
LINHA CABO SINTÉTICO
ZEON 8-S PN 89305
ZEON 10-S PN 89611
ZEON 12-S PN 95950

LINHA CABO DE AÇO
ZEON 8  PN 88980
ZEON 10   PN 88990
ZEON 12   PN 89120

LINHA ZEON
POR QUE SOMOS OS MELHORES?

ESCOLHA COMO ENFRENTAR SUA TRILHA

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor: forca extra e 
alta durabilidade , diga 
adeus a alto barulho e 

fios expostos.
Pintura: Eletrostática 

na cor preta e ao 
mesmo tempo 

resistente a corrosão.

Caixa Elétrica: 
permite montá-lo 

separado do 
guincho ou em 
conjunto. Você 

escolhe.

Novo tambor em alumínio: 
design exclusivo com maior 

diâmetro, e ponto de 
ancoragem do cabo integrado.

Freio mecânico automático: 
freios potentes para segurar 

todo o peso do seu 4x4.

Parafusos: 
de aço inoxidável 

resistente a 
corrosão.

Engrenagem: novas planetárias 
com 3 estágios, sendo rapida e 

confiável, além de nova alavanca 
de embreagem ergonômica e 

fácil de engatar.

Vedação: mantenha a 
lama água, e sujeira 

longe do seu guincho. 
Certificado IP68.

Contatora Elétrica: outra 
peça com durabilidade e 

confiabilidade, construído 
para ciclos longos de 

acionamento.

Rápido e baixa amperagem: 
maximize a velocidade do guincho 

enquanto voce minimiza 
a tensão do alternador.

Garantia: 2 anos.

SEJA UM
REVENDEDOR
49 3222-2281

warn.com.br

http://www.maceral.com.br/
http://www.warn.com.br/
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TERÇA-FEIRA

Núcleo ABC Off-Road
NCABC Off-Road (Niva Clube)
Av. Kennedy,1155- Gin. Poliesportivo
São Bernardo do Campo - SP - 19hs.

Jeep Clube do Brasil
Sanbodromo 
São Paulo-SP - 19hs

Comando Off-Road Bax. Santista  
R. Onze de Junho - Praia Itararé 
São Vicente-SP - 20hs

Niterói Jeep Clube
Pizzaria Nikiti - Estr. Caetano Monteiro
Niterói-RJ - 19hs

Jeep Clube Camaquã
R. Marechal Floriano, 28
Jardim do Forte - Camaquã-RS - 20hs.

QUARTA-FEIRA

Jeepeiros de Itapecerica da Serra
Ginasio de esportes
Itapecerica da serra-SP - 19:30hs

Jeepeiros de Diadema
Fabio Eduardo Ramos Esquivel
Hipemercado Extra Pç Lauro Michels
Diadema-SP - 19hs.

Grupo de Jipeiros de Registro
R. Santo Inácio, 26
Registro-SP - 20hs

Anonimatos 4x4
Av. Casimiro da Rocha, 850
Pizzaria Monte Grill - 20hs
Vila Mariana - São Paulo-SP

Equipe Sul 4x4
Av. Washington Luiz, 1171
Posto Ipiranga 5ª Marcha 
São Paulo-SP - 20:30hs

Jeep Clube de Curitiba
Dr. NelsonSouza Pinto, 1298
Lourenço - Curitiba-SP - 19hs

Campinas Off-Road
Gordão Laches Av. Brasil 1524 Jd. 
Guanabara - 19:30hs - Campinas - SP

Ilha Jeep Clube / Bar do Mascarenhas
R. Orestes Barbosa, 229
Ilha do Governador-RJ

Jeep Clube Comando Oeste
Av. Pref. Hirant Salazar, 201
Jd. Agua Boa - Osasco-SP - 20hs.

Jeep Clube de Jundiaí
Aristeu Dagnoni, 15
Jundiai -SP 19hs

Serjeep Off Road
Restaurante Expresso Carioca, na 
Passarela do Carangueijo -  19:30hs.

Inimigos do Asfalto
Espetinhos Norte e Sul Av. Norte e 
Sul - 20hs - Campinas - SP

QUINTA-FEIRA

Clube do Jipeiros
Av. Alberto Bornschein, 427
Joinville-SC - 19:30hs

Jeep Clube Dom Feliciano
R. Augusto Krachefski Sobrinho, 222
Dom Feliciano-RS - 20hs

Equipe OsMarvado de Taubaté
Av. Haroldo de Matos, 1736
Waypoint: 23.028309 -45.593381 
Portal da Mantiqueira -Taubaté-SP

Jeep Clube de Brasília
SCES Trecho 4, Lote 1-A, Labre-DF, 
Brasília - 19:30hs

CUPIM DE AÇO 
Clube Arena Off Road  - CAO
Rua 1.136,  515  -  Setor Marista
Goiânia - Goiás - 19:30hs

Estádio do Pacaembu
Espaço para todos os clubes off Road
Praça Charles Miller - Pacaembu
São Paulo-SP - 19hs

Lagoa Off Road
Av. Epitácio Pessoa, Pq Cantagalo
Rio de Janeiro-RJ - 19hs
2ª Quinta Feira de cada mês

Jipe Clube BH
Av. 2332 - Em frente a Leroy Merlim
Belo Horizonte-MG - 19hs

Equipe Taz na Mão
Bar do Souza - rua conde de azam-
buja 353, maria da graça 18hs. Rio 
de Janeiro-RJ

SEXTA-FEIRA

Jeep Clube Pirituba
R. Gen. Edgar Facó, 1127 - Benetts 
Pizzaria - 20hs

ENCONTROS
REUNIÕES NOTURNAS SEMANAIS

EVENTOS
NOVEMBRO

Kit Suspensão feixe mola Toyota 
para Jeep, Rural e F-75 

(Jumelo Alto Canela Grossa)
R$ 1.599,00 ou 6x de R$ 266,50
À vista no boleto: R$ 1.487,07

Estribo Lateral em Aço para 
Troller 2015 em diante

R$1.485,00 ou 6x de R$247,50
À vista no boleto: R$1.381,05

Jogo de alargadores de Paralama 
Fender Troller 2015/...

R$ 499,50 ou 6x de R$ 83,25
À vista no boleto: R$ 464,54

Capota Conversível Pissoletro 
Preta p/ Jeep CJ5 1955 a 1983 
R$1.591,09 ou 6x de R$265,18
À vista no boleto: R$1.479,71

Av. Camilo Castelo Branco, 100 - Saúde - São Paulo-SP 11-5062-9000ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL - Ofertas válidas enquanto durarem os estoques

Gama 4x4  

Aqui, respiramos Off-Road!

PRODUTOS ORIGINAIS LICENCIADOS DA 

Jeep

Bloqueio Elétrico eLocker EATON 
100% p/ Jeep Willys p/ Eixo Dana44 
Rel. curta=3.92>...cx.alta19 estrias
R$ 4.999,00 ou 6x de R$ 833,17
À vista no boleto: R$ 4.649,07

Kit de Suspensão IRONMAN 
Nitrogas Lift 50mm p/Troller 2015
R$ 5.980,00 ou 6x de R$ 996,67
À vista no boleto: R$ 5.561,40

Pára-choque dianteiro Troller 2015
com Mesa de Guincho aço 

R$ 1.950,00 ou 6x R$ 325,00
À vista no boleto: R$ 1.813,50

ofertas do mês

Snorkel Modelo Original p/Troller 
2015/... Fibra resinada

R$ 790,00 ou 6x de R$ 131,67
À vista no boleto: R$ 734,70

Kit De Suspensão p/ Troller 2015 
R$ 1.333,00 ou 6x de R$ 222,17

À vista no boleto R$1.239,69

Mesa, Base, Suporte de Guincho 
p/ Troller 2015 em diante

R$ 818,55 ou 6x de R$ 136,43
À vista no boleto: R$ 761,25

Bloqueio de Diferencial Truetrac 
Tipo Torsen Dana 44, rel. 3.92 
c/ 30estrias, Troller 2002/2014 

cx. alta Enfer
R$ 2.490,00 ou 6x de R$ 415,00
À vista no boleto: R$ 2.315,70

Farol de LED modelo Angel Eyes 
Tamanho: 7"/17,78cm c/ 40w 

Wrangler, Troller, Willys, 
R$1.287,00 ou 6x de R$214,50
À vista no boleto: R$1.196,91

Jogo Molas de Suspensão 3 Pol. 
mais alta para Troller 2002/...

R$ 834,60 ou 6x de R$ 139,10
À vista no boleto: R$776,18

Kit de Embuchamento Completo 
p/ Troller 2002 em diante

R$ 679,00 ou 6x de R$ 113,17
À vista no boleto: R$ 631,47

Toldo Verão Preto para Troller 2002
à 2014 Medida 1,10x1

R$ 550,00 ou 6x de R$ 91,67
À vista no boleto: R$ 511,50

Volante Off-Road San Marino 
Verde Exército - sem cubo

R$287,83 ou 6x de R$47,97
À vista no boleto: R$267,68

Volante militar para Jeep 
R$ 329,56 ou 6x de R$ 54,93
À vista no boleto: R$ 306,49

Carroceria fibra p/Jeep Willys CJ3 
verde militar USA c/ grade modelo 
1942 Acompanha: Jogo Adesivos 

Militar, (pintada não precisa 
funilaria), 1 Caixote, 2 paralamas, 
1 capo, 1tampa traseira fechada
R$6.099,00 ou 6x de R$1.016,50

À vista no boleto: R$5.672,07

Tanque de combustível em inox 
p/ Jeep Willys 1955 à 83, 68Lts
R$ 754,35 ou 6x de R$ 125,73
À vista no boleto: R$ 701,55

Estribo especial modelo 
Americano p/ Jeep Willys CJ5
R$ 930,90 ou 6x de R$ 155,15
À vista no boleto: R$ 865,74

Carroceria em Jeep Willys 55/1983
Fibra Azul Turquesa 

R$ 4.870,00 ou 6x de R$ 811,67
À vista no boleto: R$ 4.529,10

Quadro de Para brisa Especial de 
3 Limpadores p/ Jeep 1955 a 1983

vidro verde
R$ 1.130,00 ou 6x de R$ 188,33
À vista no boleto: R$ 1.050,90

Banco esportivo Concha / Reclinável 
BA25 San Marino em Courvin Preto

R$ 960,00 ou 6x de R$ 160,00
À vista no boleto: R$ 892,80

Cinto de 4 Pontos By USA Cor Azul 
Universal (Para todos os Veículos)

R$ 89,70 ou 2x de R$ 44,85
À vista no boleto: R$ 83,42

Mesa / Base / Suporte de Guincho 
c/ Protetor de faróis para L-200 

Triton e Triton Savana
R$ 1.690,00 ou 6x de R$ 281,67
À vista no boleto: R$ 1.571,70

Kit Lift de Suspensão para
Mitsubishi L-200 Triton de 2 Pol.
R$ 2.889,00 ou 6x de R$ 481,50
À vista no boleto: R$ 2.686,77

Mesa de Guincho c/ para-choque 
de Impulsão e Suporte p/ 2 Faróis 

p/ L200 Triton e Triton Savana
R$ 1.197,00 ou 6x de R$ 199,50

À vista no boleto: R$ 1.113,21

Kit De Suspensão 3 ½ Polegadas 
p/ Pajero Tr4 Todos Anos

R$ 2.279,00 ou 6x de R$ 379,83
À vista no boleto: R$ 2.119,47

Bagageiro off road p/ Mitsubishi 
TR4 2010 em diante

R$ 874,19 ou 6x de R$ 145,70
À vista no boleto: R$ 813,00

Jogo de Amortecedor p/ Pajero
tras. e diant. High Performance
R$ 949,09 ou 6x de R$ 158,18
À vista no boleto: R$ 882,65

Pneu Gt Radial Adventuro 
235/85R16 Mud Terrain 
Medida original Land ...

Preço Especial R$ 597,00
À vista no boleto: R$ 555,21

Pneu GT Radial Adventuro 
285/75 R16 Mud Terrain com 34" 

Preço Especial R$ 970,00
À vista no boleto: R$ 902,10

Pneu GT Radial Adventuro 
305/70R16 maior que um pneu 33"

Preço Especial R$ 940,00
À vista no boleto: R$ 874,20

Pneu Savero 33X12,5X15 
Mud-Terrain com Lateral Reforçada

Preço Especial R$ 837,00
À vista no boleto: R$ 778,41

Pneu 35x12.5 R17 General 
Grabber AT - All Terrain

R$ 1.550,00
À vista no boleto: R$ 1.441,50

Pneu Kevlar Goodyear 
33/12,5 R 15 

Preço Especial R$1.159,00
À vista no boleto: R$1.077,87

DEZEMBRO
02 e 03/12 7ª Trilha Off Road de Vila Segredo Ipê-RS 54-9963-4675
03/12 13º 4x4 Solidário Praia Castelhanos Ilhabela-SP 11-99649-7995
03/12 1ª Gincana Off Road Fazenda 4x4 Guarulhos-SP ---- 
03/12 Trilha Solidária  Estrela-RS 51-99997-3388
03/12 6ª Etapa Cearense de Rally Ceara ----
03/12 Paulista Off Road 5ª Etapa Taubaté-SP ----
04/12 União Off Road Clube Guaraci “Vô” São Paulo-SP 11-94019-0820
04/12 16º Passeio Natalino Piracicaba-SP 19-99189-0920
04/12 Passeio fi m de ano C. do Tracker SP São Paulo-SP 11-99840-1886
04/12 Confraternização Invasores 4x4 Serra do Japi  ----
04/12 22º Rally do Rotary Tanabi-SP 17-3272-1683
8/12 4º Encontro Land Rover Clube de SP Estádio Pacaembu ----
9 a 11/12 3º Encontro Ladas Fans RS Caçapava do Sul-RS 55-3281-1154
10/12 31 Trilha da Meia Noite Curitiba-PR 41-3352-5063
10/12 Festa de 25 anos J C comando Oeste Osasco-SP 11-98707-6031
10/12 20º Encontro de Jipeiros  Pederneiras-SP ----
10 e 11/12 2º Encontro de Jipes e Gaiolas Poços de Caldas-MG 35-99201-1822
10/12 Saidera 2016 JC  Mogi das Cruzes-SP 11-94728-8976
10/12 Passeio de Natal Trilha Leve e Pesada Arapongas-PR 44-99986-2427
11/12 Confraternização dos Clubes JCC Jundiaí-SP 11-4527-1667
16/12 Rally Fofo Solidário Itu-SP 11-99582-7092
17/12 Trilha do Carlinhos S.Lourenço da Serra-SP 11-97150-7913
18/12 Jeep Noel JC do Brasil Piracaia-SP 11-2924-6073
18/12 X Trilha Natalina JCM Maricá-RJ 21-99753-4999
18/12 3º Trilha Off Road Noel Nova Friburgo-RJ 22-99935-7750                       
21/12 Confraternização Pacaembu Off Road  São Paulo-SP ----
26/12 Expedição Deserto Atacama Chile/Argentina/Peru 51-9917-2559
27/12 Rodovia 319 Rumo a Venezuela Brasil / Venezuela 11-94460-6304    

JANEIRO
02 a 14/01 Rally Dakar 2017 Argentina / Paraguay / Bolivia
24 a 26/01 Trilha Off Road Bataguassu-MS 67-9996- 9250
25 a 29/01 Cachoeiras e Serra da Canastra Minas Gerais 15-3531-1795
27 e 28/01 XIV Trilha de Verão  Balneário Gaivota-SC 48-3533-0165
27/01 Queima da Mortadela JCRP Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858

FEVEREIRO
18/02 Expedição Ares de Medoza Argentina 11-97140-6504
23 a 28/02 6ª Trilha Pantanal Coxim 2016 Coxim-MS 67-9669-1930
24/02 Queima da Mortadela JCRP Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858

Cadastre seu Evento www.maisoffroad.com

MARÇO
11/03 11º Passeio Off Road JCCP Cornélio Procópio-PR 43-9957-9181
31/03 Queima da Mortadela JCRP Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
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Para Jeep, estria de Chevrollet  R$ 
180,00 tr Thiago (11) 97116-7751

Carroceria Jeep CJ5
Com Santo Antonio, gaiola, farol, lan-
terna, parte elétrica, capota, quadro 
para-brisa, completa, R$ 800,00 tr. 
11-9-9965-2479 c/ Toninho

Chassi Jeep 
Ano 1966 c/ documento, os 2 difer-
enciais e fx de mola R$ 3.500,00 tel. 
11-99937-4451

Jogo de Rodas 
De ferro 6 furo e pneus, aro 15, para 
l200, Toyota, chevrolet, engesa. R$ 
800,00 tr. 11-97116- 7751c/ Thiago

Jogo de Pneus 
235/70 R16 100% asfalto com 40% 
de vida R$400,00 tr. 11-97116- 7751c/ 
Thiago

Capota p/ Jeep
completa Gaucha para Jeep modelo 
CJ5. Portas, janelas.tr. 21-98117-
8367 c/ Erivelto 

Peças JPX
Coroa e Pinhão JPX, R$ 500,00 tr.16-
98152-5350 c/ Onivaldo

Ponta de Eixo 
Traseira do JPX, curta e longa perfeit-
as R$ 400,00 cada. tr.16-98152-5350 
c/ Onivaldo

