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Visite a Sabó na
Automec 2019
Esperamos por você em nossos
estandes na maior feira de
autopeças da América Latina.
Programe-se para não perder!

23 a 26/4

27/4

das 13h às 21h
das 9h às 17h
Local: São Paulo Expo

A HISTÓRIA DE
SUCESSO DO
CADERNINHO SABÓ

PÁG.

DICA ESPECIAL
TROCA DE JUNTA
DE CABEÇOTE

PÁG.

O NOVO SITE E O
NOVO CATÁLOGO
ELETRÔNICO CHEGARAM

PÁG.
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VEM AÍ O CADERNINHO SABÓ ONLINE.
Totalmente digital, numa tela perto de você.
É isso mesmo. Depois de 18 anos de
uma história construída junto com
você, nossos amigos e parceiros, o
Caderninho Sabó vai deixar de ser
impresso para continuar sendo sucesso
no mundo digital. Uma evolução que
só vai trazer melhorias para você: mais
dicas, informações técnicas, promoções,
conteúdos exclusivos, lançamentos e
muito mais.
Tudo isso com muito mais agilidade,
para você ler na tela que quiser:
notebook, celular e tablet. Então, anote
aí: para receber o Caderninho online,
você precisa atualizar seu cadastro. É
rápido e fácil. Obrigado pela companhia.
A gente se vê logo mais na sua tela.

Atualize seu cadastro hoje mesmo
para receber o Caderninho Sabó
online e baixe gratuitamente o e-book
com as 50 melhores dicas dos carros
que marcaram época.
www.sabo.com.br/cadastro

CADERNINHO SABÓ:
uma história de sucessos...

Era quase véspera da Automec 2001. A eletrônica
embarcada ainda era um desafio nas oficinas
mecânicas e o acesso à informação não estava
tão disponível quanto nos dias de hoje.
Em visitas às oficinas pelo Brasil, identificamos
que os profissionais da reparação tinham por
hábito anotar em um caderno os problemas
encontrados nos veículos dos clientes, de tal
forma que tivessem um histórico de problemas
e soluções encontradas no seu dia a dia.
Surgia assim o Caderninho Sabó!

Lançado durante a Automec 2001, mais que um
folheto da Sabó, era um canal de comunicação
de mão dupla, construído de forma participativa,
com a colaboração de todos os profissionais
do mercado.

Hoje, atinge seu 18º ano de publicação, com 119
edições impressas e distribuídas nacionalmente.
Nestes 18 anos, muita informação, prêmios,
novidades, lançamentos e, principalmente,
participantes de várias localidades.

mas com a participação
de mais de 500 mil
mãos. Ele é feito por
nós e por vocês, e vai
continuar agora no
formato digital para você
acessar de onde estiver.

O Caderninho Sabó é feito não a quatro mãos,

2001 - Edição nº 1 - Lançado o
Caderninho Sabó na Automec 2001.
Edição nº 2 - Daniel Barci, de 18 anos,
foi o autor de uma das primeiras Dicas
recebidas.
2002 - Edição nº 9 - Edição Especial
comemorando mais de 550 Dicas
Certas recebidas.
Edição nº 14 - Concurso Dica
Certa fase 2, com mais prêmios e
lançamento dos Concursos Loja Certa
e Oficina Certa.
2003 - Edição nº 27 - Comemoração
dos dois anos de sucesso e anúncio
dos vencedores do Concurso
Loja Certa.
2004 - Edição nº 38 - Lançamento do
Top Card Sabó.
2005 - Edição nº 50 - Estande especial
do Caderninho Sabó na Automec 2005.
2007 - Edição nº 69 - Sabó apresenta
sua nova marca em primeira mão.
Edição nº 71 - Lançamento da
Promoção Reforma Total Sabó.

2008 - Edição nº 75 - Apresentação
dos ganhadores da Promoção Reforma
Total Sabó.
2009 - Edição nº 80 - Comemoração
das 80 edições.
2010 - Edição nº 83 - Novo projeto
gráfico com mais Dicas.
2011 - Edição nº 87 - Lançamento da
campanha Sua Dica Vale Prêmios.
2014 - Edição nº 100 - Comemoração
das 100 edições.
2016 - Edição nº 108 - Nova fase
Promoção Sua Dica Vale Prêmios, com
10 prêmios incríveis.
2017 - Edição nº 111 - Comemorativo
dos 75 anos da Sabó.
2018 - Edição nº 117 - Apresentação
das novas ferramentas digitais Sabó.
2019 - Edição nº 119 - Última edição
impressa do Caderninho e lançamento
da versão digital, agora mais completa,
e inteligente, mas sempre com a sua
participação.

