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A Sabó é Top of Mind.
E põe Top Nisso.
Segundo a 12ª edição da Pesquisa Marcas
Preferidas 2017 da CINAU - Central de
Inteligência Automotiva, os retentores e
juntas Sabó são os mais lembrados - Share
of Mind e os mais comprados - Share of
Market. Ou seja, pelo 12º ano consecutivo
os retentores e juntas Sabó não saem da
cabeça e nem dos pedidos do mercado.

EMBARQUE
COM A SABÓ PARA
A OFICINA DO FUTURO
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Para a Sabó, essa é uma conquista
muito relevante, tanto do ponto de vista
histórico, por tudo que temos construído
junto com o mercado de reposição ao
longo dessa jornada, como para alinhar
nossas estratégias para o futuro, tendo
sempre você, reparador como elemento
fundamental do nosso dia a dia. Afinal, as

TUDO SOBRE
A MONTAGEM DAS FLANGES
DO VIRABREQUIM VW
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relações com os proprietários dos veículos
que frequentam sua oficina são pautadas
pela confiança que eles têm em você, na
sua equipe e no que você recomenda.
Ou seja, é confiança que gera confiança.
Você confia, prefere e pede Sabó e seu
cliente confia e tem certeza que você está
fazendo o melhor para ele.
E para continuar assim, preferida, mais
lembrada e mais pedida, a Sabó reafirma
seu compromisso de continuar investindo
em tecnologia, inovação e no que, ano após
ano, continua fazendo a diferença: a sua
confiança. Se somos Top of Mind por 12
anos seguidos, é porque seguimos guiados
por você, nosso parceiro de todo dia.

CONFIRA
OS LANÇAMENTOS
PARA VW AMAROK
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Sua oficina já está
no século 21?
Quer ter sua empresa avaliada pela Sabó?
É fácil. Pegue sua máquina fotográfica e tire
umas fotos. Agora, vai até a máquina de escrever e escreva quais os equipamentos e
ferramentas que possui. Pronto, agora é só
ir no aparelho de fax e enviar tudo para nós.
O quê? Você não tem nenhuma das tecnologias acima? Ainda bem!
As máquinas fotográficas e de escrever, assim como o aparelho de fax, todos foram
substituídos pelo seu smartphone, não é?
Em menos de dez anos, a tecnologia sofreu
uma revolução e, não se assuste, mas
em breve seu negócio não será mais de
reparação automotiva. Mas sim de diagnóstico automotivo.
Se antes os automóveis eram movidos e
controlados por sistemas elétricos, hidráulicos
e mecânicos, hoje eles são cada vez mais
eletrônicos e computadorizados.

O QUE DEVE MUDAR RADICALMENTE
NOS PRÓXIMOS ANOS?
COMBUSTÍVEL - O combustível líquido e de
origem orgânica vai gradativamente sendo
substituído por eletricidade e células de
geração de energia, seja por pressão dos
organismos de controle do meio ambiente,
seja pela possibilidade de escassez do
combustível fóssil.
CONECTIVIDADE - Seu carro e seu celular
estarão interligados e trabalhando juntamente. Cada vez mais, a tecnologia da informação
estará presente no controle, monitoramento
e até no diagnóstico sobre o funcionamento
do veículo, além, é claro, do entretenimento,
localização e armazenamento de dados.
SEGURANÇA - Sensores anti-impacto, bolsas
infláveis e cabines com células de segurança já são uma realidade e estarão presentes
em todos os veículos. Hoje, já existem veí-

culos em teste
rodando com sistemas
de frenagem autônoma, ou seja,
mesmo que o motorista queira acelerar,
o veículo reduz a velocidade ou para,
prevenindo colisões ou situações de perigo.
AUTONOMIA - Carros que estacionam
sozinhos já não são novidade, mas em breve
estes veículos também andarão sozinhos,
sem necessidade de intervenção humana.
Sistemas de geoposicionamento e vias
inteligentes fornecerão parâmetros para que
o veículo vá do ponto A ao ponto B, sem que
os ocupantes tenham qualquer ação.
E SUA EMPRESA? IRÁ FECHAR?
MUDARÁ DE RAMO?
Depende! Carros ainda serão máquinas e máquinas precisam ser inspecionadas, verificadas e reparadas. Provavelmente teremos menos graxa e mais fios e computadores. Mas,
o conhecimento e habilidade do profissional
serão fundamentais para realizar o diagnóstico, prevenir panes e trocar o componente ou
sistema danificado. Quer saber mais?
Clique aqui neste botão e
CLIQUE
vá direto para uma página
AQUI
na internet.
Ops! Ainda não está funcionando, mas em breve...
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Uma Dica que vale por muitas!
Atendendo a pedidos, esta edição do Caderninho
traz uma grande e única dica, que explica sobre a
montagem das flanges traseiras do virabrequim VW.
E se você quiser ver este e muitos outros vídeos
técnicos sobre serviços de reparação envolvendo
retentores e juntas, acesse o canal da Sabó no
YouTube: www.youtube.com.br/sabogrupo .
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Monte a flange sem a roda fônica, empurrando
a peça contra o eixo sem mexer na luva e
utilizando os guias do motor.
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DICA
CERTA
SABÓ

Finalize com a instalação dos parafusos
de fixação da flange.