Pontas de eixo 
Traseira da F75, Rural e Jeep Willys, 
curta e longa, não é chaveta, valor 
de cada R$ 250,00 tr.16-98152-5350 
c/ Onivaldo 

3 eixos 
Modelo Dana 44 tr. 11-4142-5472 
c/ Rinaldo

Kit com semi-eixos 
Traseiros e caixa satélite para Toyota 
Bandeirante em perfeito estado. Valor 
total de R$ 350,00. tr. 19-99771-6000

Chassi Jeep 
CJ5, chassi documentado, ano 72, 
azul, motor opala 4 cilindro desmon-
tado ja incluso no doc, tr. 11-96654-
6050

Jogo 5 rodas e 4 pneu 
Saveiro 33” com 3mil km e estepe 
novo de asfalto, rodas 6 furos bbs 
para troller, Toyota, engesa, R$6mil 
tudo, ou vendo separado as rodas e 
peneus. tr 11-97116-7751 c/ Thiago

Carroceria Jeep 
Modelo CJ5 -1956, com os rebaixos 
na lata e santo antonio em mal estado. 
R$ 550,00 tr. 11-97116-7751 c/ Thiago

Capota Pissoletro 
Conversível para jeep CJ5 em bom 
estado.
R$350,00, tr. 11-97116-7751 c/ Thiago

Suporte de Metralhadora 
Original JEEP  CJ 5Militar, excelente 
exemplar, adquirido Exercito do Quar-
tel  do 12o R C Mec Bagé RS, R$ 3 mil 
tr. 11-9 9137-3721 c/ Everton 

Carretinha Bantan 1942
Original, com nota fiscal, adquirido do 
EB, pintura 100% original. R$ 6 mil tr. 
11-99137-3721

Carretinha Militar M100
Adquirido do EB. Reformada R$ 
4.400,00 tr.11-99137-3721

Peças para Jeep CJ5 Militar
Suporte de Base Antena Militar R$ 
185,00
Para choque Traseiro Civil r R$ 
150,00
Para Choque Dianteiro Tubular R$ 
150,00
Quadro do  jeep  Militar sem Vidro  
R$ 110,00
tr. 11-9 9137-3721

Chassis Jeep 
Excelente estado de novo Adquirido 
Exercito R$ 2.400,00 tr. 11 9 9137-
3721

Carroceria Jeep CJ5
modelo 1956, c/ com os rebaixos na 
lata e santo antonio em mal estado. 
R$ 550,0 tr. 11-9711-67751 c/ Thiago

Paralamas Jeep CJ5 
Lata mal estado o par R$120,00, tr. 
11-9711-67751 c/ Thiago

Capota Jeep CJ5
Conversível, marca pissoletro preta 
usada em bom estado, R$ 350,00 tr. 
11-97116-7751

4 Pneus Bridgestone 
DUELER  205/70 R15  - Suzuki Jimny 
(rodou 5.000 KM) R$ 1.400,00 tr. 11-
98531-8330

Para-choque Jimny
Dianteiro da RC 4x4 - Suzuki Jimny - 
R$ 700,00 tr. 11-98531-8330

Roda livre Jimny
Suzuki Jimny R$ 250,00 tr. 11-98531-
8330

Jg Pneu Mud

PEÇAS USADAS
49745312 c/ Nelson

Santo Antonio
Com furaçäo para cinto de segurança.
R$ 200,00. tr. 11-96190-4041

Roda Livre AVM Troller
Engata automaticamente o 4x4 ao li-
gar a tração em movimento R$ 550,00 
tr. 11-97699-0011  

Ignição Eletrônica 
Motor 6cc muito nova e completa, com 
os cabos de vela, bobina e módulo, tr. 
11-98773-0760

4 Pneus Firestone
Radial 215x80x16 M/S. rodado uns 
500 km no máximo. R$1200,00 tr. 
11-9 5822-1163

Cambio 4 marchas
Jeep completo em bom esado R$ 
1.700,00 tr. 11-49745312 c/ Nelson

Motor MWM Sprint
6cc, completo, original da Silverado 
diesel, pouco rodado, numeração 
ok. com (Turbina, bomba hidráulica, 
arranque, bomba injetora, volante, 
capa seca) exceto helice. 12.900,00  
tr 11-7714-3460 c/ Ramiro

2 Motores V8 Diesel 
BIG BLOCK 8.2, ambos os motores 
acompanham câmbio automático 4 
marchas. Valor: R$ 9.900,00 cada. 
tr. 11-7714-3460 (nextel id: 2769*7) 
c/ Ramiro

2 Eixos Jeep 1952
Dianteiro e traseiro com feixe de 
mola completo, freio a disco novo 
sem uso, tudo por R$ 2.100,00 tr. 
11-99965-2479

Cambio Clark 4 marchas
4 marchas para Jeep Willys, Revisado 
em bom estado, acompanha flange 
para motor de opala. R$ 1.000,00. tr. 
11 99932 9601 

Eixo flutuante 
para Toyota Bandeirante c/ sistema de 
freio. (Sem o fucinho) - $3.000,00. tr. 
11-98585-2750

Motor BF161 
6cc, completo, funcionando no Jeep, 
super regulado, c/ flange p/ câmbio 
do Chevette. R$ 1.000,00 tr. 11-
987730760 c/ Adilson

Caixas de direção 
Mecânica (uma do Opala e outra 
do Maverick), em ótimo estado. 
R$100,00 cada tr. 11-987730760 c/ 
Adilson

4 Amortecedores 
Toyota Bandeirante em perfeito 
estado. R$150,00, tr. 11-987730760 
c/ Adilson

Volante sport 

Pessoa Física - MANDE UM  E-MAIL
ANÚNCIO DE TEXTO GRÁTIS: 
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Kit 4x4 Envemo 
Com todas as peças para adaptação 
chassis D20 A20, peças originais! tr.11 
56414589 c/ Toninho

Chassis Jeep CJ5
Excelente estado adquirido Exercito 
R$ 1.300,00 tr. 11-99137-3721  c/ 
Everton

Carretinha Militar M100 
Adquirido do EB. pintada Excelente  
R$ 3.500,00  e  outra sem pintar por 
R$ 3 mil, tr. 11-99137-3721

Carretinha Bantan 1942
Original com nota fiscal  adquirido do 
exercito excelente  estado  só falta 
pintura 100% original. R$5.500,00 tr. 
11 -99137-3721

Reboque Carga GMB 1942
K42/63, Capacidade: 1 Ton, Tração: 
2R, Ano: 1942, adquiria exercito com 
nota do leilão e ótimo estado pneus 
novo aro 20, R$ 3.500,00, tr. 11-
99137-3721 c/ Everton

Suporte de metralhadora Jeep
Original Jeep CJ5 militar excelente 
exemplar. adquirido Exercito R$ 
2.400,00 tr. 11-9 9137-3721

Carretinha Militar M100 
Restaurada R$ 5.300,00 tr. 11-2317-
4155

Suporte de Base Antena 
Militar Jeep CJ5 R$ 150,00 tr. 11-9 
9137-3721 c/ Everton

Base da Antena Militar 
Jeep CJ5 R$ 150,00 tr. 11-9 9137-
3721 c/ Everton

Suporte do Radio Militar 
Jeep CJ5 R$120,00 tr. 11-9 9137-
3721 c/ Everton

Antena do Radio Militar 
Jeep CJ5 R$150,00, tr. 11-9 9137-
3721 c/ Everton

Para Choque 
Dianteiro Tubular Jeep CJ5 R$ 
150,00, tr. 11-9 9137-3721 c/ Everton

Quadro do  jeep 
Militar sem Vidro  R$ 110,00 tr. 11-9 
9137-3721 c/ Everton

Carroceria de Jeep 1982
Meta l ,  completa  com ca ixote 
paralamas capô, tampa traseira e  
grade, R$ 2.500,00 c/ 11-7806-1239

Motor hurricane 4cc
Completo, como modulo de ignição 
eletrônica e disdribuidor, carburador 
do fusca, motor de arranque, kit 
embreagem nova. R$ 800,00 tr. 11 

11-5062-9000

GUINCHOS

BASE

RODAS

GUINCHOS E BASES 
PARA TODOS VEÍCULOS 

E PLATAFORMAS
Gama 4x4  

Aqui, respiramos Off-Road!

Roda Daytona aço 15x8, 
5 Furos de 139.7 
para Willys 42 à 83, Rural, 
F100, Niva, Samurai 
R$210,00 ou 5x de R$42,00
À vista no boleto: R$195,30

Pneu GT Adventuro 
33x12,5R15
Mud-Terrain 

R$787,00
ou 6x de R$131,17

À vista no boleto: 
R$731,91

Jogo com 4 Rodas 
Tuff Wheel 17x9, 
multifuros: 5 furos114,3 
e 5 furos 127 
p/ Cherokee, 
Wrangler, Ranger
R$3.849,00 ou 
6x de R$641,50
À vista no boleto: 
R$3.579,57

Roda Daytona Aço, 
p/ Land Rover 
Defender 90,110 e 130, 
de 1950 à 99 
Inmetro LI14/1683875-3 
15x8 5 Furos 165,1d ou  
6 furos 139.7 para Toyota 
Hilux e Bandeirante até 
1999, Engesa até 1995, 
D20 até 1995
R$199,00 ou 5x de R$39,80
À vista no boleto: R$185,07

Pneus 35x12,5 R15 
Yokohama MT

Mud Terrain
70 % Off Road 

30% On ...
R$1.570,00 ou

6x de R$261,67
À vista no boleto: 

R$1.460,10

Pneu Atturo 35x12,5R17 
Mud Terrain

Wrangler, Troller, Jeep 
Willys, Rural, F-75 e 
Toyota Bandeirante

R$1.840,00 
ou 6x de R$306,67
À vista R$1.711,20

Pneu Dunlop GRANDTREK 
MT1 30x9,5 R15 105N
Equivalente  235x75R15 
Ideal p/ Jimny
R$527,00 ou 6x R$87,83
À vista: R$490,11

Pneu Atturo Trail 
Blade 33x12,5 R17
Mud Terrain ideal 
p/ Wrangler 2006/...
Troller 2015/...
R$1.599,00 ou
 6x de R$266,50
À vista R$1.487,07

Pneu GT Radial 
Adventuro 

285x75 R16 
Mud Terrain com 34"

R$899,00 ou 
6x de R$149,83
À vista R$836,07

Pneu 265x75R16 GT 
Radial Adventuro 

All Terrain 
original p/ L200, 

Triton ,Toyota 
Band. e Hilux
R$740,00 ou 

6x de R$123,33
à vista R$688,20

Jogo 4 Rodas Tuff Wheel 15x8, 
6 Furos de 139,7 p/ Troller, L-200
Triton, Hilux, Bandeirante
R$2.870,00 ou 6x de R$478,33
À vista no boleto: R$2.669,10

Jogo com 4 Rodas Tuff Wheel 17x8, 
5 furos p/ p/ CJ Willys, Rural e F-75, 

6 furos p/ Troller L-200 / Triton, Hilux, 
Toyota Bandeirante

R$3.849,00 ou 6x de R$641,50
À vista no boleto: R$3.579,57

www.gama4x4.com.brGama 4x4  

Guincho Elétrico Winch 9.000lbs 
4310kg Pró Line Linha Profissional 

controle com fio 
R$1.547,83 ou 6x de R$ 257,83
À vista no boleto: R$1.438,71

Guincho Elétrico Winch 12.000lbs 
5400kg Linha Profissional 

R$1.629,00 ou 6x de R$271,50
À vista no boleto: R$1.514,97 Guincho Elétrico Bremen 3.000lbs

R$589,00 ou 6x de R$98,17
À vista no boleto: R$547,77

Guincho Winch 8.500lbs cabo aço 
c/ 28mts, controle remoto, gancho, rolete

R$1.470,00 ou 6x de R$245,00
À vista no boleto: R$1.367,10

Guincho Elétrico Winch 12000lb
5400kg - Acompanha cabo de Kevlar

R$2.687,00 ou 6x de R$447,83
À vista no boleto: R$2.498,91

Guincho Elétrico Winch 16000lb
7240kg - Acompanha cabo de Kevlar

R$3.077,00 ou 6x de R$512,83
À vista no boleto: R$2.861,61

Guincho Elétrico 16000lb
7240kg c/ cabo de Kevlar

R$3.077,00 ou 6x de R$512,83
À vista no boleto: R$2.861,61

Guincho Elétrico Winch 
16.000lbs / 7240kg 

R$2.477,00 ou 6x de R$412,83
À vista no boleto: R$2.303,61

JIPEBRAS

Alameda Barão de Limeira, 259/263 - São Paulo-SP - CEP: 01212-001 | Estacionamento na Al. Barão de Limeira, 357
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Chegando à sua se-
gunda edição, o evento 
Férias Radicais vem 
para agitar a galera Off 
Road de Santa Rita do 
Passa Quatro/SP nos 
dia 04 e 05 de julho. A 
organização será da SR-
P4x4, Santa Rita Outdo-
or, contando o apoio da 

Férias Radicas 4x4 em SP
Prefeitura Municipal e com 
o intuito de ajudar a Apae.

O local escolhido foi o 
Morro Itatiaia que deve re-
ceber cerca de 6 mil pesso-
as no final de semana. Para 
quem comparecer, a pro-
messa é de muito Off Road 
nas trilhas da região sendo 
para jipes e motos.

A cidade de Portão/
RS traz mais uma vez 
a Trilha dos Marvados, 
agora em sua sétima edi-
ção, no dia 18 de julho. 
A largada acontece às 9h 
no centro do município. 

Encontro Gurgel na Canastra
A Gurgel Guerreiro já se 

apronta para no feriado de 12 
de outubro realizar o 5° En-
contro Nacional na Serra da 
Canastra/MG. As inscrições 

já estão aberta e variam entre 
R$ 90 (até dia 10 de julho) e 
R$ 120 reais. O valor inclui 
brindes, passeio e premiação, 
ligue: (11) 98683-9578.

XIX Jeep Cross no RS
Reunindo a nata do 

Off Road gaúcho, a ga-
lera do Jeep Clube Dom 
Feliciano acerta os deta-
lhes para a XXIII Trilha 
e XIX Jeep Cross nos 
dias 17, 18 e 19 de ju-

lho. A trilha 4x4 acontece no 
sábado e o Cross no domin-
go, com ambas as provas se 
iniciando logo cedo. Para 
encontrar os detalhes, aces-
se: www.jeepclubedomfeli-
ciano.com.br

Sopa do Pinhão no PR
Já somando 22 edi-

ções, a Sopa do Pinhão 
do Jeep Clube de Curi-
tiba/PR acontecerá no 
final de semana de 11 e 
12 de julho com o maior 
passeio Off Road. Para 

chegar ao evento três plani-
lhas diferentes serão disponi-
bilizadas. Haverá a prova para 
os Super Pesados, Passeio 
Moderado e Passeio Light. 
Informações: http://www.je-
epclubecuritiba.com.br/

Adventure In Serra Negra
A cidade de Serra Negra/

SP será palco para o Adventu-
re In Serra no fim do mês de 
julho, mais precisamente no 
dia 31. O mega evento con-
tará com trilha, arrancada na 

lama, trilha para motos, praça 
de alimentação, expositores e 
outras atrações. Para todos os 
detalhes e para garantir vaga, 
acesse: http://www.adventu-
reinserra.com.br/

Linha Polônia recebe jipeiros
O tão esperado evento 

da Linha Polônia promovido 
pelo Jeep Clube Itanalama 
chega a sua sexta edição nos 
dia 01 e 02 de agosto, mais 
uma vez na cidade de Itaió-

polis/SC. 
A promessa mais uma 

vez é de trilha pesada e cheia 
de aventuras. Informe-se: 
https://www.facebook.com/
JeepClubeItanalama

7ª Trilha do Pescador
O 7° evento da Trilha 

do Pescador da cidade 
de Arroio do Sal/RS 
terá como datas os dias 
07, 08 e 09 de agosto 
em um parque especial 
reunindo palco para o 

show dos jipeiros, área de 
exposição, trilha com graus 
diferentes de dificuldades 
e outras atividades. Para 
comparecer: http://www.
trilhadopescador.eventize.
com.br/

Trilha solidária em Arandu
A cidade de Arandu/SP 

organiza pela primeira vez 
uma Trilha Beneficente no 
dia 11 de julho. Gaiolas, 
jipes, quadriciclos e bajas 
farão parte da festa. O even-
to começa logo cedo com a 

inscrição de R$ 50 reais e 
5 kg de alimento não pere-
cível. A casa de criança de 
Arandu receberá as doações. 
Mais detalhes c/ Beto: (14) 
99141-9956 ou (14) 99624-
2186.

Trilha dos Marvados
Qualquer veículo 4x4 será 
aceito. O Arrancadão Off 
Road promete e muito, com 
premiação para os três pri-
meiros colocados. Informe-
se: https://www.facebook.
com/marvados.marvados

Transcatarina na 7ª edição
O famoso Rally Transca-

tarina chega à sua 7ª edição 
no a partir do dia 14 de julho 
e percorrerá cerca de 800 
km. As inscrições chegaram 
a 160 duplas que disputarão 
o título da competição. 

