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Foi muito bom
celebrar 75 anos
de inovação
na automec,
com a companhia
de nossos amigos
e parceiros.
a todos, nosso
muito obrigado!
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inovação na automec 2017
tem nome: Sabó.

A Sabó marcou presença na 13ª edição
da Automec, a maior feira de reposição
automotiva da América Latina, que
aconteceu entre os dias 25 e 29 de abril,
em São Paulo. Com um estande de 300 m²,
a Sabó demonstrou por meio de inovadores
displays móveis o uso da tecnologia de
ponta na fabricação e funcionamento de
seus produtos.

Quem visitou o estande conferiu ainda
os lançamentos da marca para motores
de 3 cilindros e transmissões automáticas
híbridas. Técnicos especializados,
engenheiros e promotores deram todo
o atendimento para os reparadores
e jornalistas que nos visitaram em busca
de novidades e informações.
Continua na página 2.

DIVIDIR
PARA CRESCER

QUE BOM
QUE TEM DICAS

Com a parceria certa,
todo mundo sai ganhando
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Mais três dicas
para sua coleção
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LANÇAMENTOS
BONS DE BRIGA
Confira as soluções
Sabó para utilitários
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Sabó demonstra uso da tecnologia
de ponta na fabricação e
aplicação de seus produtos.
Baixas emissões, economia de
combustível e redução de atrito são
direcionadores mundiais que estarão
presentes nas principais montadoras
nos próximos anos. Sabendo disso,
a Sabó levou para a Automec o que
há de mais moderno e inovador nas
novas gerações de vedadores como:
• Sistema de vedação utilizando
roda fônica de última geração, com
o diferencial de estar acoplada e
integrada ao sistema, isentando as
montadoras de maiores custos e
tempo de usinagem e montagem,
agilizando a linha de produção;

Câmbio Híbrido

Dividir
para crescer
Arado
Motor

Eixo Traseiro

sabogroup.com.br | E-mail: caderninhosabo@oficinadireta.com.br
instagram.com/sabogrupo

facebook.com/sabogrupo

• Retentor tipo BY cassete
para a linha Agrícola,
conhecido também como
“retentor blindado”,
utilizado em aplicações
com alto nível de
contaminações;
• Sistema integrado
de vedação e
monitoramento de
frenagem nos cubos de
roda para Linha Pesada.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

twitter.com/sabogrupo

Não é novidade para ninguém que estamos
atravessando tempos turbulentos em nossa
economia. Mesmo assim, podemos observar
alguns sinais de dias melhores. Com mais de 10
milhões de carros usados vendidos em 2016, a
reposição representa, hoje, um movimento de
R$ 90 bi e 934.000 empregos diretos. Para atender
essa demanda, as oficinas independentes estão
se profissionalizando e se preparando cada vez
mais para competir e oferecer serviços de qualidade num setor onde a tecnologia evolui a cada
dia e sempre está chegando um novo produto no
mercado. E vem mais coisa por aí. Até 2020, um
em cada cinco carros terá uma conexão sem fio,
o que vai representar 250 milhões de veículos
conectados. Essa revolução leva não só a indústria a procurar parceiros em novas tecnologias,
como também as oficinas independentes deverão procurar parceiros confiáveis. Querer atender
tudo e todo tipo de serviço implica em estruturas
enormes, especializadas e caras. Pode não dar
certo. Um parceiro ou mais podem resolver a
um custo melhor para você e para o seu cliente.
O importante é prestar um serviço de qualidade.
Cliente volta e ainda faz a sua propaganda.

0800 77 12 155

youtube.com/sabogrupo

sabo.canaldapeca.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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DICA
CERTA
2 SABÓ

Chega de vazamento! Com as Dicas
Sabó tá tudo resolvido, limpo e seco.
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O SEGREDO É O
PROCEDIMENTO!
VW KOmBI 1.4 L
VAZAmenTO de ÓLeO

pROBLemA: O proprietário já havia feito um reparo no veículo em outra cidade e tinham trocado as
correias, o tensor e o retentor do comando, mas o
vazamento no mesmo retentor reapareceu.

