consultar 

todos. Seja pelo número do 
produto Sabó, pela montadora, 
pelo tipo de peça ou veículo, 
você sempre vai encontrar
a informação que precisa em 
todos eles. 

O Catálogo Técnico
é o mais diferente,

pois apresenta desenhos
técnicos, recomendações
e normatizações de medidas.  

Mais que um guia,
os Catálogos de Produtos 

são uma ferramenta
indispensável para você 
economizar tempo e recursos 
justamente por ter a informação 
correta trabalhando para você. 
Mais uma vez, é a Sabó
pensando em ajudar o mercado 
de reposição a se comunicar
de maneira integrada

e uniforme na busca dos
melhores resultados de
negócios e fi delização
de clientes.

Ganhe tempo e atenda 
bem seus clientes

Aplicadores –
os Catálogos Sabó ajudam
a identifi car o código dos 
produtos que vão ser utilizados 
na reparação dos veículos,
a se informar sobre
a especifi cação das peças
e a solicitá-las corretamente
ao seu varejista.

Varejo e Balconistas –
quando a peça é solicitada 
seja pelo código, aplicação, 
marca ou modelo do veículo, 

esses profi ssionais indentifi cam 
facilmente qual a peça
desejada para acertar na 
venda.

Telemarketing
e Vendedores Externos
dos Distribuidores –
com os Catálogs em mãos,
fi ca mais fácil atender
os pedidos e dar a informação 
correta, fi delizando clientes 
pelo bom serviço prestado
durante as vendas.

Não esqueça!
Deixe seu cadastro sempre 
atualizado junto à Sabó para 
receber todos os informativos 
de atualização dos Catálogos 
por e-mail.
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Exemplo 3 – Retentor Linha Leve - General Motors
Você sabe a marca e modelo do veículo e quer saber 
os retentores Sabó que existem para aquele motor.

Passo a passo
1 - Abra o Catálogo Geral Linha Leve / Utilitários no índice 
de busca rápida - Retentores - pág. 10

2 - Vá até a linha da montadora. Ex.: General Motors

3 - Cruze essa linha com a coluna que tem o sistema que 
você quer aplicar. Ex.: Retentor Motor

4 - General Motors X Motor X Veículo = pág. 104

5 - No alto da pág. 104
existe um mini-índice.
Lá você encontra o motor
e o veículo desejado.
Ex.: Motor OHC 1.0L 8V / 
Celta. Essa linha o leva
à pág. 106.

6 - Pronto! Na pág. 106, 
você encontra neste grupo 
todos os retentores Sabó 
disponíveis para esses 
motores.

Exemplo 4 – Retentor
(por medida) 
Você sabe a medida do eixo 
e do alojamento, mas não 
sabe o número da peça
e precisa das especifi cações.

Passo a passo
1 - Abra o Catálogo Técnico 
no fi nal do Catálogos de 
Aplicação (Leve pág. 362
e Pesado pág. 323)

2 - Com a medida do eixo em 
mãos você procura a coluna 
“Diâmetro do Eixo” por ordem 
crescente.  

3 - Depois de 
encontrada
a medida,
verifi car
a próxima
coluna:
“Diâmetro do
Alojamento”
e por fi m, 
a coluna
“Altura” 
Ex.: 25,0 x 45,0 x 7,0.

4 - Pronto!
A peça é
a 01397BA
(3ª linha).

Bebia muito para consertar um
  erro... Fiat Uno Smart -

Alto consumo. 

Diagnóstico: o veículo apresentava 
mistura rica constante.
Testamos a Sonda e estava ok.
Ao realizar os testes, verifi camos que 
a ventoinha armava muito cedo, na 
faixa de 65ºC. Ao verifi car a válvula 
termostática, o interruptor térmico
do radiador estava ok. Utilizando
um termômetro laser que ganhei
no programa Dica Certa do
Caderninho Sabó em 2003, vimos 
que a temperatura estava correta.

Solução: ao retirar o sensor ECT, 
vimos que era novo, porém errado. 
ATENÇÃO: peça catálogos
de aplicação aos fabricantes.
Todos fornecem. Basta ligar nos 
serviços 0800. O sensor ECT da FIAT 
não é o mesmo da GM e VW.
Sempre há diferença de resistência.
Colocamos o sensor correto, 
resolvendo o problema.