A largada será em Frai-
burgo, enquanto a chegada 
acontece em Jaraguá do Sul. 
Timbó Grande, Canoinhas, 
Major Vieira, Rio Negrinho 
e Corupá são as outras cida-

des participantes.
As categorias de disputa 

são: Máster, Graduado, Tu-
rismo e Jeep, além de Pas-
seio e Adventure para quem 
quiser apenas curtir as bele-
zas das terras catarinenses.

As inscrições seguem 
abertas e podem ser feitas 
pelo site: http://www.trans-
catarina.com.br. Não fique 
de fora da tradicional prova 
de Santa Catarina.

RESTRIBEX 

R. Barra Funda, 469/479 - Cep: 01152-000 - São Paulo - SP
Tel 55 (11) 3825-2040 / 3666-6542 - Fax (11) 3667-3309

PARTES DE LATARIA PARA JEEP E PICK-UP

Partes de veículos antigos (Ford 29, etc...)
Partes de Rural e F75
Assoalhos de F1000, Toyota e outros
Assoalhos de Jeep Militar e Civil

CARROS NACIONAIS E IMPORTADOSCARROS NACIONAIS E IMPORTADOS

Fundada 

em 1900

Email: estribex@hotmail.com
http://estribex.blogspot.com.br

Corte e Prensagem Ltda

O mais reforçado do mercado

Eixo F-85
2  diferencial  f 85 orijinal ano 1970 
robusto tr. 11-99974-4097 c/ Bradok

Banco de L200 Quadrada
ano 97 a 2007, original em perfeito 
estado, R$ 1.100,00 no conjunto tr. 
11-941763720

Kit Turbo para JPX
Turbina nova e Coletor completo R$ 
1.500,00 tr. 11-98339-0219

Bomba Injetora
Mecânica para motor 1.9 JPX XUD9 
em ótimo estado R$ 1.300,00 tr. 11-
98339-0219

Velas Aquecedoras Bosh
Novas na caixa somente 4 para 
motor do JPX 1.9 XUD9 diesel R$ 
200,00

Velas Aquecedoras Delfi 
Novas somente 4 para motor do 
JPX 1.9 XUD9 diesel R$ 200,00 tr. 
11-98339-0219

Escapamento JPX Militar
Completo com silenciador JPX novo, 
600,00 tr. 11-98339-0219

Alternador JPX
original do JPX militar, R$ 150,00 tr. 
11-98339-0219

Kit Embreagem JPX SACHS
embreagem R$ 550,00 tr. 11-98339-
0219

Motor Diesel JPX 1996
1.9 XUD9, misturando oleo com 
agua, R$ 4.000,00

Totem Colosso Evo 
Com kit piloto, botoeira, Sensor 
Blue, suportes e cabos Y. Tudo 
por R$ 2.500,00.tr. 47-8819-3193 
c/ Brígido

Pneus Yokohama
medida 31/10.5 R15 tr. 17-99161-
8862 c/ Diego

Coroa e Pinhao 10x41
Original Motorcraft  do diferencial 
dianteiro da Ranger V6 1998 a 2000, 
4x4 R$ 800,00 tr. 11-97665-1442 
c/ Danilo

8 Pneus Militares 
Firestone medida 1400x20, desenho 
Candango, possuem 20% de vida, 
para rodar um pouco ou recapar, 
carcaças perfeitas, valor R$ 600,00 
cada,  tr. 11-99910-8140 c/ Léo

Motor de Opala 4cil.
novo ótimo estado R$ 1.700,00 tr. 
14-99612-0502

kit baja  volksrodão
paralamas, capo e capo traseiro, 
para baja bugg em fi bra  R$ 850,00  
tr. 11-98066-6333   

Capo Jeep Willys
Cara de cavalo, aço, exlente estado  
ano 1954  preço R$ 420,00 tr. 11-
98066-6333

Pneus Yokohama 
31”X10,5R15 semi novos R$ 
2.500,00 nos 4 tr. 17-99161-8862

Motor OHC completo
4 c i l indros OHC, com todos 
acessórios Valor R$ 1.500,00 tr. 
11-991534495

Macaco Hi-Lift Original 1,50m
Original USA, perfeito estado e fun-
cionamento, pouco uso, acompanha 
base de madeira especialmente 
fabricada, R$ 750,00 tr. 11-99910-
8140 c/ Leo

Pneus Militares Aro 20
4 pneus militares importados aro 
20, medida original 12.5 aro 20, 40” 
de altura, 27 cm de largura, pneus 
radiais, 70% de borracha, desenho 
militar Candango,  R$ 5.500,00, 
envio fotos, tr.11-99910-8140 c/ Leo

Gaiola para Jeep
Modelo Jeep CJ5 em bom estado  
usada R$:500,00 tr. 11-99638-4794

Coroá e Pinhão
2 casais de  Coroá e Pinhão 11 x 45 
do Troller 2008 (usado) R$1.000,00 
tr. 46-9914-2120 c/ Marcio

Compro Peça JPX
Barra re regularem que cruza o 
para-brisas até o santo antonio 
que apoia a capota de lona tr. 11-
98339-0219

Carroceira CJ5
Jeep Willys lata, usada, R$ 1.400, 
tr. 11-97335-8635

Câmbio Clark 
240v 5 marchas, original do Engesa 
4, com tração e sem reduzida,  em 
perfeito estado, montado no Jeep. 
R$ 3.500,00 tr. 11-95251-4575 c/ 
Vagner

Motor Opala 4 cil
Em perfeito estado de funciona-
mento, não registrado em nenhum 
veículo, gasolina, completo e insta-
lado no meu Jeep. R$ 2 mil tr. 11 
95251-4575 c/ Vagner

Motor MB 709
Baixado no Detran, funcionando, 
não acompanha alternador, nem 
motor de arranque. Era de Bandei-
rante e não de Caminhão. R$ 9 mil 
tr. 11-95251-4575 c/ Vagner

Rodas Originais Hilux 99

Jogo 4 rodas de ferro 6 furos 
originais pouco uso mais dois 
pneus meia vida R$ 450,00 tr. 11-
99298-4488

Bancos Defender
Par de bancos dianteiros Land 
Rover Defender em couro cinza R$ 
500,00 tr. 13-99717-1108

Jogo de Rodas
Jogo de 4 rodas liga aro 15 com 
pneus para vitara ou jeep 5 furos 
R$1.500,00 tr. 13-99717-1108

Peças do Gurgel X12 
Bagageiro, Engate, Escapamento tr. 
11-97327-8064 c/  Duran

Jogo de Rodas Gran Cher-
okee 
Em boas condições, serve para eixo 
Troller e Ranger, por R$ 1.200,00 tr. 
11-99915-2708

4 Pneus Frontiera 265 X 75 
R 16 
com rodas R$ 1.800,00
sem rodas R$ 1.300,00
tr. 46-9914-2120

4 Pneus BIG TORK 33 X 12.5 
R 15
R$ 650,00 cada tr. 46-9914-2120 
c/ Marcio

Tração e câmbio JPX
5 marchas,tração e reduzidas. em 
ótimo estado, serve para outros 
4x4. valor a negociar de R$ 4 mil  
tr. 61-993128434

4 Pneus BIG TORK 
33.12,5 R 15 semi novos usado 
3vezes em trilha, R$ 750,00 cada  
tr. 46-9914-2120 c/ Marcio

Guincho Work 9000lbs
Parachoque dianteiro modelo off 
road original troller  parachoque 
traseiro para troller modelo power 
tr. 11-4990-4687

Acessórios Jimny
4 Pneus Dueller, Amortecedores(4) 
e molas(4) de Jimny Forall, com 
pouco uso - tudo original. R$ 
1.500,00. tr. 11-98631-6686

Vidro Engesa
Parabrisa da Engesa F1 original 
sem uso cristalex verde
R$300,00 tr. 11-97448-6148 c/ Edu

Capota para Jeep Willys
Marca Cristo Capotas, praticamente 
nova, sem detalhes, tr. 41-9143-
3117

Motor MWM SPRINT 2.8
Turbinado, motor revisado, prati-
camente zerado R$ 13 mil tr. 11-
99824-4348

Motor BF161

Motor completo, bobina, carburador, 
motor de arranque, alternador, e ra-
diador. R$ 800,00 tr. 11-99135-8298

Jumelo para Suzuki
Par de jumelo revolver para samurai 
otimo estado os 4 jumelos R$ 600,00
tr.11-96737-3570

Molas da Suzuki
Par de molas da towner para alongar 
o diferencial do samurai para frente 
o par R$ 200,00 tr. 11-96737-3570

Diferencial Dana 44
Par de carcaça de diferencial dana 
44 - willys canela grossa otimo esta-
do R$800,00 o par tr. 11-96737-3570

Par de Eixo Toyota Hilux 1995
Eixo completo, com freios da Hilux 
CD Japonesa R$ 8 mil. tr.  email: 
lm@lm79.com

Câmbio Clark 4 marchas
Revisado, já com kit para adaptar 
a reduzida do willys R$ 3.500,00 tr. 
11-5060-4003

Barraca de Teto
Campings World modelo Discovery 
II familia, verde e bege, pouco 
uso, completa R$ 3.950,00 tr. 11-
947455498

2 molejos traseiros S-10
Completos para utilização em dian-
teiras de Pick Up’s, Rural e Jeep’s, 
da mesma maneira que utilizam os 
molejos de Toyota! Faço R$ 500,00 
o par. tr. 49 9980-4317 c/ Ivan

4 alargadores de para-lamas
Para Jeep Willys traseira redonda 
em ótimo estado pintados de Bran-
co. R$ 220,00  - tr. 11-9-8137-9603 
c/ Marcos
 
Caixote p/ defender 90
Semi-novo, aluminio (Carroceria 
traseira/onde fi ca os paralamas tra-
seiros), tr. 16-9-92298329 c/ Airton

Implemento Agricola 
Implemento agricola Jeep Willys tr. 
41-9619-1641 

Carroceria de jeep 

CLASSIFICADOS

Pessoa Física - MANDE UM  E-MAIL 
ANÚNCIO DE TEXTO GRÁTIS: 
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Veículo com Foto R$ 30,00
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RESPONSABILIDADES DO ANUNCIANTE

Pneu 315 x 75 16 
Mud Terrain Unigrip

R$ 1.790,00 ou 6x de R$ 298,33
À vista no boleto: R$ 1.664,70

RODAS
PNEUS

TODA LINHA DE PNEUS
E RODAS ESPORTIVAS 
PARA SEU OFF ROAD

Gama 4x4  

Pneu 33x12,5 R 17 
Mud Terrain Unigrip

R$ 1.399,00 ou 6x de R$ 233,17
À vista no boleto: R$ 1.301,07

PNEUS

Roda 17x9 de Liga leve 5 Furos 
de 127 para Jeep Wrangler 
e Cherokee 2007/...
R$ 897,00 ou 6x de R$ 149,50
À vista no boleto: R$ 834,21

Roda 17x9 de Liga leve 
6 Furos de 139,7 p/ Troller 
2002/..., Hilux, L200, Triton

R$ 897,00 ou 6x de R$ 149,50
À vista no boleto: R$ 834,21

Roda de Liga 15x10 R15 
Largura 10" 6 furos de 139,7

R$ 780,00 ou 6x de R$ 130,00
À vista no boleto: R$ 725,40

Roda de Liga 16x8 R16 
Largura 8" 6 Furos de 139,7

R$ 780,00 ou 6x de R$ 130,00
À vista no boleto: R$ 725,40

Roda Fortwheel Italian Black 
em Liga 15x10, 6 Furos de 139,7 

p/ L200, Engesa, Pajero, Triton, D20
Troller, Frontier, Hilux, Bandeirante

R$ 790,00 ou 6x de R$ 131,67
À vista no boleto: R$ 734,70

Jogo Rodas 9" Liga 6 furos 139,7 
Aro 17,  Black e diamantada 

p/ Hilux , Triton , Troller
R$ 4.320,00 ou 6x de R$ 720,00
À vista no boleto: R$ 4.017,60

Pneu GT Adventuro 
33x12,5 R15 

R$ 847,00 ou 6x de R$ 141,17
À vista no boleto: R$ 787,7

Pneu 285/70 R17 Mud Unigrip
R$ 1.087,00 ou 6x de R$ 181,17
À vista no boleto: R$ 1.010,91

Guincho Elétrico Winch 16.000lbs 
7240kg com Cabo de Kevlar 

R$ 3.597,00 ou 6x de R$ 599,50
À vista no boleto: R$ 3.345,21

Guincho Elétrico Winch 12.000lbs 
5400kg com Cabo de Kevlar 
R$ 3.187,00 ou 6x de R$ 531,17
À vista no boleto: R$ 2.963,91

Guincho Elétrico Winch 12.000lbs 
5400kg Linha Profissional 2016 
12v. Controle Remoto sem Fio

R$ 2.199,00 ou 6x de R$ 366,50
À vista no boleto: R$ 2.045,07

Guincho Elétrico Winch 16.000lbs
7240kg c/1 controle + dis. de calor
R$ 3.297,00 ou 6x de R$ 549,50
À vista no boleto: R$ 3.066,21

Guincho Elétrico Bremen 3.000lbs
1360Kg Alimentação: 12v Cabo: 9

R$ 770,00 ou 6x de R$ 128,33
À vista no boleto: R$ 716,10

Guincho Elétrico Winch 20000 Lbs
9000 Kg Alimentação: 12v 30mts
R$ 4.399,00 ou 6x de R$ 733,17
À vista no boleto: R$ 4.091,07

Gama 4x4  Gama 4x4  

Guincho Winch 8.500lbs / 3.850Kg,
c/ controle remoto com fio + gancho 

+ rolete guia + cx. de solenoide, 
R$ 1.849,00 ou 6x de R$ 308,17
À vista no boleto: R$ 1.719,57

Guincho Winch 9.000lbs / 4310kg 
c/ controle remoto com fio

R$ 1.940,00 ou 6x de R$ 323,33
À vista no boleto: R$ 1.804,20

11-5062-9000

Intercooler Polaris UTV
Super Cooler
11-2374-8954

Intercooler Polaris UTV
Super Cooler

Para-choque Troller Dianteiro e traseiro
ESPELL ACESSÓRIOS OFF ROAD
11-97444-9808

Lift Troller 2015/... 
Molas Especiais Black Spring
Plug Acessórios
54-3441-2766

Gancho WARN em aço forjado ultra-forte, com 
acabamento E-coat. Fornece máxima proteção 
e confi abilidade contra desgaste, abrasão e 
corrosão. Design exclusivo com abridor de 
garrafas. Item 92090.
Warn
www.warn.com.br 
49-3222-2281

Guincho elétrico 12.500lbs RUNVA
TRUCKMASTER
www.truckmaster.com.br 
11-4414-4804

Geladeira Portátil 31 Litros 12/24v DC/ 110/220vAC 
Temperatura de +7ºC a -17ºC 
Resfriar
www.resfriar.com.br

http://www.sumatra4x4.com.br/
http://www.jipebras.com.br/
http://estribex.blogspot.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://maisoffroad.com/
http://ciano.com.br/
http://www.je/
http://epclubecuritiba.com.br/
http://www.adventu/
http://reinserra.com.br/
https://www.facebook.com/
http://com.br/
https://www.facebook/
http://www.trans/
http://catarina.com.br/
http://www.warn.com.br/
http://www.truckmaster.com.br/
http://ar.com.br/
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Jeep - 1966 s
4cc alcool,câmbio Clark, dh, Bar-
ras  e molas Toyota, freio nas 4, 
flutuante, guincho tr. 11-99947-6427
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Toyota Militar
Jipe curto, 4x4, original, motor 608, 
eixos originais e manual do propri-
etário, R$ 35 mil tr. 11-94765-0371

Picape F-85 - 1980
Jeep Cachorro Loco, 6 Pneus 33, 
freio a disco, guincho mecanico, 
gaiola, 6cc, toda equipada e revis-
ada, tr. 11-2604-4103

ENGESA 1986
Pneus 37’ guincho, MWM  2.8 turbo 
intercoler diesel,  câmbio Clark, dh, 
R$ 48 mil tr. 11-2594-1172

O off roader Allberto 
Mingardi Filho é um da-
queles apaixonados pelo 
Off Road. “Sou um ex-pe-
queno colecionador de au-
tomóveis antigos. Resolvi 
vender tudo e comprar um 
Jipe. Apenas acordei certa 
noite com essa ideia e co-
loquei em prática.” A partir 
daí, a paixão só cresceu.

Inicialmente pensou em 
adquirir um Willys, ou mes-
mo Ford, mas se deparou 
com um Troller e não teve 
jeito: comprou. “Foi o pri-
meiro e único até agora, um 
Troller TGV 32.2 2012/2013, 
branco, que já estava equipa-
do com pneus 33”, amortece-
dores Rancho, ou seja, uma 
belezinha que estava com 
apenas 15 mil km, cheirando 
novo”, relembra.

A ideia era fazer algu-
mas trilhas, brincar com 
seu 4x4, mas descobriu que 
havia um problema crônico 
na alimentação do motor, já 
que toda a parte eletrônica 
parece não casar com a me-
cânica, o que causa quei-
mas de bicos injetores e 
pane na injeção, deixando o 
carro em modo de seguran-
ça. A solução foi mexer na 
estrutura e montar pratica-
mente uma nova máquina.