A CHAVETA ERA
A CHAVE DO PROBLEMA
cHeVROLeT cORsA
VAZAmenTO nO cOmAndO de VÁLVULAs.
pROBLemA: O veículo chegou até a oficina como
se estivesse com problemas de injeção, sem força.
Em baixa rotação, ele andava bem, mas era só pisar
no acelerador que o mesmo não tinha rendimento.
dIAGnÓsTIcO: Após um diagnóstico no sistema
de injeção, verificamos que as velas e cabos de
velas, além do filtro de combustível já haviam sido
trocados em outra oficina. Fizemos a verificação
dos bicos injetores, teste de equalização, ponto do
motor e estava tudo em ordem; passamos o scanner
e não acusou nada; verificamos ainda o catalizador
e abafadores e medimos compressão dos cilindros
e estava tudo ok.
sOLUÇÃO: Após longa jornada de teste, desmontamos a parte onde a correia dentada trabalha e
sacamos a engrenagem do virabrequim; o ponto
onde trabalha a chaveta interna estava desgastado,
o que provocava atraso no ponto do veículo.
Trocamos a mesma e o veículo funcionou normalmente (NOTA: esse defeito está acontecendo muito
com os veículos Chevrolet).

dIAGnÓsTIcO: Verificamos que foi utilizado um
retentor genuíno VW sem mola. Provavelmente, o
vazamento tenha ocorrido não por defeito da peça,
mas sim porque a aplicação desses retentores
requer um cuidado especial.
sOLUÇÃO: Deve-se usar uma ferramenta para
deslizar o retentor de forma a não danificar o lábio
de vedação e, após a instalação, deixá-lo repousando por um certo tempo para assentar perfeitamente.
Inspecionar também o respiro do óleo do motor e se
a peça na qual trabalha o retentor não está com desgaste pelo atrito. Caso haja desgaste, é recomendado
instalar o retentor numa posição que fique fora desse
desgaste e, se não for possível, substituir a peça.
OUTRA dIcA: Quando realizar um serviço de troca de
retentor do comando, por exemplo, troque também
os retentores das demais polias para evitar retrabalhos e garantir assim a qualidade dos seus serviços.
Omar Rodrigues pereira
Proprietário da Concerte Mecânica e Autopeças Ltda.
Montenegro (RS)

Fabio Luiz milani
Gerente da Serpeças Serv. e Peças para Veículos Ltda.
Barra Bonita (SP)

Sabó inova com
nanotecnologia amigável
ao meio ambiente

ESSE ESTAVA AFIADO
FIAT UnO FIRe
VAZAmenTO nO cOmAndO
de VÁLVULAs
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pROBLemA: O Uno estava com vazamento no comando de válvulas e já havia passado por três oficinas, sem que o problema fosse resolvido.
dIAGnÓsTIcO: Desmontei a correia dentada e analisei o retentor. Vi que tinha um pequeno corte na peça
bem onde ocorria o vazamento. Mas precisei fazer
uma melhor análise, já que havia cortado o retentor.
sOLUÇÃO: Troquei o retentor e coloquei um novo
da marca Sabó. Troquei também o comando de
válvulas, que estava com uma pequena saliência
afiada, causando um corte no retentor. O problema
não ocorreu novamente.
Luiz Renato pereira da silva
Mecânico da Auto Center Rl

As juntas de vedações para tampas de
transmissões Sabó são projetadas usando carcaças
de alumínio com elastômeros. A adesão química,
processo que envolve a nanotecnologia, foi a forma
que a Sabó desenvolveu para a união destes dois
componentes. E o melhor de tudo é que esse
processo é totalmente amigável ao meio ambiente.

