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Gates combate
pirataria
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Quais as obrigações legais relativamente
aos gases fluorados existentes nos equipamentos de ar condicionado intervencionados em oficinas?
O Regulamento (UE) n.º 517/2014, aplicável
desde 1 de Janeiro de 2015, refere a obrigatoriedade das oficinas que efectuam
intervenções em sistemas de ar condicionado a recorrer a técnicos e/ou empresas
certificadas para o efeito. O regulamento
também define que tipos de equipamentos
devem realizar o registo e a manutenção
obrigatória.
Já o Decreto-Lei n.º 56/2011 estipula a
obrigatoriedade de comunicação de dados
à Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
relativos à utilização de gases fluorados
com efeito de estufa.
Então e na prática, o que tem de ser feito por
parte das oficinas que realizam este tipo de
intervenções?
As oficinas devem:
1 - garantir que a manutenção aos equipa mentos é rea l i zada por u m téc n ico
certificado;
2 – efectuar o preenchimento da folha de
venda e compra (semestral) – Plataforma
SiliAmb.

Folhas de venda e compra de gases Fluorados
Em todas as intervenções de AC de veículos
a motor é necessário o preenchimento da
folha de venda, onde se regista a quantidade
de gás inserida, o certificado do técnico que
realizou o serviço, o número de contribuinte
do cliente, entre outras informações.
Sempre que o estabelecimento compre gás

de refrigeração é obrigado a preencher a
folha de compra especificando os dados do
vendedor.
3 – efectuar o preenchimento do formulário dos gases fluorados – cariz recomendável (anual – em simultâneo com MIRR)
– (Formulário Gases Fluorados / site APA)
Formulário dos gases Fluorados
Na plataforma dos gases Fluorados da
Agência Portuguesa do Ambiente é possível submeter anualmente a quantidade e o
tipo de gás utilizado tanto nos equipamentos de veículos a motor como nos equipamentos de climatização das instalações.

Toda a informação é disponibilizada em
detalhe através do link do site da APA:
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=148.
Nota: A Dica Ambiental, da responsabilidade de Eco‑Partner, empresa com larga
experiência e conhecimentos na área
ambiental ligada ao setor do pós‑venda
automóvel, será publicada em todos os
números da Revista PÓS-VENDA.
Caso tenha uma dúvida ambiental relacionada com o seu negócio na área do
Pós‑Venda, envie‑nos um email para:
geral@posvenda.pt.

A

Gates, sendo um dos principais fabricantes de sistemas de correias
de transmissão, está a tomar todas
as medidas possíveis para evitar ou
impedir a venda de correias de distribuição
falsificadas com a sua marca.
Em conformidade com as normas da MAPP
(Manufacturers Against Product Piracy), a
Gates decidiu triplicar os seus esforços para
ajudar os técnicos de instalação e os revendedores a verificar a autenticidade das correias
de distribuição Gates adquiridas.
Desde julho de 2015, a Gates aplica às suas
correias de distribuição PowerGrip embaladas um código único, que nunca é repetido.
As novas etiquetas de embalagem incluem
três (3) métodos de verificação deste código
único, uma marca de segurança tripla que
ajuda a distinguir a qualidade Gates original
da contrafação.
Na embalagem da correia está impresso um
código alfanumérico único de 14 dígitos, que
pode ser introduzido em gates.com/original
para autenticação do produto.
Em alternativa, é possível digitalizar o código
QR que indica se o produto é falso ou genuíno,
após a instalação de aplicações especiais num
smartphone ou num leitor de código de barras.
E por último, mas não menos importante, foi
acrescentada uma etiqueta tesa PrioSpot
à série de medidas contra a contrafação. A
etiqueta é difícil de falsificar, visto que inclui
diferentes elementos de segurança. Algumas
verificações visuais permitem reconhecer
facilmente a autenticidade do produto.

Febi com catálogo de fixação de roda

A

febi bilstein, especialista de renome mundial no
mercado independente de peças, apresenta num
catálogo com mais de 135 páginas, a sua ampla
gama de parafusos e porcas de roda de ajuste
perfeito (Ref. 90573).
“Os produtos de Fixação de Roda da febi diferenciam-se pela
característica de excelente montagem e por uma gama em
constante crescimento, que inclui parafusos de rodas em
alumínio e aço, para além de porcas com proteção antir-
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roubo”, explica a marca do bilsteingroup em comunicado.
As informações sobre as características técnicas dos
parafusos e porcas de roda (por exemplo: dimensões,
acabamentos, roscas, etc.) poderão ser encontradas junto
a cada referência no catálogo online.
A versão digital do novo catálogo de Fixação de Roda da febi já
se encontra disponível para download em www.febi-parts.
com, onde poderá ainda descarregar gratuitamente todos
os restantes catálogos por marca ou por gama da febi.

Novo analisador
de gases Saxon
na Iberequipe

A

Iberequipe apresentou um novo
produto de vanguarda e de elevada
qualidade: o analisador de gases e
opacímetro da Saxon.
A Saxon Junkalor GmbH é uma empresa
alemã com mais de 100 anos de mercado
tendo dado início ao desenvolvimento de
analisadores de gases em 1949 e desde então
o sucesso tem sempre acompanhado a empresa. Como líder europeu de equipamentos
de análise de gases de escape, a Saxon detém
todas as competências científicas e técnicas
necessárias para efectuar medições de escape dos veículos.
Os equipamentos da Saxon são desenhados
para serem de utilização móvel ou fixa.
O analisador de 4 gases (Infralyt Smart) e
o opacímetro (Opacility 1030), podem ser
usados separadamente como unidades
autónomas.
Conta ainda com comunicação via wireless
entre o PC e o veículo.
Os analisadores de gases e opacímetros da
Saxon destinam-se a veículos automóveis,
motociclos e ciclomotores quer em centros
de inspeções de veículos como também em
oficinas profissionais.

Parceria entre
a Norton e
Dynabrade

A

Norton passou a ser o principal distribuidor das ferramentas e acessórios
para o mercado de reparação automóvel da marca Dynabrade.
Desta forma, a Norton disponibiliza uma
solução para todas as aplicações de lixagem
com máquina. As máquinas Dynabrade são
ergonomicamente concebidas para uma
confortável utilização e um alto desempenho
em aplicações de lixagem, acabamento e polimento em oficinas automóvel profissionais.
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