Hoje o Troller está com 
bomba injetora V.E. traba-
lhada, kit de performance 
para a LDA, bicos injetores 
mecânicos com maior va-
zão (30%) , turbo retraba-

Motor do Troller 3.2 TGV é
mecanizado e vira super máquina

lhado e pré alimentação por 
bomba elétrica, além de re-
trabalho e substituição de 
engrenagens e re-trabalho 
no cabeçote (original). 

“O motor 3.2 TGV 
é uma máquina fantásti-
ca. Mas seu ‘calcanhar de 
Aquiles’ é o sistema de ali-
mentação. Seus sensores, 
bicos injetores, módulos e 
catalizador deixam o bruto 
em uma situação paradoxal 
de ‘ser um 4x4 sensível e 
não confiável’, se isto já 
não fosse o bastante, esta 
mecânica ‘delicada’ ainda 
é cara.” Além de tudo isso, 
o troller TGV fica meio 
“tímido” para expedições. 
Isso porque não é tão fácil 
achar diesel  S10 em certos 
lugares da América do Sul, 
por exemplo. 

“Assim posso afirmar 
que o Troller 3.2 TGV é 

um veículo muito gosto-
so de guiar, ‘quando está 
na fase boa’ e sua turbina 
TGV que tira o máximo de 
performance mesmo em 
rotações baixas é muito 
boa, mas é um carro para 
grandes centros, isso por-
que se quebrar, você terá 
que ter acesso fácil a peças 
e mão de obra especializa-
da, além de ter que ter bom 
saldo bancário”, contou.

A ideia de Mingar-
di foi mecanizar o motor 
e assim solucionar uma 
gama de dificuldades. “Ao 
se mecanizar este motor, 
eliminamos quase que na 
totalidade os problemas 
mencionados acima. O 
veículo fica muito mais 
confiável, com boa oferta 
de peças (qualquer reven-
da MWM terá as peças da 
alimentação convertida), 

com o mínimo de varian-
tes quebráveis possíveis, 
abastecendo com diesel de 
maior oferta e barato, além 
de você poder raspar seu 
assoalho no chão durante a 
trilha ou expedição sem o 
medo de deixar uma peça 
de R$ 20 mil reais para 
trás”,  enfatizou. 

O custo para a mecani-
zação varia de acordo com 
a preparação e aplicação 
do carro, mas em média R$ 
16.700 reais (opção mais 
top, mantendo o máximo 
de caracteriza “visual” ori-
ginal). “Não é barato, mas 
vale a pena”, garante. O 
mecânico que fez este veí-
culo é o Sr. Yuster, homem 
de confiança. O seu contato 
para conversões: Leonardo 
Yuster (11) 9980-34257 e o 
serviço é concluído de 15 a 
25 dias, contando com 12 
meses de garantia, desde 
que as revisões sejam feitas 
pelo próprio. 

“Penso que a minha 
história ainda terá muitos 
outros capítulos, pois ago-
ra não pretendo vender o 
carro nunca mais, de tão 
bom que ele ficou. Viajarei 
muito com ele ainda e terei 
muitas histórias para con-
tar, especialmente porque 
tenho duas filhas (Amanda 
22 anos e Beatriz 20 anos) e 
uma esposa (Amélia), todas 
advogadas,  que adoram 
viajar desse jeito”, finali-
zou o aventureiro.

Upgrade da Mecânica diesel 
com bomba injetora

PAJERO TR4  - 2012
Lift 2” pára-choque aço, bagageiro, 
skid plate, guincho 12000lbs kevlar, 
snorkel ogz, 11-94745-3417

Grand Vitara V6 2001
Beje iraquiano, motor 30.000km, 
preparação/Daniel Simon, susp. 7” 
e pneus 265/75/16, carro impecavel. 
R$ 38 mil tr. 11-981966652

Jipe Willys CJ5
carroceria Fiber, Eixos Rockbone 
Ensimec, bloqueio Eaton, motor GM 
292, banco concha, super prepara-
do. R$ 55 mil. tr. 11-981966652

Ford Rural Willys - 1972
4x4, 4.1 injetado, dh, mola toyota, 
amort. Rancho, câmbio 4m, teto 
solar, guincho winch 16.000lbs zero. 
R$ 25.900,00 tr. 35-99195-4890

http://www.tecfibra4x4.com.br/
http://www.facebook.com/plugacess
http://www.displatec.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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JEEP JEG 
VW DA CUNHA, prototipo, chassi 
N.: 00001  era do fabricante HE-
LIO da CUNHA, (montado) p/ ser 
restalrado fun pint  eletr. mecânica 
em orde R$ 15 mil, tr. 11 7861-8937 
c/ Bradoc

Jeep - 1952
Motor Opala 4cc alcool, dh, f. dis-
co nas 4 rodas, bloqueio traseiro 
100% ensimec, bloqueio dianteiro 
deslizante 75%, guincho work 
12000lbs, R$ 20 mil aceito troca tr. 
11-99687-0393

Jeep Willis 1958 4x4
Pneus novos, carro muito con-
servado, equipado, mecanica de 
opala 4 cilindros, cambio 4 marchas. 
R$26.50 Paulo – 11-97196-4707

Jeep CJ3 1957
Motor Opala 4cc, todo feito, 5 
marchas chevette, 4x4, freio a 
disco dianteiro, ignição eletrônica, 
bancos altos de corvim, santo an-
tonio, capota verão. doc. ok, já com 
numero do motor no documento e 

número de chassi. R$ 18 mil tr. 11-
94766-3283

Jeep Willys - 1958
Motor 6cc original, tração, D.H. 
capota, bancos individuais, rodas da 
F1000, R$ 23 mil, tr. 16-99323-0004

Jeep Kaiser 4X4 1964
jeep 1964 m-606 4x4 motor original 
radio comunicador, torbal, tudo 
original militar ... veiculo com rara 
fi cha técnica R$ 39.990,00 tr. 15-
3346.7313

Jeep - 1961
Pneus novos BF Goodrich Mud 35”, 
kit lift 2”, todo revisado! R$ 32 mil tr. 
47-9973-6488

Jeep - 1963
4x4, fibra,4 m., motor falcon 6cc 
gas., multiacessórios, dir. hid., rodas 
15 mangels, pneus 32 zeros,placa 
do ano totalmente revisado,placa do 
ano,bancos gol super courvin,chas-
sis impecável,capota a colocar zero, 
tr. 35-991364733.

Rural - 1971
Motor GM 6cil, álcool, dh, 4 marchas 
clark, 4x4, pneus 32´´, coluna do 
Astra, couro, revestimento anti ruído 

e térmico, ped. Susp., freio disco 4 
rodas, doc. ok, aceito proposta. tr. 
11-99183-3222

Jeep -1974 
Verde  p/ restauro preço R$ 9 
mil.,  obs  documentos em atraso 
2014/15/16 tr. 11-97484-0310 

Jeep - 1974
Militar, 4x4, chassis , composto 
de carroceria, eixo dianteiro, eixo 
traseiro, caixa de mudança, caixa 
de transmissão dianteira, motor 6 
Cil. 3m, R$ 15.500,00 tr. 11-99623-
3500  c Fabio

Jeep Willys - 1975 
4x4, vermelho, motor Opala 4cc 
álcool, doc. ok, tr. 15-99776-7739 
c/ Carlos

Jeep Willys 1962
Motor 6cc com 1.900 km, ignifl ex, 
coletor dimensionado, rodas e 
pneus novos, elétrica nova, lataria 
em perfeito estado, documentos 
Ok. Aceito troca! Jeep proveniente 
de leilão do exército. R$21.900,00. 
tr. 47 9903-5135

Jeep - 1964
4x4, Motor Opala 4cil.,  gasolina, 
dh, couro, banco traseiro c/ cx. 
ferramentas. R$ 15 mil. tr. 11-
96262-9510

Jeep 4x4 - 1952
Em estado de 0km sem detalhes, 
pneus novos R$19.900 pego carro 
menor valor na troca chama no zap  
19 98285-7065

Jeep 4x4 74 
Jeep muito bom funciona tudo com 
motor de Maveric 4 cil. Documenta-
do em meu nome. Esse Jeep está 
em Sorocaba interior de SP.contato. 
R$14.900 watts 15 98827-7971

JEEP 1966 
Traçado 4 x 4 com pneus novos, 
banco de couro , farol de milha 
cromado . motor e documento tudo 
ok # estudo troca  R$ 25 mil te. c/ 
Ricardo 11-97150-1935

Jeep Cherokee sport
automatica 4x4 1998 completa  6cc 
automatica 4x4 traçada e reduzida 
ar gelando, vidros el travas el, ret-
rovisores el,  direçao hidr,  bancos 
em couro. R$ 18 mil tr.  Marinho – 
19-97404-2955

CLASSIFICADOS

R. Prof. João Mazzarotto, 117 - Capão Raso – Curitiba – PR
41-3346-5363

 ESPECIAIS PARA OFF-ROAD

www.molaskuzma.com.br

MOLAS

Fabricamos laminas de molas para feixes
Serviços gerais em suspensão 
de veículos pesados de frotas 

Peças e serviços 
para veículos antigos

Jeep, Troller e
Pick-ups em geral

RUA EPIACABA, 261 (PROX. ROD. ANCHIETA) SP/SP 

www.deeptec4x4.com.br

Tel.: (11) 5061-6584 / 5063-3886

P TE EE CD
KITS�DE�ADAPTAÇÕES

DE�CÂMBIO,�MOTORES�
KITS�DE�ADAPTAÇÕES

DE�CÂMBIO,�MOTORES�

KIT CÂMBIO CLARCK 5 M

KIT MOTOR AP

PARA VITARA KIT CÂMBIO CLARCK 4 M

PAINEL

EM FIBRA 

PARA 

OFF-ROAD

KIT PARA 

CÂMBIO

KIT PARA 

MOTOR AP

4x4
E�PAINELE�PAINEL

KIT CÂMBIO 

CHEVETTE

P/ REDUZIDA 

WILLYS

facebook.com/angraoffroad | angra4x4@gmail.com | Macaé-RJ

24-99241-2644
24-99239-2524
22-2772-2094

Amortecedor 
Rancho 
9 regulagem

Kit Filtros Troller
original MWM

Cabo Kevlar e bocal

KIT de Proteções 
Novo Troller 2015

Guinchos Work
15000Lbs branco

Óleo Original 
Caixas de Câmbio

R

agromotor@agromotor.com.br
R. Dona Ana Nery, 129 a 133 - São Paulo - SPwww.agromotor.com.br

F1000 - F250 - F4000
RANGER - PAMPA - COURIER 

PEÇAS FORD
JEEP - RURAL  - F75

PEÇAS WILLYS

GALAXIE - FIESTA - KA
CORCEL - MAVERICK - ESCORT

PEÇAS FORD

FONE: 11-3209-4800

65 
anos

ENGESA - JPX - VW
ESTOQUE REMANESCENTE

AUTOMÓVEISCAMIONETAS

http://www.tekcom.com.br/
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KIT PONTAS DE EIXO
DIANTEIRA

EIXO ENTALHADO CAIXA C10 3M

KIT PONTAS DE EIXOS 
REFORÇADA

PORCAS P/ 
MANGA DE EIXO

O MELHOR
BLOQUEIO DE 
DIFERENCIAL
PARA SEU 4X4

TRAÇÃO 100% - DANA 44
AUTOMÁTICO - 19/30 ESTRIAS

CHAVE P/ PORCA 
AUTO TRAVANTE

www.rotaxoffroad.com.br

OS ANOS

TROLLER
TODOS 

43-8406-0402
contato@emtcarraro.com.br

www.emtcarraro.com.br

Engate Mecânico para  
Tração Reduzida 4x4

Frete (PAC) grátis 
p/ todo o Brasil

emtcarraro

WORK ELETRIC
DIREÇÃO ELÉTRICA UNIVERSAL

Há mais de 25 anos no mercado, a Guinchos Work pioneira no Brasil na fabricação de guinchos 
elétricos e equipamentos automotivos de altissima qualidade, recentemente vem introduzindo no 
mercado nacional a Work Eletric, uma unidade de direção elétrica universal, ideal para veículos em 
geral que possuem direção manual ou desejam substituir a direção hidráulica.

 www.workeletric.com.br | vendas@guinchoswork.com.br | Tel. +55 11 4702-0542 

ATV & UTV HOT & RATCUSTOM

Principais Modelos

F 4000 FordKombi Toyota Bandeirantes Fusca

Maverick Jeep Willys

ü Conforto 
ü Segurança
ü Fácil Instalação
ü 1 ano de garantia
ü Sem Perda de Potência
ü Kits com Facíl Instalação
ü Não altera a originalidade do veiculo 
ü Redução na Força aplicada ao volante

Acesse e saiba mais:
www.workeletric.com.br

Principais Benefícios 

Principais Categorias

Direção Pesada? 
Temos a Solução ELETRIC

WORK
*kit kombi

GM C10

A tradição mineira em 
abrigar belíssimas trilhas dos 
mais variados níveis técni-
cos se confirmou e a escolha 
por Tiradentes para abrigar a 
terceira etapa do Suzuki Off 
Road, visando proporcionar 
uma nova experiência aos 
clientes da marca, teve apro-
vação geral. A prova recebeu 
183 veículos que se espalha-
ram por três diferentes tri-
lhas nas categorias Extreme, 
Graduados, Turismo e Tu-
rismo Light, além do Jimny 
Day. Após um belo dia de 
sol, adrenalina e diversão, 
muita festa no pódio, princi-
palmente nas categorias Ex-
treme e Feminina, que além 
de vencerem pela primeira 
vez são da casa, e na Turis-
mo Light.

Suzuki Off Road estreia em Tiradentes 
com recorde de participantes

Na Extreme, categoria 
criada para os Suzukeiros 
mais radicais, vitória da du-
pla de Juiz de Fora Marce-
lo Mendes/Breno Rezende. 
“É nossa primeira vitória 
no Suzuki Extreme e nada 
melhor do que vencer em 
casa. Muitos amigos vie-
ram nos prestigiar e é mui-
to gratificante poder fazer a 
festa com eles”, comemorou 
Marcelinho. A comemora-
ção mais efusiva foi mesmo 
na categoria Dupla Femi-
nina, com Marcia Marra/
Helenice Rocha de Belo 
Horizonte. E não era para 
menos. Além das meninas 
serem mineiras, já conquis-
taram a vitória na primeira 
participação. “Foi demais. 
Eu comprei meu Jimny em 

março e desde então co-
mecei a receber os infor-
mativos dos eventos do 
Mundo Suzuki. Depois 
dessa adrenalina toda, 
pode apostar que esse 
é só começo”, vibrou 
Marcia.

Na Graduados, a 
acirrada disputa entre 
os catarinenses Paulo 
Goes/Jhonatan Ardigo 
e os mineiros Caio Jun-
queira/Rodrigo Peter-
nelli permanece. Na últi-
ma etapa em Pomerode/
SC os mineiros vence-
ram. Mas em Tiradentes 
foi a vez dos catarinen-
ses levarem. 

Resultado Categoria Graduados
1.Paulo Roberto Goes/Jhonatan Ardigo (Grand Vitara)
2.Caio Junqueira/Rodrigo Paternelli (Jimny)
3.Waldir Barbosa/Maria Eveli (Grand Vitara)
4.Celso Macedo/Belem Macedo (Jimny)
5.Carlos Cavenaghi/Norival Nogueira (Jimny)

Resultado Categoria Turismo
1.Fabio Rimoli/Mauricio Mei (Grand Vitara)
2.Marcelo Lang/Brayan (Grand Vitara)

Resultado Turismo Light
1.Leandro Thurler/Rodrigo Justen 
2.Edy Paulo/Valério Silva
3. Frederik Jonker/Frederik Jonker 
4.José Oliveira/Lilian Oliveira
5.Rodrigo Blanco/Roberta Blanco

Resultado Categoria Extreme
1.Marcelo Mendes/Breno Rezende
2.Cesar Lopes/Osmar Dehy João
3.Thiago Lino Tecolo/Eduardo
4.Fernando Gonçalves/José Oswaldeo Almeida
5.Ewerton Arnone/Sandro Ramires 

Calendário 2015 Suzuki Off Road
26/09/15 - Rio de Janeiro
31/10/15 - Região Nordeste
21/11/15 - São Paulo

Calendário 2015 Jimny Day
18/07/15 - Campos do Jordão/SP
31/10/15 - Região Nordeste
21/11/15 - São Paulo

Prova mineira mostrou qualidade de pilotagem 

Murilo Mattos
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KIT PONTAS DE EIXO
DIANTEIRA

EIXO ENTALHADO CAIXA C10 3M

KIT PONTAS DE EIXOS 
REFORÇADA

PORCAS P/ 
MANGA DE EIXO

O MELHOR
BLOQUEIO DE 
DIFERENCIAL
PARA SEU 4X4

TRAÇÃO 100% - DANA 44
AUTOMÁTICO - 19/30 ESTRIAS

CHAVE P/ PORCA 
AUTO TRAVANTE

www.rotaxoffroad.com.br

OS ANOS

TROLLER
TODOS 

43-8406-0402
contato@emtcarraro.com.br

www.emtcarraro.com.br

Engate Mecânico para  
Tração Reduzida 4x4

Frete (PAC) grátis 
p/ todo o Brasil

emtcarraro

WORK ELETRIC
DIREÇÃO ELÉTRICA UNIVERSAL

Há mais de 25 anos no mercado, a Guinchos Work pioneira no Brasil na fabricação de guinchos 
elétricos e equipamentos automotivos de altissima qualidade, recentemente vem introduzindo no 
mercado nacional a Work Eletric, uma unidade de direção elétrica universal, ideal para veículos em 
geral que possuem direção manual ou desejam substituir a direção hidráulica.

 www.workeletric.com.br | vendas@guinchoswork.com.br | Tel. +55 11 4702-0542 

ATV & UTV HOT & RATCUSTOM

Principais Modelos

F 4000 FordKombi Toyota Bandeirantes Fusca

Maverick Jeep Willys

ü Conforto 
ü Segurança
ü Fácil Instalação
ü 1 ano de garantia
ü Sem Perda de Potência
ü Kits com Facíl Instalação
ü Não altera a originalidade do veiculo 
ü Redução na Força aplicada ao volante

Acesse e saiba mais:
www.workeletric.com.br

Principais Benefícios 

Principais Categorias

Direção Pesada? 
Temos a Solução ELETRIC

WORK
*kit kombi

GM C10

A tradição mineira em 
abrigar belíssimas trilhas dos 
mais variados níveis técni-
cos se confirmou e a escolha 
por Tiradentes para abrigar a 
terceira etapa do Suzuki Off 
Road, visando proporcionar 
uma nova experiência aos 
clientes da marca, teve apro-
vação geral. A prova recebeu 
183 veículos que se espalha-
ram por três diferentes tri-
lhas nas categorias Extreme, 
Graduados, Turismo e Tu-
rismo Light, além do Jimny 
Day. Após um belo dia de 
sol, adrenalina e diversão, 
muita festa no pódio, princi-
palmente nas categorias Ex-
treme e Feminina, que além 
de vencerem pela primeira 
vez são da casa, e na Turis-
mo Light.

