
Ferramentas químicas para as motos
A LIQUI MOLY vai apresentar as suas novidades Motorbike no EICMA, em Milão

Outubro de 2017 – A LIQUI MOLY, especialista alemão em lubrificantes e aditivos, chega ao EICMA, o salão internacional para
motos mais importante do mundo, com um leque de novos produtos: um produto de limpeza do filtro de ar, um protetor contra o
desgaste e dois óleos para forquilhas e amortecedores. “A nossa gama para motos cresce sem parar”, afirma Carlos Travé,
responsável máximo do setor das duas rodas na LIQUI MOLY.

O Motorbike MoS2-Shooter reduz a fricção no motor protengedo-o do desgaste. MoS2é um lubrificante sólido de características similiares à
grafite. O MoS2deposita-se sobre as superfícies metálicas e evita o contacto direto entre os metais. Imediatamente após o arranque do
motor, quando o óleo ainda não chegou a todos os cantos do motor, o Motorbike MoS2-Shooter garante essa lubrificação fiável que é
fundamental. Oferece ainda proteção adicional quando o motor funciona em rotações elevadas e quando há perdas de óleo. Reduz ainda a
fricção no motor durante o seu funcionamento normal. O resultado é mais potência disponível para a condução e consumos mais baixos de
gasolina.

O novo produto de limpeza do filtro de ar Motorbike da LIQUI MOLY foi desenvolvido em especial para filtros de ar de materiais esponjosos.
Trata-se de um concentrado de limpeza solúvel em água, que também é biodegradável. É muito eficaz e dissolve poeiras, óleo e gosrdura
sem danificar os poros do material esponjoso.

Outras novidades na oferta são os óleos para forquilhas e amortecedores. Um é mineral e outro sintético. Carlos Travé acrescenta:
“Oferecemos uma gama completa de químicos para as duas rodas, perfeitamente harmonizada e que tem origem num único fornecedor: a
LIQUI MOLY”.

Além disso, os pilotos de Moto2, Sandro Cortese e Marcel Schrötter estarão presentes para uma sessão de autógrafos no stand da LIQUI
MOLY no dia 8 de novembro às 13 horas. As suas motos, tal como todas as outras que competem em Moto2 e Moto3 usam lubrificantes LIQUI
MOLY.

O EICMA realiza-se de 7 a 12 de novembro em Milão. A LIQUI MOLY estará presente no pavilhão 15, no stand U47. 
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Sobre a LIQUI MOLY
Com cerca de 4000 produtos, a LIQUI MOLY oferece uma gama de produtos ampla e única a nível mundial para o setor automóvel: óleos de
motor e aditivos, lubrificantes e massas, sprays e tratamento automóvel, substâncias adesivas e produtos selantes. Fundada em 1957, a
LIQUI MOLY desenvolve e produz exclusivamente na Alemanha, onde é líder de mercado incontestável no setor dos aditivos e é
repetidamente escolhida como a melhor marca de óleo. A empresa gerida pelo proprietário Ernst Prost vende os seus produtos em mais de
120 países e obteve um volume de negócios de 489 milhões de euros no ano de 2016.


