Comunicado de Imprensa

Novo catálogo da Schaeffler para o mercado de peças de substituição automotivas

Nova edição do catálogo de embraiagens da LuK, com
aplicações de dupla embraiagem adicionadas para a Ford e VW
MADRID, 2 de agosto de 2016. Encontra-se atualmente publicada e disponível
uma nova versão do catálogo de embraiagens LuK para automóveis de
passageiros e veículos comerciais ligeiros (LCV), com efeito imediato. Foram
integradas no catálogo novas aplicações para duplas embraiagens a seco em
veículos da Ford e da 2.ª geração do Grupo VW.

A nova edição possui 700 páginas com mais de 3000 artigos diferentes para a
reparação de embraiagens de mais de 60 fabricantes de veículos. Este livro de
referências abrange os modelos de veículos desde 1996 até 2016 e obtém uma
cobertura de mercado superior a 95 por cento da frota total de veículos na Europa
Ocidental. Uma mais valia é a rapidez com que os distribuidores e os funcionários da
oficina conseguem identificar as peças de substituição e as soluções de manutenção
– quer seja em relação ao LuK RepSet e LuK RepSet Pro para sistemas de
embraiagem semi-hidráulicos ou totalmente hidráulicos, ou ao LuK RepSet DMF e ao
LuK RepSet 2CT. Para além das informações introdutórias sobre os conhecimentos
em embraiagens e ferramentas especiais que a Schaeffler oferece no mercado de
peças de substituição automotivas, o catálogo da LuK possui uma estrutura não
verbal impressionante: o tipo de veículo, o ano do modelo e o grupo do artigo,
incluindo as informações específicas do veículo, podem ser facilmente localizados
através dos símbolos gráficos. Todas as informações no catálogo encontram-se,
como sempre, disponíveis em cinco idiomas: inglês, francês, alemão, italiano e
espanhol.
As oficinas podem obter a nova edição de 2016/2017 do catálogo de embraiagens
LuK para automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros nos parceiros de
distribuição da Schaeffler no mercado de peças de substituição automotivas. Podem
ser encontradas mais informações, por exemplo sobre artigos para veículos antigos
ou sobre o portfólio completo da Schaeffler para o mercado de peças de substituição
automotivas, no catálogo online disponibilizado pelo especialista em peças
sobresselentes no respetivo portal online para oficinas em www.repxpert.com.
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O novo catálogo de embraiagens LuK para automóveis de passageiros e veículos comerciais
ligeiros da Schaeffler para o mercado de peças de substituição automotivas enumera mais de
3000 artigos para modelos de veículos de mais de 60 fabricantes com início nos modelos de
1996.

***
O Grupo Schaeffler ocupa uma posição de liderança como fornecedor automotivo e industrial global. A
empresa representa a mais alta qualidade, excelente tecnologia e forte capacidade de inovação. O Grupo
Schaeffler contribui decisivamente para a "mobilidade do amanhã" com os seus componentes e sistemas
de alta precisão em aplicações de motor, transmissão e chassis, bem como soluções em rolamentos para
uma extensa gama de aplicações industriais. A empresa tecnológica gerou um volume de vendas de
aproximadamente 13,2 mil milhões de euros em 2015. Com cerca de 84.000 colaboradores, a Schaeffler
é uma das maiores empresas familiares do mundo e, com aproximadamente 170 locais espalhados por
150 países, dispõe de uma rede mundial de locais de fabrico, instalações de pesquisa e desenvolvimento,
e empresas de venda.
A Schaeffler Automotive Aftermarket, com sede em Langen, Alemanha, é responsável pelo comércio de
peças de substituição automotivas do Grupo a nível global em relação às marcas LuK, INA, FAG e Ruville.
Com uma rede global de aproximadamente 11.500 parceiros de distribuição e 30 gabinetes de vendas e
representação, a empresa é reconhecida pela sua proximidade imediata aos clientes e pela prestação de
serviços superiores.
Siga-nos no Twitter @schaefflergroup para receber as notícias e os comunicados de imprensa mais
recentes.
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