Suzuki Off Road estreia em Tiradentes 
com recorde de participantes

Na Extreme, categoria 
criada para os Suzukeiros 
mais radicais, vitória da du-
pla de Juiz de Fora Marce-
lo Mendes/Breno Rezende. 
“É nossa primeira vitória 
no Suzuki Extreme e nada 
melhor do que vencer em 
casa. Muitos amigos vie-
ram nos prestigiar e é mui-
to gratificante poder fazer a 
festa com eles”, comemorou 
Marcelinho. A comemora-
ção mais efusiva foi mesmo 
na categoria Dupla Femi-
nina, com Marcia Marra/
Helenice Rocha de Belo 
Horizonte. E não era para 
menos. Além das meninas 
serem mineiras, já conquis-
taram a vitória na primeira 
participação. “Foi demais. 
Eu comprei meu Jimny em 

março e desde então co-
mecei a receber os infor-
mativos dos eventos do 
Mundo Suzuki. Depois 
dessa adrenalina toda, 
pode apostar que esse 
é só começo”, vibrou 
Marcia.

Na Graduados, a 
acirrada disputa entre 
os catarinenses Paulo 
Goes/Jhonatan Ardigo 
e os mineiros Caio Jun-
queira/Rodrigo Peter-
nelli permanece. Na últi-
ma etapa em Pomerode/
SC os mineiros vence-
ram. Mas em Tiradentes 
foi a vez dos catarinen-
ses levarem. 

Resultado Categoria Graduados
1.Paulo Roberto Goes/Jhonatan Ardigo (Grand Vitara)
2.Caio Junqueira/Rodrigo Paternelli (Jimny)
3.Waldir Barbosa/Maria Eveli (Grand Vitara)
4.Celso Macedo/Belem Macedo (Jimny)
5.Carlos Cavenaghi/Norival Nogueira (Jimny)

Resultado Categoria Turismo
1.Fabio Rimoli/Mauricio Mei (Grand Vitara)
2.Marcelo Lang/Brayan (Grand Vitara)

Resultado Turismo Light
1.Leandro Thurler/Rodrigo Justen 
2.Edy Paulo/Valério Silva
3. Frederik Jonker/Frederik Jonker 
4.José Oliveira/Lilian Oliveira
5.Rodrigo Blanco/Roberta Blanco

Resultado Categoria Extreme
1.Marcelo Mendes/Breno Rezende
2.Cesar Lopes/Osmar Dehy João
3.Thiago Lino Tecolo/Eduardo
4.Fernando Gonçalves/José Oswaldeo Almeida
5.Ewerton Arnone/Sandro Ramires 

Calendário 2015 Suzuki Off Road
26/09/15 - Rio de Janeiro
31/10/15 - Região Nordeste
21/11/15 - São Paulo

Calendário 2015 Jimny Day
18/07/15 - Campos do Jordão/SP
31/10/15 - Região Nordeste
21/11/15 - São Paulo

Prova mineira mostrou qualidade de pilotagem 

Murilo Mattos

No dia 12 de novem-
bro, a off roader Juliana do 
Liberdade 4x4 levou suas 
amigas, Maria, Gabriela e 
Jéssica para uma trilha, e 
resolveram se juntar a um 
grupo de jipeiros, partin-
do de madrugada do ABC 
Paulista em direção à Tri-
lha da Banana no Parque 
Estadual Juréia-Itatins. O 
comboio liderado por Nil-
ton Rossi pilotando sua 
gaiola, ainda contava com 
mais dois TR4, três Gurgel, 
um Camper, uma Ranger, e 
com o Liberdade 4x4 fe-
chando a longa fi la.

 Entraram na trilha no 
início da manhã com mui-
ta chuva e para a surpresa 
de todos, o barro que an-
tes existia ali deu lugar à 

Trilha da Banana agita meninas 
no Parque da Juréia-Itatins

uma estrada toda britada. 
Os rios, onde antes eram 
realizadas travessia, foram 
canalizados e ganharam 
pontes, bom para os mora-
dores da região, e ruim para 
os jipeiros. Mas a diversão 
começou mesmo quando, a 
cada quilômetro percorrido 
o grupo encontrava uma 
árvore caída, devido ao 
vendaval da noite anterior. 
Até se depararem com uma 
árvore imensa e um bam-
buzal tombados, bloquean-
do totalmente a estrada. O 
guincho instalado no Liber-
dade 4x4 fez sua parte da 
trilha, estreando em grande 
estilo, quebrando a árvore 
em duas partes e liberando 
a passagem não só para o 
grupo como para os mo-

radores da região. Com a 
ajuda de uma serra elétrica, 
após a ação do guincho, a 
estrada foi aberta e a turma 
seguiu viagem. 

No fi m do Parque Esta-
dual, a estrada de brita deu 
lugar ao barro, à longas 
piscinas de lama e muita 
diversão para esta turma 
que não poupou esforços 
para sujar os jipes. Ao fi m 
da trilha, a turma chegou à 
cidade de Iguape, onde Ju-
liana e suas amigas segui-
ram viagem para Cananéia 
e o grupo do Nilton para 
Ilha Comprida onde fi ca-
ram até segunda-feira brin-
cando nas dunas da praia. 
Na tarde do dia seguinte, 
o Liberdade 4x4 voltou 

para São Paulo sozinho, 
novamente pela Trilha da 
Banana. As piscinas de 
lama haviam “secado”, fi -
cando apenas o barro mole 
e escorregadio, diversão 
garantida para as quatro 
aventureiras, que até banho 
de lama a Gabriela ganhou 
como batismo. A fotógra-
fa Jéssica não perdia uma 
cena, enquanto a Maria 
observava o banho de lama 
que sua fi lha levou ao fi l-
mar a viatura dançando 
no lamaçal. Após algumas 
escorregadas, a estrada de 
brita iniciou e a trilha se-
guiu tranquila, com para-
das nos rios e no bananal 
para fotos até chegarem ao 
asfalto.

Mulherada fez bonito na trilha

Sem limite de aventura, comboio era só alegria

O Jeep Clube de Peder-
neiras/SP acerta as arestas 
para promover o 20º En-
contro de Jipeiros e 2ª Tri-
lha Noturna no dia 10 de 
dezembro, na cidade pró-
xima a Bauru. O JC conta 
com o apoio da Prefeitura 
Municipal e patrocinado-
res. O encontro será rea-
lizado em frente ao Auto 
Posto Nogueira com ten-
das cobertas, praça de ali-
mentação e shows ao vivo.

A expectativa média é 
de 200 veículos e cerca de 
1200 pessoas participantes 
no geral. O evento se ini-
cia às 16h e a saída para a 
trilha será às 22h. O per-
curso deste ano terá obstá-
culos tradicionais como a 
passagem pelo famoso Tú-
nel Ferroviário, onde pas-
sa um rio pela extensão de 
aproximadamente 300m.

Haverá ainda a subida 

Encontro e Trilha Noturna 
mexem com o JC Pederneiras

do “Piçarreiro”, uma aven-
tura com vários percursos 
dentro de uma pedreira desa-
tivada e um trecho de trilha 
novo com muita lama, que 
está sendo preparado espe-
cialmente para este evento.

Apesar da trilha ser a 
noite, tudo será com total 
segurança e apoio da equi-
pe. O encerramento deverá 
ser às 6h com um café da 
manhã para os resistentes. 
Haverá também acessos 

mais fáceis próximo a ci-
dade caso o jipeiro precise 
ir mais cedo para casa.

Para informações ge-
rais basta ligar ou adicionar 
no Whatsapp: Sandro (14) 
98127-8000.

Prova promete desafi os da melhor qualidade

http://www.rotaxoffroad.com.br/
http://www.facebook.com/attivaecopecas
http://www.alternativa4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://ad.com/


Especializada em Toyota

(11) 3687 8683 / (11) 3687 6867

Acessórios 
em 

Geral

Rua Sta 
Erotildes, 

460 - Vila dos 
Remédios

Osasco - SP

Temos Serviço de Entrega à Domicílio
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Com uma prova emo-
cionante, a temporada 2016 
da Copa Scherer 4x4 che-
gou ao fim. A etapa decisi-
va foi disputada no sábado 

Copa Scherer 4x4 de Jeep Raid

19 de novembro, em Ipira/
SC. Nesta edição, a maior 
competição de jeep raid de 
Santa Catarina percorreu 
oito cidades da região Meio

-Oeste. Com disputa acirra-
da do início ao fim em todas 
as categorias, os campeões 
da temporada só foram co-
nhecidos quando último 
ponto foi computado.

Na categoria Novatos, a 
dupla de Curitibanos, Telmo 
Ferreira Bastos e a filha Sa-
brina Louise, confirmaram o 
favoritismo e conquistaram 
o título da temporada.

Na categoria que reú-
ne veículos antigos, quem 
levou a melhor foi a dupla 
mais jovem da competi-
ção. Trilhando juntos pela 
primeira vez, os represen-
tantes de Caçador, Bruno 
Tesser e Welliton Scotti, 
ambos de 21 anos, fizeram 
uma temporada irretocável, 
somando pontos em todas 
as etapas. Já entre os veí-

culos novos, categoria com 
o maior número de partici-
pantes, os grandes campe-
ões não competiram juntos. 
Isso aconteceu porque o re-
gulamento permite a troca 
de parceiro de uma etapa 
para outra. Por isso, depois 
de um ano competindo por 
equipes diferentes, o piloto 
Lenoir Paza, de Capinzal, e 
o navegador Henry Kirst, 
de Piratuba, dividiram o 
lugar mais alto do pódio na 
festa de premiação.

“Foram oito etapas bas-
tante disputadas. Só temos a 
agradecer os competidores 
que prestigiaram cada pro-
va”, avaliou Filipe Paganini, 
presidente da Liga do Oeste 
Catarinense e Sul Paranaen-
se para Esportes Off Road. 
Em 2017 tem mais.

Provas acirradas foram o tom de toda a temporada

O Jeep Clube Coman-
do Oeste completa neste 
mês de dezembro 25 anos 
de muitas histórias em 
meio ao Off Road. Para 
comemorar um quarto 
de existência no 4x4, a 
equipe está preparando 
uma grande festa no últi-
mo dia 10 do ano. A partir 
das 16h, os aventureiros 
poderão participar nas ati-
vidades no Sítio do Arilo, 
no Espaço Brasil Off Road 
(Km 38 da Rodovia Cas-
telo Branco - Estrada das 

JCCO prepara festa de 25 anos de 
história no 4x4

Palmeiras, 746), próximo 
a cidade de Santana do 
Parnaíba/SP.

Além de muitos veí-
culos potentes e pista Off 
Road, a festa de Bodas de 
Prata terá um mega chur-
rasco com chopp e refrige-
rante incluso, tudo no valor 
de R$ 50,00. Os sócios não 
pagam, assim como crian-
ças até 12 anos. Para quem 
quiser, haverá camping li-
berado e ainda duas bandas 
de rock para animar ainda 
mais a comemoração. Festança será de alto nível

No dia 26 novembro o 
Jeep Clube de Blumenau, 
em Santa Catarina, fez o 
2° Jeep Freunde, que mais 
uma vez animou a galera 
presente. O evento con-
tou com a presença dos 
jipeiros do Vale do Itajaí/
SC. Após o café da ma-
nhã, os amigos saíram em 
comboio para trilha, onde 
encontraram muita lama e 
erosão em quase toda tri-
lha. No final do dia retor-
naram ao Clube para con-
fraternização entre amigos 
e saborear um delicioso 
churrasco.

Jeep Freunde junta amigos na trilha

Atoleiros chamaram a atenção

A equipe do Trilhas e 
Mochilas resolveu acordar 
cedo para curtir o feriado 
do dia 15 de novembro, 
Proclamação da República, 
com uma aventura fora de 

Trilhas e Mochilas se aventura no feriado
estrada seguindo o ditado 
“quanto pior melhor”.

O comboio foi formado 
por sete carros: o Willys 
laranja do Serginho e da 
Sabrina da equipe do Adre-

nalama, o Jimny do Heino, 
a TR4 do Rodolfo, Vanes-
sa, Maria Luiza e Valenti-
na, o Troller do Sergio e 
Gabriel, o Jimny da Iris e 
suas zequinhas Márcia e 
Fátima, o Troller do Age-
nor e o Troller dos Guias 
Hendy e Kiki e a zequinha 
oficial Roberta Martire.

Logo no começo o 
carro da Iris teve um pro-
blema na embreagem e 
foi deixado na garagem 
de um sítio, mas o grupo 
estava com o espírito ji-
peiro “mode on” e logo as 
meninas se ajeitaram nas 
viaturas dos outros partici-
pantes. Com tanta chuva, a 
trilha simplesmente ficou 
incrível. Logo no começo 
uma enorme erosão deu 
trabalho. Durante o cami-

nho, dezenas de atoleiros 
deram aquele banho de 
lama nas viaturas, e nos tri-
lheiros também.

Durante uma erosão, o 
Troller do Agenor enros-
cou e destalonou o pneu. 
Quase no fim da trilha, um 
dos momentos mais espera-
dos do dia: o churrasco de 
confraternização. Depois 
do churrasco, o comboio 
seguiu pela trilha, passando 
ainda por dois atoleiros, al-
gumas subidas e uma des-
cida com uma leve erosão.

O comboio que mante-
ve o espírito jipeiro desde o 
começo da trilha, deu todo 
o suporte necessário nos 
momentos difíceis. Volta-
ram para casa com a certe-
za de que o feriado foi bem 
aproveitado.Pessoal se divertiu no feriadão

http://www.brautomotiva.com/
http://www.tadsson.com.br/
http://www.dioriopecas.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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www.ss-amortecedores.com.br
administrativo@ss-amortecedores.com.br

+55 (11) 2935-5335

O 10º Passeio Gurgel 
Off Road de Pedreira/SP 
trouxe no dia de 27 de no-
vembro uma bela aventura 
na cidade do Interior pau-
lista passando também por 
Joaquim Egidio (Distrito 
de Campinas), onde houve 
o último passeio do ano por 
estrada rurais, trilha com 
muita erosão e um belo al-
moço. Cerca de 30 pessoas 
em 12 veículos participa-
ram. O ponto de apoio foi 
o Armazém Rural, um belo 
restaurante de amigos em 
meio mata perfeito para 
passar o dia. A prova co-
meçou logo cedo, às 8h30 
e avançou até às 17h.

Depois da trilha vol-

Passeio Gurgel 
em Pedreira/SP

taram todos ao ponto de 
apoio, almoçaram e pas-
saram a tarde todos juntos 
desfrutando de um belo 
almoço e bons amigos. 
Apareceram integrantes de 
Pedreira, Porto Ferreira, 
Hortolândia e Amparo.

Nos passeios desta tur-
ma qualquer veículo pode 
participar, porém, para in-
gressar na trilha e obriga-
tório ter no minímo pneus 
lameiros, seja para veículo 
4x2TT ou 4x4.

O organizador Jeffer-
son Rocha e a diretoria do 
clube agradecem a todos 
pela presença e que venha 
2017 com muita paz, ami-
gos e trilhas das boas.

Amizade foi o ponto alto da trilha

Com destino a cidade 
de Alumínio/SP, a galera do 
Jeep Clube Comando Oeste 
curtiu a aventura na Trilha 
Média no dia 19 de novem-
bro passando por dois túneis 
desativados, construídos em 
1928, que são o paraíso dos 
aventureiros Off Road. 