Atualize seu cadastro hoje mesmo para receber o Caderninho Sabó
online e baixe gratuitamente o e-book com as 50 melhores dicas
dos carros que marcaram época. www.sabo.com.br/cadastro

sabo.com.br | e-mail: caderninho@sabo.com.br
facebook.com/sabogrupo

youtube.com/sabogrupo

11 96309-4165

CENTRAL DE ATENDIMENTO

instagram.com/sabogrupo

twitter.com/sabogrupo

0800 77 12 155
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
SABÓ

Cuidados na Troca
de Juntas de Cabeçote
A troca de junta de cabeçote tem que ser feita com cuidado para
garantir a vedação e evitar possíveis defeitos futuros no motor. Confira
a seguir nossas Dicas para a troca da junta do cabeçote de maneira
correta e segura.

1

6 passos para a troca de junta de cabeçote:
1. Troque os parafusos antigos por novos
(Sabó, é claro) e realize a lubrificação de cada
um cuidadosamente.
2. Limpe a superfície do bloco do motor com
auxílio de uma espátula, tomando cuidado
para não alterar a rugosidade do bloco
(garantir a vedação correta).
3. Retire as impurezas do bloco do motor com
uso de ar comprimido.
4. Verifique o serviço da retífica (planicidade
e rugosidade).
5. Verifique a montagem da junta do cabeçote
para garantir o alinhamento das furações.
6. Aperte os parafusos com o torque
especificado pelo fabricante (torque medido
e o torque angular).

Sabó.
Disparada
a preferida
pelos
mecânicos.
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Sequência de desmontagem e montagem
Solte os parafusos do cabeçote na seguinte
sequência:
10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

4
Cuidados
Atenção:
o parafuso
angular estica.
A desmontagem
deve ocorrer
sempre com
o motor frio.
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A montagem deverá seguir a ordem inversa:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Na última pesquisa
realizada pela CINAU com
mecânicos de todo o Brasil,
a Sabó alcançou
77,6% da lembrança de
marca em retentores e
71,1% em juntas de motor.
Obrigado pela parceria
e confiança.
Com você ao nosso lado,
o céu é o limite.

Assista esta e outras Dicas no Canal Sabó, no Youtube:
youtube.com/sabogrupo

77,6%

RETENTORES

71,1%
JUNTAS

Mundo
Digital
Sabó.

Além
do novo
Caderninho
online,
tem mais
duas
novidades
para você.

Para atender às novas demandas e prestar
um atendimento cada vez mais próximo
de você e do mercado, a Sabó investiu
em novas ferramentas do mundo digital.
CONFIRA E APROVEITE TUDO O QUE
A SABÓ DIGITAL TRAZ PARA FACILITAR
SEU TRABALHO.

Novo Site(www.sabo.com.br)
O novo site Sabó já está pronto. Mais informativo, mais interativo e acessível, tanto
no smartphone e tablet como no computador. Agora você tem acesso rápido e fácil
aos nossos catálogos, para acertar rapidinho na busca de peças, com informação
técnica e muito mais. Também tem agendamento de palestras técnicas, consultoria
técnica e novas seções com Notícias da Sabó e do mercado. Acesse e confira.
Aproveite e faça seu cadastro para receber o Caderninho online.

Novo
Catálogo Eletrônico
O novo Catálogo também já está prontinho
para você acessar pelo novo site da Sabó
ou na versão aplicativo para mobile. Além
do novo visual e da facilidade de acesso às
informações, o novo catálogo permitirá uma
busca mais simples e assertiva.
CONFIRA OS DESTAQUES:
• Maior facilidade de navegação e mais
agilidade na busca de produtos;
• Várias possibilidades de pesquisa: por
produto, linha de veículos, família
de produtos, montadora e, no caso de
retentores, até por dimensão;
• Disponibilidade de informações técnicas
dos produtos e aplicações.

Aviso aos amigos!!
Guardem esse último número do Caderninho Sabó impresso que certamente
vai virar item de colecionador! Depois, atualize seu cadastro hoje mesmo para
receber o Caderninho Sabó online e baixe gratuitamente o e-book com as 50
melhores dicas dos carros que marcaram época. www.sabo.com.br/cadastro.