Leandro Mendes 
Técnico em Eletrônica Embarcada 
da CDTM-BH - Posto Autorizado
MTE-Thomson (THOMSON CAR)
Ipatinga - MG
Associado desde 06/02/2002. 

Só quer fi car na marcha-lenta!  
 Ford Fiesta 1.3 Importado -

Motor falhando apenas fora da
marcha lenta.

Diagnóstico: o veículo chegou
na ofi cina com uma falha que não

se apresentava em marcha lenta. 
Depois de certifi carmos que
o sistema de ignição estava em
perfeitas condições de uso, fomos 
logo para o catalisador, um dos
principais suspeitos nesses casos.

Solução: providenciamos a troca
do catalisador e o veículo voltou
a funcionar perfeitamente, com
melhor rendimento.

Anselmo Pfeifer 
Mecânico-proprietário da Ofi cina Reta
Campo Grande - MT
Associado desde 29/08/2001

Se quando liga o carro acende
  a luz, será que pisando no

freio o rádio liga? VW Passat 2007-
2008 FSI – Ao ligar o veículo o farol 
baixo acende. 

Problema: cliente alega que ao ligar 
o veículo, o farol baixo se acende, 

mesmo com o interruptor
da lanterna desligado e assim
permanece constantemente.

Diagnóstico: após passarmos
o aparelho de diagnóstico,
verifi camos a chave do interruptor, 
fi ação, relê e troca da central
elétrica com a mesma codifi cação 
da anterior e ainda permanecia
o problema. Com isso constatamos 
que a codifi cação anterior também 
estava incorreta. 

Solução: realizamos a codifi cação 
correta e solucionamos o problema.

Thiago Marinho Santos
Proprietário da Marinho Center Car
São Paulo – SP
Associado desde 18/08/2009
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4 - General Motors X Motor X Veículo = pág. 104

Exemplo 1 – Junta Linha Leve - Motor Volkswagen
Você sabe a marca e modelo do veículo e o tipo
de peça que precisa, mas quer saber o número Sabó
Mercado para solicitá-la.

Passo a passo
1 - Abra o Catálogo Geral Linha Leve / Utilitários no índice 
de busca rápida - Juntas – pág. 11

2 - Vá até a linha da montadora. Ex.: Volkswagen

3 - Cruze essa linha com a coluna que tem o sistema
que você quer aplicar. Ex.: Juntas Completas do Motor
c/ Retentor

4 - Volkswagen X Juntas Completas do Motor com
Retentor = pág. 205

5 - Na pág. 205 
você encontra 
na tabela Juntas 
Completas
do Motor com 
Retentor qual
o motor do veículo 
a ser reparado. 
Ex.: Motor VW AP 
1.6L/1.8L Álc. / 
Gas. - Gol/Voyage/
Parati/Saveiro/

Apollo/Logus/Pointer/Passat/Santana/Quantum - 1995/....

6 - Pronto! O número Sabó Mercado é 80360, na terceira 
linha da tabela.

Exemplo 2 – Junta Linha 
Utilitários – Motor General Motors
Você sabe a marca e modelo do veículo e o tipo de peça  
que precisa, mas quer saber o número Sabó Mercado 
para solicitá-la.

Passo a passo
1 - Abra o Catálogo Geral Linha Leve / Utilitários no índice 
de busca rápida - Juntas – pág. 13

2 - Vá até a linha da montadora. Ex.: General Motors

3 - Cruze essa linha com a coluna que tem o sistema
que você quer aplicar. Ex.: Juntas Completas do Motor
c/ Retentor

4 - General 
Motors X
Juntas
Completas
do Motor com 
Retentor = 
pág. 310

5 - Na pág. 
310 você 
encontra na 
tabela Juntas 
Completas
do Motor com 
Retentor qual
o motor do veículo a ser reparado. Ex.: Motor GM 2.2L
8 válvulas EFI/MPFI - Gasolina - Omega / S10

6 - Pronto! O número Sabó Mercado é 80275, na primeira 
linha da tabela. 2

Passo a passo 1

ENCONTRANDO
A INFORMAÇÃO CERTA
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