Qualidade

Sabó

para os
utilitários
bons
de briga
Na batalha entre os utilitários que
não podem parar nunca, ganha quem
estiver preparado para atender uma
frota circulante de mais de 500 mil
veículos. Veja a quantidade de cada
modelo circulando no Brasil em 2017.
Toyota Hilux

280.000 veículos

mercedes Sprinter
Nº SABÓ

DESCRIÇÃO (MOTOR)

APLICAÇÃO

80297

OM 611 - CDI 2.8 16V

Jogo de juntas completo s/ret

79297

OM 611 - CDI 2.8 16V

Jogo de juntas superior s/ret

82297

OM 611 - CDI 2.8 16V

Junta de cabeçote metálica

75295

OM 611 - CDI 2.8 16V

Junta da tampa de válvulas

99297

OM 611 - CDI 2.8 16V

Junta do cárter

99298

OM 611 - CDI 2.8 16V

Jogo de juntas dos coletores de admissão

99299

OM 611 - CDI 2.8 16V

Junta do coletor de escape

05809BRGF

OM 611 - CDI 2.8 16V

Retentor dianteiro

05813BSI

OM 611 - CDI 2.8 16V

Retentor traseiro

03044BREF

OM 611 - CDI 2.8 16V

Retentor haste de válvulas
RETENTORES DE RODA

02201BRGEP

Eixo traseiro (Albarus/Dana)

Retentor do pinhão do diferencial

02693BRGE

Eixo traseiro (Albarus/Dana)

Retentor do cubo de roda traseiro

07481BRABGEF

Eixo traseiro (Mercedes)

Retentor do pinhão do diferencial

07484BRAF

Eixo traseiro (Mercedes)

Retentor do cubo de roda traseiro

03321BRG

Eixo dianteiro

Retentor de roda

TOYOTA HILUX
Nº SABÓ

DESCRIÇÃO (MOTOR)

APLICAÇÃO

80374

2.799cc 8v (bloco 3l)

Jogo de juntas completo s/ret s/ junta de cabeçote

79374

2.799cc 8v (bloco 3l)

Jogo de juntas superior s/ret s/ junta de cabeçote

82303

2.799cc 8v (bloco 3l)

Junta de cabeçote 1,70 mm metálica

75618

2.799cc 8v (bloco 3l)

Junta da tampa de válvulas

75619

2.799cc 8v (bloco 3l)

Junta do cárter

84691

2.799cc 8v (bloco 3l)

Junta do coletor de admissão

99520

2.799cc 8v (bloco 3l)

Junta do coletor de escape

05774BRGEF

2.799cc 8v (bloco 3l)

Retentor dianteiro

05784BRGP

2.799cc 8v (bloco 3l)

Retentor comando

09224bref

2.799cc 8v (bloco 3l)

Retentor haste de válvulas

05794brgef

3.0 8v (1 KZTE) 3.0 16v (1KDFTV)

Retentor dianteiro

05796brgef

3.0 8v (1 KZTE) 3.0 16v (1KDFTV)

Retentor traseiro

78674

3.0 8v (1 KZTE)

Parafuso de fixação de cabeçote

MitsubishI L200 • Hyundai HR
Nº SABÓ

DESCRIÇÃO (MOTOR)

APLICAÇÃO

80361

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Jogo de juntas completo c/ret s/junta de cabeçote

80371

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Jogo de juntas completo s/ret s/junta de cabeçote

79371

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Jogo de juntas superior s/ret s/junta de cabeçote

82330

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Junta de cabeçote 1,45 mm (3 picos) metálica

82299

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Junta de cabeçote 1,70 mm fibra não amianto

75616

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Junta da tampa de válvulas

86013

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Junta do cárter

84689

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Junta dos coletores de admissão e escape

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Retentor dianteiro

Mitsubishi L200

89.000 veículos

05775BRGF

Hyundai HR

63.000 veículos

05776BRGF

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Retentor traseiro

05253BRGF

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Retentor comando

09224BREF

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Retentor haste de válvulas

03025BRGF

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Retentor do eixo balanceador (maior)

03477BA

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Retentor do eixo balanceador (menor)

78675

4D56 2.5L / D4B 2.5L

Parafuso de fixação do cabeçote

Nº SABÓ

APLICAÇÃO

Mercedes Sprinter

79.000 veículos

Fonte: Fraga Serviços de Marketing

Com Sabó
você ganha sempre.

Hyundai HR
RETENTORES DE RODA
07820BAG

Retentor do cubo de roda dianteiro (interno)

03609BAG

Retentor da roda traseira (externo)

03610BBR

Retentor da roda traseira (interno)