A trilha foi dividida em 
dois trechos diferenciados 

Trilha reúne amigos 
dentro dos túneis

com difi culdades adequa-
das para cada tipo de 4x4. 
Os mais preparados ainda 
seguiram para um outro 
percurso com alto grau de 
difi culdade, com trechos 
alagados e erosões. O mais 
divertido foi o companhei-
rismo dos participantes, 
que riram e se ajudaram 
entre si debaixo dos túneis.

Emoção tomou conta da aventura

CONHEÇA NOSSA LINHA DE  PRODUTOS ORIGINAL SÓ

A melhor linha de geladeiras portáteis

do mercado, perfeitas para quem 

não abre mão de um pouquinho de 

conforto, mesmo no meio da lama.
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• A única homologada pelo INMETRO.
• Modelo Opcional Quadrivolt (Cód.: RES31GP/4V)
• Voltagem: 12/24V DC / 110/220 V AC
• Faixa de temperatura: de +7ºC  a -17ºC
• Função Especial: Turbo - rápido resfriamento, 
atingindo temperaturas de até -30°C

• Voltagem: 12/24V DC
• Faixa de temperatura: de +7ºC  a -17ºC
• Função Especial: Sistema de proteção da 
bateria ajustável

• Voltagem: 12/24V DC
• Faixa de temperatura: de -2ºC  a -17ºC
• Função Especial: Turbo - rápido resfriamento, 
atingindo temperaturas de até -25°C

http://www.resfriar.com.br/
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O 1° Pedreira Off Road 
4x4 foi realizado nos dias 
12 de 13 de novembro na 
cidade de Pedreira/SP e 
conquistou seus objetivos: 
muita diversão e aventura. 
O local escolhido foi a Fa-
zenda São Nilo para os dois 
dias de festa.

O sábado foi reservado 
para a Pista de Desafi o, com 
espaço para muito barro, 
adrenalina e grandes máqui-
nas. Cerca de 200 pessoas 

Pedreira Off Road 
4x4 de arrepiar

Veículos mostraram toda a potência

O Jeep Clube de Cam-
pos dos Goytacazes/RJ, em 
parceria com o Estúdio Es-
cola Diomarcelo Pessanha, 
realizou uma Trilha-Pas-
seio que não deixou de ter 
algumas difi culdades. A 
chuva fez toda a diferença e 
proporcionou um dia ímpar 
com clicks de diversos fo-
tógrafos que interagiram o 
tempo todo.  Um grupo de 
pessoas maravilhosas que 
conseguiu sentir toda emo-

1º Poeira, Lama e Foto nas trilhas do Rio
ção de viver o Off Road no 
dia 05 de novembro. 

O 1º Poeira, Lama e 
Foto reuniu cerca de 50 
pessoas na região Serrana 
de Campos, partindo de 
Lagoa de Cima indo até 
o Imbé com aproximada-
mente dez horas de muita 
aventura. 

Participaram das fo-
tos: Diomarcelo Pessanha, 
Elaine Lessa, Rogério Cha-
gas e Elza Palmeira. Belas imagens foram registradas

O 5° Encontro Nacional 
de Jeep Wrangler foi mais 
um sucesso organizado pelo 
grupo JK Brasil. “Só temos 
a agradecer a mais um ano 
de muita aventura e dedica-
ção, e pelo retorno positivo 
que tivemos de todos os en-
volvidos”, disse a organiza-
ção. Este ano a festa contou 
com 38 kits vendidos, ou 
seja, 38 Jeeps presentes. 
Um dia inteiro voltado para 
a confraternização na CWS, 
onde houve demonstração 
de produtos, alimentação, 
diversão, ofi cina presen-
te, demonstração também 
de técnicas Off Road pelo 
dono do espaço, Clecio, e 
muita curtição explorando o 
espaço e os Jeeps em Belo 
Horizonte/MG.

Nos outros dois dias ainda 
teve tempo para muita adre-
nalina nas trilhas e passeios. 

Encontro Nacional Jeep Wrangler 
é sucesso de satisfação

Sendo que a trilha Galopeira 
durou mais de 20 horas para 
28 Jeeps preparados. Compa-
receram participantes presen-

tes de todo o Brasil: RN, SC, 
SP, RJ, BA, MG, DF, e muito 
mais. Apoios e patrocínios: 
Jeep Brasil, CWS - Centro 

de Treinamento 4x4, CSS 
Strada Jeep, 4x4 Racer, WB 
4x4, Rota 4x4, Brasil Fora de 
Estrada, DS TRAC.

Máquinas potentes participaram do evento

estiveram presentes, de 15 
cidades diferentes. O do-
mingo teve também um tri-
lha repleta de obstáculos. O 
espaço no fi nal de semana 
ainda teve área de alimen-
tação e produtos para ven-
da. A organização fi cou por 
conta de Lazinho, Geléia e 
Adriano, além de todos os 
amigos que contribuíram de 
alguma forma. Vale ainda 
destacar o almoço com a 
deliciosa costela no bafo.

O Jeep Noel é um even-
to que já faz parte do calen-
dário ofi cial do Jeep Clube 
do Brasil, onde associados 
e convidados doam um 
pouco de seu tempo para 
alegrar famílias carentes 
da região. Realizado com 
cotas de patrocínio e com 
a venda de camisetas, o 
Jeep Noel tem como obje-
tivo ajudar a comunidade 
carente do bairro Batatuba, 
na cidade de Piracaia/SP, 
onde fi ca localizada a sede 
de campo do Jeep Clube 
do Brasil. A região possui 
muitas famílias carentes, 
onde foi percebida a neces-
sidade da doação de cestas 
básicas, kits de higienes 
e brinquedos. No ano de 
2015, a equipe atendeu 
mais de 700 crianças e cer-
ca de 100 famílias carentes 
da localidade. 

Jeep Clube do Brasil organiza Jeep Noel

Para colaborar com a 
ação e participar do Jeep 
Noel basta adquirir uma 
camiseta - que este ano tem 

o valor de R$ 60,00 rever-
tidos totalmente para a re-
alização do Jeep Noel - ou, 
ainda, como patrocinador. 

Caso você deseja par-
ticipar como patrocinador,  
as cotas de patrocínio serão 
revertidas em sua totali-
dade para a realização do 
evento (compra de cestas 
básicas, kits de higienes, 
brinquedos e lanches). Os 
patrocinadores terão seu 
nome associado ao Jeep 
Noel por meio da camiseta, 
visibilidade no site do clu-
be, redes sociais, jornais e 
em outros eventos do Jeep 
Clube do Brasil. 

O Jeep Noel acontece 
no dia 18 de dezembro com 
início às 8h com o café da 
manhã, já às 9h acontece a 
saída para a distribuição de 
presentes e lanches para as 
crianças até a hora do al-
moço. Informações gerais: 
www.jeepclubedobrasil.
com.br ou tel. (11) 2924-
6073.

Solidariedade fala mais alto no JCB

http://www.easytraction.com.br/
http://www.mariscooffroad.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://com.br/
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Mais uma expedição 
de Celia Zillig e Cesar, ca-
sal 100% Off Road, reuniu 
amigos com seus 4x4 para 
levarem a lugares diferen-
tes onde somente veículos 
4x4 conseguem chegar. In-
tegrando amigos com suas 
famílias de todas idades 
apaixonados pelo mundo 
Off Road, a equipe foi ex-
plorar a região do Vale do 
Itararé, divisa de São Paulo 
e Paraná, para uma aven-
tura com muita adrenali-
na, belo visual e diversões 
onde viveram momentos 
inesquecíveis.

Apreciando a natureza 
e vencendo obstáculos com 
suas viaturas, Célia Zillig 
de Troller, Lica Junior de 
JPX, Foltram de F1000, 
Bruno Formagio de Pajero, 
Fabiano de Xterra, Hen-
rique de Troller, Serginho 

Zillig arma aventura fora de 
estrada e passeia no Itararé

de Land Rover, Fabio de 
Troller, todos com o mes-
mo objetivo de integração, 
união, companheirismo, 
paciência e bom humor foi 
comprovado todos esses 
adjetivos nessa expedição.

No deslocamento pró-
ximo a Itararé um carcará 
atingiu o para brisa da Land 
Rover. Momentos tensos e 
preocupação pelo susto dos 
ocupantes da Land, ainda 
pela ave que por incrível 
que parece sobreviveu com 
a ajuda de um veterinário e 
a Land que teria que pros-
seguir sem o para brisa.

Outro imprevisto em 
um passeio até a Serra do 
Lumber. Desta vez foi a 
F1000 que quebrou o semi 
eixo, mas a união de todos 
tudo foi consertado. En-
quanto aguardavam a peça 
para o conserto visitaram a 

fazenda da Pedra da Gali-
nha, onde almoçaram uma 
deliciosa galinhada caipira 
com bolinho de chuva e 
tudo. Veio a visita a belís-
sima cachoeira do Veu da 
Noiva (30 metros altura 
/ 40 metros de largura) e 
suas piscinas naturais.

Atravessaram riachos, 
o túnel alagado Fabio Rego 
(usado nas décadas de 40 
e 50, com quase 1 km de 
extensão, era a ligação de 
São Paulo a Montevidéu, 
no Uruguai). O desafio era 
chegar com as viaturas na 
Cachoeira dos Veadinhos, 
cheia de erosões e barro 
preto.

Como não poderia fal-
tar, houve tempo para o 
churrasco servido na Pou-
sada Topitó. No regresso 
para São Paulo, dois pneus 
da JPX acabaram furados, 
mas a experiência e paciên-
cia solucionaram o proble-
ma. Nesta expedição pre-
valeceu o companheirismo, 
bagagem, união e muita 
calma. Fica o agradecimen-
to a todo grupo pelo exce-
lente feriado em novembro.

Máquinas desfilaram na beleza do Vale

Águas fizeram parte do trajeto 

http://www.supercarparts.com.br/
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Novembro é mês de 
muita comemoração. 90 
pessoas, divididas em qua-
se 30 viaturas seguiram 
para o Hotel Fazenda das 
Amoreiras na cidade de 
Extrema/MG para um final 
de semana de muita alegria 
e diversão. A comemoração 
dos 24 anos do Jipe Clube 
Anonimatos 4x4 começou 
com uma sexta-feira mui-
to agitada ao som de muita 
música e dança. Ninguém 
ficou parado um só minuto.

No dia seguinte, a tur-
ma seguiu para um passeio 
pela região. A primeira 
parada foi para apreciar a 
vista da rampa de voo livre 
na Serra do Lopo. Esse pas-
seio foi a estreia da aventu-
reira Camila ao volante, e 

Anonimatos comemora 24 anos 
e elege nova diretoria

ela deu um show. O piloto 
oficial Capeta teve que fi-
car no banco de trás, só de 
olho. Depois seguiram para 
um passeio pelo parque da 
Cachoeira do Salto. A fome 
foi chegando e os aventu-
reiros retornaram ao hotel 
para um delicioso almoço 
e depois um merecido des-
canso antes da eleição da 
nova diretoria e da grande 
festa de aniversário do gru-
po.

Às 20h, todos seguiram 
para o salão a bordo de 
uma carruagem. Reis, rai-
nhas, escravos, príncipes, 
princesas, a Marquesa de 
Santos, Dom Pedro I, feito-
res  e muitos outros chega-
ram para o Baile do Bote-
co de Dom Pedro I. Todos 

estavam maravilhosamente 
vestidos, com seus longos 
vestidos e muita classe. Ha-
via inclusive escravos com 
bolas amarradas aos pés e 
acorrentados.

Durante a festa aconte-
ceu a eleição da diretoria, 

onde a presidente atual 
Wilma se manteve no car-
go e teve a alteração de 
dois diretores: assumindo 
a secretaria o Sr. Pedro 
Branco e como diretor 
técnico, o Sr. Baroni.

Muita música, dança, 
sorteios e premiações agi-
taram a noite de festa. Tar-
de da madrugada a turma 
foi dormir, mas no dia se-
guinte logo cedo estavam 
prontos para mais um dia 
com uma trilha leve até 
a cidade de Joanópolis, 
passando por belíssimas 
paisagens e com a opor-
tunidade de comprar deli-
ciosos queijos e cachaças 
fabricados na região.

Mas como tudo que é 
bom dura pouco, o final de 
semana acabou com um 
gosto de quero mais, dei-
xando os sócios e amigos 
ansiosos esperando pelo 
próximo passeio.

 

Comboio participou ativamente das atividades

Grupo se divertiu e já pensa em 2017

http://www.hd4x4.com.br/
http://www.facebook.com/espelloffroad
http://www.pneusbotta.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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TEMOS MAIS DE 1.800

ITENS PARA Seu 

toyota BANDEIRANTE

No feriado de 15 de no-
vembro a equipe ESPOR, 
umas das mais antigas do 
mundo Off Road de São 
Paulo, o Popa (o guia tu-
rístico) e amigos, reuniram 
as famílias para realizar a I 
Expedição rumo Cananéia/
SP. Mesmo com a previsão 
de chuva para todos  os dias, 
a galera não desanimou e 
foram fi rmes e fortes para 
essa aventura inesquecível.

Partiram de São Pau-
lo e a primeira parada foi 
na Rodovia Regis Bitten-
court no km 24. Seguiram 
trilhando por 13 cidades, 
apreciando a natureza, 

ESPOR e Popa nas trilhas de Cananéia
registrando os melhores 
momentos e saboreando 
a gastronomia dos locais 
por onde paravam. No fi -
nal da tarde chegaram em 
Cananéia para o merecido 
descanso e também para 
desfrutar da noite com 
muita alegria, animação e 
bate papo. No dia seguin-
te, atravessaram a balsa e 
fi nalmente percorreram pe-
las dunas toda a extensão 
da praia de Ilha Comprida, 
até chegar ao destino fi nal 
onde acamparam por mais 
três dias. A Expedição foi 
um sucesso, e por isso que-
rem parabenizar  e agrade-

cer a participação dessa 
experiência de vida saudá-
vel. Os antigos jipeiros e 
os novatos mostraram que 
realmente são off roaders, 

cultivando o espírito aven-
tureiro, de respeito, amiza-
de e companheirismo entre 
todos. Essa é a ESPOR: 
juntos somos fortes!

Amigos fi zeram bonito no percurso

Está prestes a aconte-
cer uma das trilhas mais 
esperadas pelos jipeiros 
do Brasil. A 6°TPC//MS 
em Coxim, com presença 
confi rmada de 13 estados 
do Brasil e três países vi-
zinhos. Nesta edição será 
realizada em um novo 
formato, onde haverá um 
acampamento central a 
110 km de Coxim e com 
deslocamento diário a fi m 
de percorrer um perímetro 
maior no Pantanal com um 
total de  400 km entre ida e 
volta. Logisticamente faci-
litará o trajeto ao ponto que 
os jeeps estarão mais leves 
ao deixar seus equipamen-
tos de camping no acampa-
mento, bem como  a ques-
tão de quebra assim não 

E-Mail: Jornal@maisoffroad.com Dezembro - 2016   19JORNAL MAIS OFF ROAD

TPC do Pantanal já movimenta 
amantes do Off Road

precisando segurar todo o 
comboio e o participante 
quebrado terá a opção de 
arrumar ou dar continuida-
de em outra viatura.

Como sempre a tri-
lha acontece no picos das 
águas no Pantanal e exige 
muito dos participantes 
como dos jeeps, quase que 
sendo obrigatório o uso 
de acessórios como guin-
cho, pneus especiais como 
da empresa Cri Cri Pneus 
- que vem aperfeiçoando 
para atingir o máximo nes-
se tipo de terreno - além de 
Cabo Pata Negra que au-
xilia na retirada do jeep e 
poupa fraturas na estrutura 
de ambos os veículos. 

Ainda haverá também 
nessa edição a participação 

de empresas como a Auto 
Car Gaspar que estará com 
peças sobressalentes para 
poder ajudar os jipeiros de 
todo Brasil, como novidade 
será apresentado o apoio da 
cultura Sul Mato Grossense 
com um típico e tradicio-

nal bebida que é o “Tere-
ré”, oferecido pela empresa 
Ouropy trazendo mais de 
dez sabores. Como sempre 
a organização conta com o 
apoio do poder público mu-
nicipal e empresas coxinen-
ses, que recebem esse públi-
co anualmente e fomentam 
mais de R$ 1 milhão de re-
ais para o município. 

A Trilha Pantanal Co-
xim acontecerá dos dias 23 
a 28 de fevereiro de 2017, 
onde no dia 23, às 14h, 
ocorre a reunião no Hotel 
Coxim e entrega dos kits e 
logo às 19h uma recepção 
surpresa. Logo no dia 24, 
às 7h, uma jipeada pelas 
principais avenidas e saem 
rumo ao Pantanal, que terá 
uma equipe aguardando 
com um delicioso chur-
rasco e bebidas. No dia 25 
até 27 os amigos fazem o 
deslocamento em forma de 
“leque” com o intuito de 
compreender melhor esse 
maravilhoso Pantanal.

Aventura é uma das mais famosas do país

Não faltará beleza e desafi os por todos os lados

Durante os dias 25, 26 
e 27 de novembro, o Es-
paço Verde Chico Mendes 
em São Caetano do Sul/SP, 
foi o palco do 2º Encontro 
de Ônibus e Caminhões 
Antigos. A 4x4FUN teve 
a honra de ser convidada 
novamente para participar 
deste grande evento.

