MECÂNICA Uso de combustíveis aditivados nos veículos traz benefícios COMPROVADOS EM PESQUISAS

racing collection

Aditivos para combustíveis:
benefícios para o motor

Pirelli lança
com Nike e
Inter coleção
de roupas

Além de contribuir para a redução de emissões de gases poluentes, os aditivos podem
contribuir para prolongar a vida útil do motor e aumentar o desempenho do veículo
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O uso de combustíveis aditivados nos veículos traz benefícios efetivos de economia,
desempenho e sustentabilidade. Quem garante é o engenheiro Luis Fernando Sabino,
gerente de combustíveis do
negócio de Aditivos e Lubrificantes da BASF, empresa
que além de produzir o material desde a década de 1920,
investe em Pesquisa & Desenvolvimento, promovendo
testes de desempenho.
“Os aditivos contribuem para
prolongar a vida útil do motor, promover a economia de
combustível e o aumento do
desempenho do veículo - que
amplia a vantagem de redução no consumo”, afirmou
Sabino.
Entretanto, para garantir que
esses benefícios sejam efe-

CONSUMO.
Os aditivos podem
já estar presentes
diretamente na bomba
do posto ou pode ser
adicionado depois
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tivos, é fundamental avaliar a
qualidade dos produtos, verificando se são aprovados pelos
fabricantes automotivos ou

provenientes de distribuidoras
de combustíveis confiáveis, o
que sinaliza que passaram por
rigorosos testes de qualidade.

O especialista reuniu os principais benefícios dos combustíveis aditivados em uma lista.
Confira abaixo:

da redação. Como uma

celebração a longa parceria
entre o time italiano Internazionale de Milão e a Pirelli,
marca de pneus, formada em
1995, chega às lojas a coleção
de roupas Racing Collection.
As peças trazem o icônico
logotipo da Pirelli, do Nike
Futura e o brasão do clube.
A coleção foi desenvolvida
em torno das cores preto e
amarelo e traz nove estilos.
Os itens possuem detalhes
inspirados no motorsport.
Uma das peças é uma camiseta amarela de mangas compridas com gráficos típicos
inspirados nas bandeiras de
sinalização de pista. Outra
possui o estilo do macacão
referenciando a vestimenta
utilizada pelos pilotos, ambiente em que a Pirelli é líder
há muitos anos.
Há ainda uma jaqueta cortavento Windrunner, que possui coloração amarela e acabamento fosco e brilhante,
trazendo o brasão do Inter.
A coleção já está disponível
nos sites store.inter.it e nike.
com, além da loja NikeLab
Milano e outros varejistas selecionados.
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SAIBA MAIS
Limpeza e proteção
do motor
O uso do combustível
aditivado aumenta a vida
do motor protegendo
seu sistema de admissão
contra a formação de
depósitos. Os aditivos
promovem a limpeza
removendo os depósitos
já existentes e impedindo
a formação de novos.
Esse benefício garante
redução na manutenção.

Melhora a economia
de combustível
Com a limpeza das
válvulas, há uma maior
facilidade no processo de
combustão, melhorando
assim a economia geral de
combustível.
melhor arranque e
comportamento de
condução
O motorista também se
beneficiará do melhor

comportamento de
partida e direção, tendo
restaurado todo o
potencial do seu motor. Há
melhora na experiência do
condutor, inclusive com
redução do ruído.

benefício promove,
consequentemente, a
redução das emissões.

Contribuição
Ambiental
Ao aumentar o
desempenho do
combustível, você reduz
o seu consumo. Esse

rali etapa arrecadou mais de sete toneladas de alimentos e mais de 1.500 produtos de higiene para fundo social de campos

Muitas aventuras no Mitsubishi
Outdoor em Campos do Jordão
CAMPOS DO JORDÃO. Um
cenário deslumbrante, que a
cada curva revelava novos e
incríveis contornos das serras
da Mantiqueira. Foi nessa paisagem que os participantes do
Mitsubishi Outdoor se aventuraram em busca das provas
de aventura no último dia 5.
Thais Camila Dorigatti saiu

de Amparo (SP) para participar
pela primeira vez. “Essa paixão
vem do meu pai, um apaixonado por carros e que gosta muito de 4x4. De tanto ele contar,
decidimos vir para o Mitsubishi
Outdoor pela primeira vez”,
destacou ela, que estava no carro com o marido, Leonardo, e
os filhos, Enrico, de 11 anos, e

Laura, de 7. Divididos em duas
categorias – Fun e Extreme –
as melhores equipes comemoram o dia no pódio.
O dia também foi para o rali
de regularidade Mitsubishi
Motorsports. Após largar do
centro de Campos do Jordão,
as equipes seguiram para desbravar as trilhas da região.
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Diversão. A última etapa do
ano do Mitsubishi Outdoor será
em Mogi Guaçu (SP) no dia 23
de novembro com a grande
final dos ralis Mitsubishi
Divulgação

