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De Olho no Mercado...

Sou Mais Wahler...

Dica WAHLER:

WAHLER news

Destaque...

Destaque...

Mensagem de Final de Ano...

Como utilizar o Dispositivo de Teste  das 

Válvulas Termostáticas Elétricas?

História de hoje: 

Consumo excessivo de combustível 

Para saber como adquirir um Dispositivo de Teste da WAHLER, envie um e-mail com os seus da-

dos completos para o endereço: marketing@wahler.com.br 

Antes de colocar o pé na estrada, lembre-se de fazer uma “visitinha” ao 

seu mecânico.

Para evitar aborrecimentos nas suas férias, antes de pegar a estrada é 

Esta história aconteceu na Oficina DI PORTO, localizada em Piracicaba,

interior de São Paulo. 

O proprietário de um veículo Corsa Sedan,  procurou a Oficina pois o 

seu veículo estava gastando combustível acima do normal e informou

que o seu mecânico de confiança já havia realizado a limpeza de bicos 

Desta forma, o proprietário da Oficina Di Porto, Felipe, foi verificar a Válvula e para surpre-

sa do proprietário do veículo e do próprio mecânico, o veículo estava somente com a carca-

ça da Válvula, ou seja, a Válvula realmente, que é responsável pelo funcionamento do sis-

tema, havia sido retirada.  

O mecânico então trocou a carcaça, por uma peça completa (carcaça + Válvula Termostáti-

ca) Wahler. Com isso, o cliente resolveu o seu problema em segundos, após meses de 

“dores de cabeça”, e a Oficina Di Porto ganhou mais um cliente!

Compartilhe com a gente histórias ocorridas em sua Oficina, relacionados aos produtos 

Wahler e ganhe brindes exclusivos. E-mail: marketing@wahler.com.br

Alguns itens são fundamentais para o bom rendimento do veículo e para a sua segu-

rança, tais como a válvula termostática (sistema de arrefecimento), filtros, velas e cabos, 

faróis e lâmpadas, limpador de pára-brisas, freios, pneus, sistema elétrico, suspensão e 

correia dentada e etc.

Lembre-se: Grande parte dos acidentes rodoviários são causados por pro-

blemas mecânicos dos veículos, que poderiam ser evitados com a manu-

tenção preventiva. Portanto, não coloque a sua vida e de outras pessoas 

em risco, faça a revisão de férias antes de pegar a estrada!

Faça revisões em seu veículo regularmente.

- Antes de iniciar o teste, verifique se o fusível do dispositivo está funcionando, caso 

não esteja, substituí-lo.

Os 5 passos para realizar o teste:

 EU!

GINI AR LO
e

AUTONOR 2011 

supera as expectativas!

EXCLUSIVIDADE WAHLER

De 26 a 29 de outubro de 2011, 

ocorreu no Centro de Convenções 

A  AUTONOR - Feira Automotiva do Nordeste, confir-

mou mais uma vez as expectativas, apresentando óti-

mos resultados em negociações e visitantes. O evento 

contou com a presença de mais de 400 expositores de to-

do o país, e recebeu mais de 40 mil visitantes, no total 

dos 4 dias de evento.

A  Wahler, com stand em parceria com a Mastra e a 

Kostal, esteve presente em mais esse importante evento 

e agradece a visita de todos!

As Válvulas Termostáticas Elétricas, que se aplicam aos 

motores Zetec Rocam Flex da Ford, além do funciona-

mento tradicional, através da cera dilatadora, dispõem 

também de um comando elétrico, ou seja, um resistor 

que acrescenta calor à cera, acionando a sua abertura. 

Por utilizar-se de uma tecnologia até então pouco conhe-

cida no mercado, gera muitas dúvidas quanto ao funcio-

namento e principalmente no momento de testá-las, pois 

o teste convencional de Válvulas Termostáticas não serve 

para as elétricas.    

Com o intuito de facilitar  o trabalho dos aplicadores, a 

Wahler desenvolveu um dispositivo para o teste destas

Válvulas. 

Na coluna Dica WAHLER, você encontra todas as infor-

mações sobre este dispositivo de teste.

Stand WAHLER

Dispositivo de teste das Válvulas Elétricas

CONECTOR

CONECTOR

REVISÃO DE FÉRIAS, uma preocupação necessária!

- Verifique com um multímetro, se a resistência elétrica da Válvula encontra-se entre 

13,9¿ a 16,5¿, caso não esteja, não dar continuidade ao teste, pois a Válvula está da-

nificada.

- Conecte o plug branco do dispositivo, no conector plástico da Válvula Termostática 

Elétrica.

- Conecte a presilha do fio vermelho do dispositivo ao terminal positivo da bateria e, a 

presilha do fio preto ao terminal negativo da bateria. 

- Mantenha o dispositivo conectado a bateria por 5 minutos, não exceda este tempo, 

pois a Válvula pode ser danificada.

OBS: A partir dos 3 minutos e 40 segundos, já é possível verificar visualmente a aber-

tura da Válvula. Caso não abra, a peça está com defeito.

Equipe Oficina DI PORTO

de injeção, trocado os filtros, velas e cabos, mas após 3 meses, o problema voltou a persistir.

Agradecemos a todos os nossos leitores

 por mais esse ano juntos. 

Desejamos Feliz Natal e um Ano Novo 

repleto de tudo o que há de melhor! 

imprescindível fazer um check-up no seu veículo, mas ao contrário do que muitos 

pensam, essa revisão vai muito além de abastecer, calibrar os pneus e verificar o nível 

de óleo no motor e de água no radiador.

de Pernambuco, em Olinda, a 6ª edição da Autonor, 

considerada a maior feira automotiva do nordeste e a 

segunda maior do Brasil, no segmento automobilístico.

Até 2012!
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