A equipe se instalou 
numa área bastante arbo-
rizada, onde foram criadas 
duas pistas para a prática 
da modalidade dos carri-
nhos Off Road Escala 1:10. 
Uma das pistas era aberta 
aos proprietários de viatu-
ras escala 1:10, e a segun-
da, foi criada para locação 
de carros, onde foram fei-

Encontro Anual de Off Road 
Escala 1:10 anima participantes

tas 92 locações. Os novatos 
gostaram muito da experi-
ência, e mais uma vez, no-
vos adeptos chegarão para 
prática do hobby. 

Aproximadamente 40 
viaturas passaram pelo lo-
cal, durante o evento, tota-
lizando uma doação 32 kg 
de alimento, que serão des-
tinados a instituições ca-
rentes da região. Bandas de 
rock clássico, comércio de 
diversos produtos para co-
lecionadores, espaço kids e 
food truck, completaram a 
diversão da galera. O espa-
ço montado pela 4x4FUN, 
teve patrocínio da Bardahl 
e parceria do Automóvel 
Clube do Grande ABC.Carrinhos embelezaram o Encontro

Luiz Migliari

A Mamute OFF-ROAD agrade-se a todos, 

e deseja um Feliz Natal e Prospero Ano Novo

A Mamute Off-Road agrade-se a todos,
e deseja um Feliz Natal e Prospero Ano Novo

#venhaparamamute WhatsApp (41)99956-5514WhatsApp (41)99956-5514

http://www.adapbrasil.com.br/
http://www.mxv.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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IRON PARTS
LATARIA PARA JEEP

LATARIAS para todos os modelos
CJ2A - CJ3A - CJ3B - CJ5 - CJ6 - MB - GPW e M38

www.ironparts.com.br

70
anos

CARROCERIAS PEÇAS E ACESSORIOS
SEGUIMOS TODOS OS CRITÉRIOS 
DE ORIGINALIDADE, QUALIDADE 

E ACABAMENTO

11-2865-1295      11-942845817

rafael@ironparts.com.br

anos de 
tradição

CJ 3A

visite 
novo 
site

CJ 3B GPW / MB

Os amantes do Off 
Road podem participar do 
20° Passeio da Amizade, 
organizado pelo Jeep Clu-
be de Divinolândia/SP. Já 
são 20 anos de sucesso e a 
tradição segue no mês de 
dezembro, desta vez no dia 
18, a partir das 9h. A lar-
gada acontecerá na Venda 
Bairro Ponte Preta. Para 
correr, o off roader pagará 
R$ 30 reais com direito ao 
almoço e uma camiseta do 
21° Montanha Off Road. 
Veículos 4x4 e 4x2 são os 
permitidos.

Passeio da Amizade acontece este mês

O Jeep Clube de Curi-
tiba/PR reúne os amigos 
off roaders mais uma vez 
para o Passeio da Meia 
Noite, que acontecerá no 
dia 09 de dezembro, às 0h 
na madrugada de sexta-fei-
ra para sábado. A largada 
será no Armazem Gara-
gem (BR 277 - 2 km para 
frente do Parque Barigui), 
onde haverá a tradicional 
gangorra na largada, show 
de luzes, show de bandas 
de rock, exposição de car-
ros antigos, chopp gelado, 
hamburgers, com tudo isso 
à partir das 20h. A entrada 
da festa de premiação será 
gratuita e acontece a partir 
das 14h do sábado.

A galera estará andando 
por algumas trilhas já conhe-
cidas no começo, até chegar 
dentro da Fazenda Arauco 

Curitiba prepara Passeio da Meia Noite
próximo a Comunidade de 
Pombas. O passeio todo es-
tará com 86 km. No expe-
rimental, a equipe fez tudo 
em quatro horas, sem chuva, 
mas no passeio pode chegar 
até duas horas mais. As tri-
lhas são moderadas e não 
haverá apoio. Percurso não 
indicado para pneus meno-
res que 31”, lembrando que 
a chuva pode mudar tudo.

Para concorrer a uma 
jaqueta oficial do JCC, o 
participante precisa compa-
recer ao passeio fantasiado, 
tirar uma selfie no Pórtico 
de Largada do JCC no local 
do evento, publicar sua foto 
no Facebook Oficial do Jeep 
Clube de Curitiba, e a foto 
mais curtida até o dia 15 de 
dezembro levará a jaqueta 
oficial. Mais informações 
com Vini (41) 8416-2818.Tradição noturna tomará conta dos aventureiros

Nos dias 26 e 27 de 
novembro aconteceu o tão 
esperado Desafio Rota 4x4. 
Com equipes de vários 
Estados do Brasil, a edi-
ção deste ano foi noturna, 
aumentando ainda mais 
as dificuldades das trilhas 
da Serra da Cantareira em 
São Paulo e exigindo maior 
planejamento e estratégia 
de todos. 

São Pedro foi um gran-
de aliado dos competidores 
não deixando que a chuva 
aumentasse ainda mais as 
dificuldades, mas mesmo 
assim a organização prepa-
rou trechos e laços bem téc-
nicos. A largada aconteceu 
às 20h e virou madrugada 
a dentro  pelas especiais do 
Pinheirinho, Aranha, Javan 

Desafio Cantareira garante emoção 
e adrenalina em toda madrugada

e Antenas. Algumas equi-
pes enfrentaram problemas 
mecânicos e mesmo assim 
lutavam para continuar na 
disputa, providenciando 
reparos no meio das espe-
ciais. 

O Desafio Rota 4x4 
também foi  cheio de casos 
curiosos como uma dupla 
formada, até então por ad-
versários diretos em outras 
competições, que se uni-
ram  para a disputa. Outra 
dupla que corria o risco de 
não largar por problemas 
mecânicos, desmontou um 
carro de um parente  para 

Resultados 
1) Ramiro Eli/ Marcelo Neves/ Guto Cerulli/ Luiz Neves- São Paulo/SP - 4:18:32
2) Jean Possa/ Juliano Ramalho/ Diego Ferro/ Kelvin Várias- Curitiba/PR 4:32:50
3) Edison Giocondo/ Rogério Eduardo/ Daniel de Moraes/ Marcelo Mendes- São Pedro/SP - 6:56:53
4) Moisés Nicodemo/ Rodrigo Cotrin/ Leandro Cerantola/ Wladimir Grunenberg- Ribeirão Preto/SP - 8:24:07

tirar um semi-eixo  e con-
seguiu alinhar em tempo. 
Teve também uma dupla 
que foi formada com  inte-
grante de Estados diferen-
tes, e não mediram esfor-
ços para se encontrarem e 
disputarem a prova.

A disputa foi acirrada e 
apenas quatro equipes con-
cluíram as quatro especiais. 
A briga foi tão  apertada 
que a diferença na soma 
dos tempos do primeiro e 

segundo lugar foi apenas 
de 14 minutos. 

Outro destaque do De-
safio foi a presença do pú-
blico prestigiando a com-
petição. Vários amigos se 
reuniram e  acamparam 
literalmente nos trechos 
de especiais, abrilhantando 
ainda mais o evento.

A Equipe Rota 4x4 
agradece a todos os partici-
pantes e aos patrocinadores 
que colaboraram.

Não faltou lama no desafio

Percurso trouxe emoção aos pilotos

41-3621-0179 / 41-7817-1542  / ID 936*17417

MASTER COOLER
PERFORMANCE

Rod. Contorno Norte, 644 - Jd. Cezar Augusto - Colombo - PR

www.mastercoolerperformance.com.br

Radiador de Troller em alta performance.
Refrigeração dobrada garantida para trollers 2.8/3.0 

1 ano de garantia

Radiador Willys/Rural/F75

ACABE COM O SEU PROBLEMA 
DE SUPER AQUECIMENTO !

Fabricação de radiadores 
de alta performance sob medida

http://www.rota4x4.com.br/
http://www.trilhacampinas.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Acessórios Off-Road para o NOVO TROLLER e vários 
outros veículos 4x4 - Engates para Pick-Up’s e SUV’s

Encontre nas Melhores lojas de acessórios 4x4 do Brasil

Quebra-matos

Parachoque Dianteiro em aço
com Skid Plate

www.newtrack.com.br

Protetores Inferiores

Base de guincho

Estribos

Parachoque Traseiro

Bagageiros

Kits de Engate

A Trilha Navesa/SP 
realizou no sábado, 26 de 
novembro, o Troller Bold 
Day, evento de lançamento 
do mais novo produto da 
marca, o Troller Bold. O 
carro ficou com um aspecto 
agressivo, somado a uma 
pintura personalizada na 
cor cinza londres escuro, 
snorkel e multimídia. Está 
disponível nas cores ver-
melho, amarelo e branco. A 
equipe trouxe veículos para 
test drive à disposição dos 
clientes e os carros roda-
ram a tarde toda.

O evento contou com 
a presença de mais de 

Trilha Navesa festeja lançamento do Troller Bold

100 pessoas entre amigos 
e clientes, num clima de 
muita descontração e fes-
ta. Todos foram recebidos 
com um churrasco ofere-
cido pela Trilha Navesa 
nas dependências da CCS. 
Contaram ainda com a 
presença de diversos jipes 
clubes: Amigos Trolleiros, 
Jipe Clube de Ribeirão Pi-
res, Jipe Clube de Diade-
ma, Núcleo ABC Off Road, 
Brasil Fora de Estrada e Pa-
caembu Off Road. A frente 
da loja ficou tomada por 
Trollers e veículos 4x4, en-
tusiastas da marca mostra-
vam suas viaturas uns aos 

seus carros equipados, a 
Trilha Navesa realizou um 
saldão de acessórios origi-
nais Troller, muitos clientes 
aproveitaram para curtir a 
festa enquanto seus veícu-
los eram equipados pela 
equipe Trilha Navesa, que 
trabalhou a todo vapor. A 
festa continuou a tarde toda 
e teve fim no início da noi-
te com muita alegria e bate 
papo entre os amigos.

Troller Bold 
Inspirada no lado selva-

gem da natureza, a série es-
pecial de 180 unidades vem 
com rodas de 17 polegadas, 
snorkel, adesivos laterais 
exclusivos e carroceria 
em dois tons, nas opções 
amarelo Dakar, vermelho 
Arizona e branco Diamante 
II combinadas com acessó-
rios em cinza. 

O interior também tem 
painel de instrumentos, 
painéis de portas e console 
com acabamento em cinza 
escuro, além uma avança-
da central multimídia Ke-

nwood Excelon, com tela 
sensível ao toque de 6,95 
polegadas, GPS com na-
vegador Garmin, discagem 
por comando de voz, DVD, 
conexão Bluetooth e USB. 

Como o veículo de 
série, o T4 Bold tem mo-
tor 3.2 turbodiesel de cin-
co cilindros com 200 cv, 
transmissão manual de 
seis velocidades e tração 

4x4 eletrônica. Também 
vem equipado com protetor 
frontal, base para guincho, 
estribos laterais, bagageiro 
de teto, aerofólio com brake
-light integrado, lanternas 
de LED, pneus de uso mis-
to, ar-condicionado digital 
de dupla zona, computador 
de bordo com sete funções, 
vidros e espelhos elétricos e 
teto solar duplo de vidro.

outros, já que raramente se 
encontra um 4x4 equipa-
do igual ao outro. E para 
aqueles que não tinham 

Grande número de clientes esteve presente no evento

Show Room da concessionária com o novo Troller Bold em exposição

http://www.pneusrealcap.com.br/
http://www.newtrack.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Acessórios Off-Road para o NOVO TROLLER e vários 
outros veículos 4x4 - Engates para Pick-Up’s e SUV’s

Encontre nas Melhores lojas de acessórios 4x4 do Brasil

Quebra-matos

Parachoque Dianteiro em aço
com Skid Plate

www.newtrack.com.br

Protetores Inferiores

Base de guincho

Estribos

Parachoque Traseiro

Bagageiros

Kits de Engate

A Trilha Navesa/SP 
realizou no sábado, 26 de 
novembro, o Troller Bold 
Day, evento de lançamento 
do mais novo produto da 
marca, o Troller Bold. O 
carro ficou com um aspecto 
agressivo, somado a uma 
pintura personalizada na 
cor cinza londres escuro, 
snorkel e multimídia. Está 
disponível nas cores ver-
melho, amarelo e branco. A 
equipe trouxe veículos para 
test drive à disposição dos 
clientes e os carros roda-
ram a tarde toda.

O evento contou com 
a presença de mais de 

Trilha Navesa festeja lançamento do Troller Bold

100 pessoas entre amigos 
e clientes, num clima de 
muita descontração e fes-
ta. Todos foram recebidos 
com um churrasco ofere-
cido pela Trilha Navesa 
nas dependências da CCS. 
Contaram ainda com a 
presença de diversos jipes 
clubes: Amigos Trolleiros, 
Jipe Clube de Ribeirão Pi-
res, Jipe Clube de Diade-
ma, Núcleo ABC Off Road, 
Brasil Fora de Estrada e Pa-
caembu Off Road. A frente 
da loja ficou tomada por 
Trollers e veículos 4x4, en-
tusiastas da marca mostra-
vam suas viaturas uns aos 

seus carros equipados, a 
Trilha Navesa realizou um 
saldão de acessórios origi-
nais Troller, muitos clientes 
aproveitaram para curtir a 
festa enquanto seus veícu-
los eram equipados pela 
equipe Trilha Navesa, que 
trabalhou a todo vapor. A 
festa continuou a tarde toda 
e teve fim no início da noi-
te com muita alegria e bate 
papo entre os amigos.

Troller Bold 
Inspirada no lado selva-

gem da natureza, a série es-
pecial de 180 unidades vem 
com rodas de 17 polegadas, 
snorkel, adesivos laterais 
exclusivos e carroceria 
em dois tons, nas opções 
amarelo Dakar, vermelho 
Arizona e branco Diamante 
II combinadas com acessó-
rios em cinza. 

O interior também tem 
painel de instrumentos, 
painéis de portas e console 
com acabamento em cinza 
escuro, além uma avança-
da central multimídia Ke-

nwood Excelon, com tela 
sensível ao toque de 6,95 
polegadas, GPS com na-
vegador Garmin, discagem 
por comando de voz, DVD, 
conexão Bluetooth e USB. 

Como o veículo de 
série, o T4 Bold tem mo-
tor 3.2 turbodiesel de cin-
co cilindros com 200 cv, 
transmissão manual de 
seis velocidades e tração 

4x4 eletrônica. Também 
vem equipado com protetor 
frontal, base para guincho, 
estribos laterais, bagageiro 
de teto, aerofólio com brake
-light integrado, lanternas 
de LED, pneus de uso mis-
to, ar-condicionado digital 
de dupla zona, computador 
de bordo com sete funções, 
vidros e espelhos elétricos e 
teto solar duplo de vidro.

outros, já que raramente se 
encontra um 4x4 equipa-
do igual ao outro. E para 
aqueles que não tinham 

Grande número de clientes esteve presente no evento

Show Room da concessionária com o novo Troller Bold em exposição

http://www.trilhanavesa.com.br/
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IRON PARTS
LATARIA PARA JEEP

LATARIAS para todos os modelos
CJ2A - CJ3A - CJ3B - CJ5 - CJ6 - MB - GPW e M38

www.ironparts.com.br

70
anos

CARROCERIAS PEÇAS E ACESSORIOS
SEGUIMOS TODOS OS CRITÉRIOS 
DE ORIGINALIDADE, QUALIDADE 

E ACABAMENTO

11-2865-1295      11-942845817

rafael@ironparts.com.br

anos de 
tradição

CJ 3A

visite 
novo 
site

CJ 3B GPW / MB

Os amantes do Off 
Road podem participar do 
20° Passeio da Amizade, 
organizado pelo Jeep Clu-
be de Divinolândia/SP. Já 
são 20 anos de sucesso e a 
tradição segue no mês de 
dezembro, desta vez no dia 
18, a partir das 9h. A lar-
gada acontecerá na Venda 
Bairro Ponte Preta. Para 
correr, o off roader pagará 
R$ 30 reais com direito ao 
almoço e uma camiseta do 
21° Montanha Off Road. 
Veículos 4x4 e 4x2 são os 
permitidos.

Passeio da Amizade acontece este mês

O Jeep Clube de Curi-
tiba/PR reúne os amigos 
off roaders mais uma vez 
para o Passeio da Meia 
Noite, que acontecerá no 
dia 09 de dezembro, às 0h 
na madrugada de sexta-fei-
ra para sábado. A largada 
será no Armazem Gara-
gem (BR 277 - 2 km para 
frente do Parque Barigui), 
onde haverá a tradicional 
gangorra na largada, show 
de luzes, show de bandas 
de rock, exposição de car-
ros antigos, chopp gelado, 
hamburgers, com tudo isso 
à partir das 20h. A entrada 
da festa de premiação será 
gratuita e acontece a partir 
das 14h do sábado.

A galera estará andando 
por algumas trilhas já conhe-
cidas no começo, até chegar 
dentro da Fazenda Arauco 

Curitiba prepara Passeio da Meia Noite
próximo a Comunidade de 
Pombas. O passeio todo es-
tará com 86 km. No expe-
rimental, a equipe fez tudo 
em quatro horas, sem chuva, 
mas no passeio pode chegar 
até duas horas mais. As tri-
lhas são moderadas e não 
haverá apoio. Percurso não 
indicado para pneus meno-
res que 31”, lembrando que 
a chuva pode mudar tudo.