Antes de iniciar o trabalho de substituição
de flanges e retentores, realize sempre uma boa
limpeza da região com panos e solventes.
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Faça uma verificação visual da pista.
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Coloque a roda fônica utilizando a ferramenta
de sincronismo do ponto de ignição.
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Preste atenção para montar a roda fônica
correspondente a que foi retirada.
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Faça uma lubrificação da pista com óleo limpo
e novo.

Remova a ferramenta de sincronismo do
ponto de ignição.

Não leve gato
por lebre.
Numeração
de confiança
é da Sabó.
Imitação é para quem não tem competência. Fique atento porque tem gente usando a
mesma numeração das peças Sabó só para te
confundir. Recuse o quebra-galho e, além da
numeração original, exija também pela marca
Sabó. Porque ao comprar uma peça Sabó, você
sabe que está levando qualidade e garantia,
com a confiança que já vem de fábrica.
Sabó. A marca da evolução.

Portfólio Sabó para Amarok.
Soluções completas em vedação para acompanhar a Amarok em todos os terrenos.
Peça hoje mesmo e bom trabalho.
VOLKSWAGEN AMAROK TDI - 2.0L 16V DIESEL - 2010/...
LANÇAMENTOS
FOTO

Nº. SABÓ

DESCRIÇÃO

80434

JOGO DE JUNTAS
COMPLETO DO MOTOR
COM RETENTORES, EXCETO
O FLANGE TRASEIRO DO
VIRABREQUIM, SEM JUNTA
DE CABEÇOTE

79434

JOGO DE JUNTAS
SUPERIOR DO MOTOR COM
RETENTORES, SEM JUNTA
DE CABEÇOTE

75434

JOGO DE JUNTAS DA
TAMPA DE VÁLVULAS COM
RASPADORES

ITENS JÁ LIBERADOS QUE COMPLEMENTAM ESTE PORTFÓLIO
N° REFERÊNCIA

-

03L129717D
262.630

84434

JUNTA DO COLETOR DE
ESCAPE - METÁLICA

03L253039
007870

05925MR

RETENTOR TAMPÃO DO
CABEÇOTE
32,0 X 8,5mm

RETENTOR DO EIXO
COMANDO DE VÁLVULAS
03745GRGH 32,0 X 47,0 X 10,0mm
HORÁRIO
PTFE
RETENTOR DIANTEIRO DO
VIRABREQUIM
03746GRGH 35,0 X 48,0 X 10,0mm
HORÁRIO
PTFE

DESCRIÇÃO

N° REFERÊNCIA

82450

JUNTA DE CABEÇOTE
METÁLICA - MLS (01
furo / diâmetro de cilindro
82,2mm / espessura
1,55mm): para pistão
acima do bloco, variando de
0,91mm até 1,00mm.

03L103383BF
10195900
726.740
61.37175-00

82451

JUNTA DE CABEÇOTE
METÁLICA - MLS (02
furos / diâmetro de cilindro
82,2mm / espessura
1,63mm): para pistão
acima do bloco, variando de
1,01mm até 1,10mm.

03L103383BG
10195910
726.840
61.37175-10

82452

JUNTA DE CABEÇOTE
METÁLICA - MLS (03
furos / diâmetro de cilindro
82,2mm / espessura
1,71mm): para pistão
acima do bloco, variando de
1,11mm até 1,20mm.

03L103338BH
10195920
726.850
61.37175-20

78678

PARAFUSO DE FIXAÇÃO
DO CABEÇOTE
M12x1,75x137-10.9

03L103483C
898.600

JUNTA DO COLETOR
DE ADMISSÃO

JUNTA DO CÁRTER

Nº. SABÓ

330250

75436

95434

FOTO

-

78765

78766
03L103113A

03L103085
03L103085C
038103085A
038103085C

038103085E

03758IOSS

KIT DE REPARO PARA
JUNTA HOMOCINÉTICA
LADO RODA
KIT DE REPARO PARA
JUNTA HOMOCINÉTICA
LADO CÂMBIO
SISTEMA DE VEDAÇÃO
TRASEIRO DO MOTOR COM
RODA FÔNICA ONDULADA
SEM SENSOR | 85,0mm
ANTI-HORÁRIO | PTFE

189.380
WHT002131
81.043.900
13005

13006

03L103171

EXTENSÃO DE APLICAÇÃO QUE COMPLEMENTA ESTE PORTFÓLIO
RETENTOR DA HASTE DE
VÁLVULAS
09203BREF 6,0 X 8,8 X 12,2mm
LISO
FLUORELASTÔMERO

036109675A
06B109675B
06K109675