Para concorrer a uma 
jaqueta oficial do JCC, o 
participante precisa compa-
recer ao passeio fantasiado, 
tirar uma selfie no Pórtico 
de Largada do JCC no local 
do evento, publicar sua foto 
no Facebook Oficial do Jeep 
Clube de Curitiba, e a foto 
mais curtida até o dia 15 de 
dezembro levará a jaqueta 
oficial. Mais informações 
com Vini (41) 8416-2818.Tradição noturna tomará conta dos aventureiros

Nos dias 26 e 27 de 
novembro aconteceu o tão 
esperado Desafio Rota 4x4. 
Com equipes de vários 
Estados do Brasil, a edi-
ção deste ano foi noturna, 
aumentando ainda mais 
as dificuldades das trilhas 
da Serra da Cantareira em 
São Paulo e exigindo maior 
planejamento e estratégia 
de todos. 

São Pedro foi um gran-
de aliado dos competidores 
não deixando que a chuva 
aumentasse ainda mais as 
dificuldades, mas mesmo 
assim a organização prepa-
rou trechos e laços bem téc-
nicos. A largada aconteceu 
às 20h e virou madrugada 
a dentro  pelas especiais do 
Pinheirinho, Aranha, Javan 

Desafio Cantareira garante emoção 
e adrenalina em toda madrugada

e Antenas. Algumas equi-
pes enfrentaram problemas 
mecânicos e mesmo assim 
lutavam para continuar na 
disputa, providenciando 
reparos no meio das espe-
ciais. 

O Desafio Rota 4x4 
também foi  cheio de casos 
curiosos como uma dupla 
formada, até então por ad-
versários diretos em outras 
competições, que se uni-
ram  para a disputa. Outra 
dupla que corria o risco de 
não largar por problemas 
mecânicos, desmontou um 
carro de um parente  para 

Resultados 
1) Ramiro Eli/ Marcelo Neves/ Guto Cerulli/ Luiz Neves- São Paulo/SP - 4:18:32
2) Jean Possa/ Juliano Ramalho/ Diego Ferro/ Kelvin Várias- Curitiba/PR 4:32:50
3) Edison Giocondo/ Rogério Eduardo/ Daniel de Moraes/ Marcelo Mendes- São Pedro/SP - 6:56:53
4) Moisés Nicodemo/ Rodrigo Cotrin/ Leandro Cerantola/ Wladimir Grunenberg- Ribeirão Preto/SP - 8:24:07

tirar um semi-eixo  e con-
seguiu alinhar em tempo. 
Teve também uma dupla 
que foi formada com  inte-
grante de Estados diferen-
tes, e não mediram esfor-
ços para se encontrarem e 
disputarem a prova.

A disputa foi acirrada e 
apenas quatro equipes con-
cluíram as quatro especiais. 
A briga foi tão  apertada 
que a diferença na soma 
dos tempos do primeiro e 

segundo lugar foi apenas 
de 14 minutos. 

Outro destaque do De-
safio foi a presença do pú-
blico prestigiando a com-
petição. Vários amigos se 
reuniram e  acamparam 
literalmente nos trechos 
de especiais, abrilhantando 
ainda mais o evento.

A Equipe Rota 4x4 
agradece a todos os partici-
pantes e aos patrocinadores 
que colaboraram.

Não faltou lama no desafio

Percurso trouxe emoção aos pilotos

41-3621-0179 / 41-7817-1542  / ID 936*17417

MASTER COOLER
PERFORMANCE

Rod. Contorno Norte, 644 - Jd. Cezar Augusto - Colombo - PR

www.mastercoolerperformance.com.br

Radiador de Troller em alta performance.
Refrigeração dobrada garantida para trollers 2.8/3.0 

1 ano de garantia

Radiador Willys/Rural/F75

ACABE COM O SEU PROBLEMA 
DE SUPER AQUECIMENTO !

Fabricação de radiadores 
de alta performance sob medida

http://www.mastercoolerperformance.com.br/
http://www.ironparts.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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TEMOS MAIS DE 1.800

ITENS PARA Seu 

toyota BANDEIRANTE

No feriado de 15 de no-
vembro a equipe ESPOR, 
umas das mais antigas do 
mundo Off Road de São 
Paulo, o Popa (o guia tu-
rístico) e amigos, reuniram 
as famílias para realizar a I 
Expedição rumo Cananéia/
SP. Mesmo com a previsão 
de chuva para todos  os dias, 
a galera não desanimou e 
foram fi rmes e fortes para 
essa aventura inesquecível.

Partiram de São Pau-
lo e a primeira parada foi 
na Rodovia Regis Bitten-
court no km 24. Seguiram 
trilhando por 13 cidades, 
apreciando a natureza, 

ESPOR e Popa nas trilhas de Cananéia
registrando os melhores 
momentos e saboreando 
a gastronomia dos locais 
por onde paravam. No fi -
nal da tarde chegaram em 
Cananéia para o merecido 
descanso e também para 
desfrutar da noite com 
muita alegria, animação e 
bate papo. No dia seguin-
te, atravessaram a balsa e 
fi nalmente percorreram pe-
las dunas toda a extensão 
da praia de Ilha Comprida, 
até chegar ao destino fi nal 
onde acamparam por mais 
três dias. A Expedição foi 
um sucesso, e por isso que-
rem parabenizar  e agrade-

cer a participação dessa 
experiência de vida saudá-
vel. Os antigos jipeiros e 
os novatos mostraram que 
realmente são off roaders, 

cultivando o espírito aven-
tureiro, de respeito, amiza-
de e companheirismo entre 
todos. Essa é a ESPOR: 
juntos somos fortes!

Amigos fi zeram bonito no percurso

Está prestes a aconte-
cer uma das trilhas mais 
esperadas pelos jipeiros 
do Brasil. A 6°TPC//MS 
em Coxim, com presença 
confi rmada de 13 estados 
do Brasil e três países vi-
zinhos. Nesta edição será 
realizada em um novo 
formato, onde haverá um 
acampamento central a 
110 km de Coxim e com 
deslocamento diário a fi m 
de percorrer um perímetro 
maior no Pantanal com um 
total de  400 km entre ida e 
volta. Logisticamente faci-
litará o trajeto ao ponto que 
os jeeps estarão mais leves 
ao deixar seus equipamen-
tos de camping no acampa-
mento, bem como  a ques-
tão de quebra assim não 
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TPC do Pantanal já movimenta 
amantes do Off Road

precisando segurar todo o 
comboio e o participante 
quebrado terá a opção de 
arrumar ou dar continuida-
de em outra viatura.

Como sempre a tri-
lha acontece no picos das 
águas no Pantanal e exige 
muito dos participantes 
como dos jeeps, quase que 
sendo obrigatório o uso 
de acessórios como guin-
cho, pneus especiais como 
da empresa Cri Cri Pneus 
- que vem aperfeiçoando 
para atingir o máximo nes-
se tipo de terreno - além de 
Cabo Pata Negra que au-
xilia na retirada do jeep e 
poupa fraturas na estrutura 
de ambos os veículos. 

Ainda haverá também 
nessa edição a participação 

de empresas como a Auto 
Car Gaspar que estará com 
peças sobressalentes para 
poder ajudar os jipeiros de 
todo Brasil, como novidade 
será apresentado o apoio da 
cultura Sul Mato Grossense 
com um típico e tradicio-

nal bebida que é o “Tere-
ré”, oferecido pela empresa 
Ouropy trazendo mais de 
dez sabores. Como sempre 
a organização conta com o 
apoio do poder público mu-
nicipal e empresas coxinen-
ses, que recebem esse públi-
co anualmente e fomentam 
mais de R$ 1 milhão de re-
ais para o município. 

A Trilha Pantanal Co-
xim acontecerá dos dias 23 
a 28 de fevereiro de 2017, 
onde no dia 23, às 14h, 
ocorre a reunião no Hotel 
Coxim e entrega dos kits e 
logo às 19h uma recepção 
surpresa. Logo no dia 24, 
às 7h, uma jipeada pelas 
principais avenidas e saem 
rumo ao Pantanal, que terá 
uma equipe aguardando 
com um delicioso chur-
rasco e bebidas. No dia 25 
até 27 os amigos fazem o 
deslocamento em forma de 
“leque” com o intuito de 
compreender melhor esse 
maravilhoso Pantanal.

Aventura é uma das mais famosas do país

Não faltará beleza e desafi os por todos os lados

Durante os dias 25, 26 
e 27 de novembro, o Es-
paço Verde Chico Mendes 
em São Caetano do Sul/SP, 
foi o palco do 2º Encontro 
de Ônibus e Caminhões 
Antigos. A 4x4FUN teve 
a honra de ser convidada 
novamente para participar 
deste grande evento.

A equipe se instalou 
numa área bastante arbo-
rizada, onde foram criadas 
duas pistas para a prática 
da modalidade dos carri-
nhos Off Road Escala 1:10. 
Uma das pistas era aberta 
aos proprietários de viatu-
ras escala 1:10, e a segun-
da, foi criada para locação 
de carros, onde foram fei-

Encontro Anual de Off Road 
Escala 1:10 anima participantes

tas 92 locações. Os novatos 
gostaram muito da experi-
ência, e mais uma vez, no-
vos adeptos chegarão para 
prática do hobby. 

Aproximadamente 40 
viaturas passaram pelo lo-
cal, durante o evento, tota-
lizando uma doação 32 kg 
de alimento, que serão des-
tinados a instituições ca-
rentes da região. Bandas de 
rock clássico, comércio de 
diversos produtos para co-
lecionadores, espaço kids e 
food truck, completaram a 
diversão da galera. O espa-
ço montado pela 4x4FUN, 
teve patrocínio da Bardahl 
e parceria do Automóvel 
Clube do Grande ABC.Carrinhos embelezaram o Encontro

Luiz Migliari

A Mamute OFF-ROAD agrade-se a todos, 

e deseja um Feliz Natal e Prospero Ano Novo

A Mamute Off-Road agrade-se a todos,
e deseja um Feliz Natal e Prospero Ano Novo

#venhaparamamute WhatsApp (41)99956-5514WhatsApp (41)99956-5514

http://www.mamuteoffroad.com.br/
http://www.sulrealdiesel.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Seu veículo equipado com um click.

Jogo Espaçador de Roda 
38mm - 5, 6 e 8 Furos

Consulte-nos

ATENDIMENTO
(47) 3350-5999 / (47) 9279-1153

vendas@wb4x4.com.br
 Facebook.com/wb4x4

Brusque /SC

WB4X4.com.br
Pague em até 24 vezes no cartão ou 5% de desconto à vista

R$ 390,00

Par Tapetes 
Dianteiros Jeep 
Wrangler JK

R$ 65,00

Adesivo Refletivo 
Resinado Alto Relevo 
Novo Troller

Cores: Vermelho, Azul, 
Amarelo, Branco e Preto

R$ 2.199,00

Jogo de Para-lama 
Transformer WB4X4 - 
Wrangler JK

Modifique seu Wrangler 
em segundos!

Entre os dias 18 a 20 
de novembro ocorreu a pri-
meira Expedição na Serra 
da Bocaina organizada pe-
las Expedições Cajuru e o 
Canal 25. Foram mais de 
700 km de estrada e trilhas 
percorridas por veículos 
4x4. A equipe, liderada 
por Renato Cajuru e Jhony 
Carrero, saiu de Jundiaí/SP 
com destino a Areias, loca-
lizada no Vale do Paraíba, 
um lugar muito tranquilo e 
cheio de tradição.

O Parque Nacional da 
Serra da Bocaina, ofusca-
da pelas Serras do Mar e 
da Mantiqueira, chamam 
a atenção pelas belezas 

Expedições Cajuru desvenda as 
maravilhas da Serra da Bocaina

da fl ora e da fauna típicas 
da Mata Atlântica. A serra 
reserva ainda outras agra-
dáveis surpresas, como as 
cachoeiras e mirantes, que 
exibem uma natureza exu-
berante e um clima de paz.

No primeiro dia do ro-
teiro os expedicionários 
foram na Trilha do Pau Ca-
sado, passando pela Serra 
da Bocaina com destino a 
cidade de São José do Bar-
reiro. Com picos de quase 2 
mil metros que descortinam 
morros e rios e percursos 
com trilhas de difi culdade 
média, todos se divertiram 
com os amigos e família. A 
parada para o almoço teve 

direito a comida caseira 
preparada em fogão à le-
nha, e a volta foi repleta de 
mirantes, onde era possível 
avistar as cidades de Re-
sende e Itatiaia, ambas no 
Estado do Rio de Janeiro.

O segundo dia foi 
para explorar a cidade de 
Areias, onde visitaram a 
Casa da Cultura, os casa-
rões típicos e o mirante do 
Cristo e também foi feito 
um passeio em meio a uma 
área de refl orestamento 
com destino a cachoeira da 
Usina.

A Expedições Cajuru 
promove passeios que re-
únem a família e amigos 

que querem desfrutar do 
seu veículo 4x4 interagin-
do com a natureza e suas 
belezas. Curta a página 
no Facebook “Expedições 
Cajuru” para acompanhar 
as próximas datas dos pas-
seios de 2017 e acompanhe 
pelo Canal 25 da Net Jun-
diaí ou pelo  www.canal25.
com.br simultaneamente 
no horário da programa-
ção. O programa 25 Ad-
venture traz as melhores 
trilhas e dicas 4x4, veja os 
horários das exibições di-
árias: 02:26, 02:56, 05:56, 
07:56, 10:26, 13:26, 15:56, 
16:26, 19:26, 20:26, 22:56 
e 23:56.

Galera era só elogios ao passeio

http://www.landcenter.com.br/
http://www.micromaq.com.br/
http://www.wb4x4.com.br/
http://www.sinalsportwheels.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://com.br/
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Novembro é mês de 
muita comemoração. 90 
pessoas, divididas em qua-
se 30 viaturas seguiram 
para o Hotel Fazenda das 
Amoreiras na cidade de 
Extrema/MG para um final 
de semana de muita alegria 
e diversão. A comemoração 
dos 24 anos do Jipe Clube 
Anonimatos 4x4 começou 
com uma sexta-feira mui-
to agitada ao som de muita 
música e dança. Ninguém 
ficou parado um só minuto.

No dia seguinte, a tur-
ma seguiu para um passeio 
pela região. A primeira 
parada foi para apreciar a 
vista da rampa de voo livre 
na Serra do Lopo. Esse pas-
seio foi a estreia da aventu-
reira Camila ao volante, e 

Anonimatos comemora 24 anos 
e elege nova diretoria

ela deu um show. O piloto 
oficial Capeta teve que fi-
car no banco de trás, só de 
olho. Depois seguiram para 
um passeio pelo parque da 
Cachoeira do Salto. A fome 
foi chegando e os aventu-
reiros retornaram ao hotel 
para um delicioso almoço 
e depois um merecido des-
canso antes da eleição da 
nova diretoria e da grande 
festa de aniversário do gru-
po.

Às 20h, todos seguiram 
para o salão a bordo de 
uma carruagem. Reis, rai-
nhas, escravos, príncipes, 
princesas, a Marquesa de 
Santos, Dom Pedro I, feito-
res  e muitos outros chega-
ram para o Baile do Bote-
co de Dom Pedro I. Todos 

estavam maravilhosamente 
vestidos, com seus longos 
vestidos e muita classe. Ha-
via inclusive escravos com 
bolas amarradas aos pés e 
acorrentados.

Durante a festa aconte-
ceu a eleição da diretoria, 

onde a presidente atual 
Wilma se manteve no car-
go e teve a alteração de 
dois diretores: assumindo 
a secretaria o Sr. Pedro 
Branco e como diretor 
técnico, o Sr. Baroni.

Muita música, dança, 
sorteios e premiações agi-
taram a noite de festa. Tar-
de da madrugada a turma 
foi dormir, mas no dia se-
guinte logo cedo estavam 
prontos para mais um dia 
com uma trilha leve até 
a cidade de Joanópolis, 
passando por belíssimas 
paisagens e com a opor-
tunidade de comprar deli-
ciosos queijos e cachaças 
fabricados na região.

Mas como tudo que é 
bom dura pouco, o final de 
semana acabou com um 
gosto de quero mais, dei-
xando os sócios e amigos 
ansiosos esperando pelo 
próximo passeio.

 

Comboio participou ativamente das atividades

Grupo se divertiu e já pensa em 2017

http://www.q7offroad.com.br/
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Mais uma expedição 
de Celia Zillig e Cesar, ca-
sal 100% Off Road, reuniu 
amigos com seus 4x4 para 
levarem a lugares diferen-
tes onde somente veículos 
4x4 conseguem chegar. In-
tegrando amigos com suas 
famílias de todas idades 
apaixonados pelo mundo 
Off Road, a equipe foi ex-
plorar a região do Vale do 
Itararé, divisa de São Paulo 
e Paraná, para uma aven-
tura com muita adrenali-
na, belo visual e diversões 
onde viveram momentos 
inesquecíveis.

Apreciando a natureza 
e vencendo obstáculos com 
suas viaturas, Célia Zillig 
de Troller, Lica Junior de 
JPX, Foltram de F1000, 
Bruno Formagio de Pajero, 
Fabiano de Xterra, Hen-
rique de Troller, Serginho 

Zillig arma aventura fora de 
estrada e passeia no Itararé

de Land Rover, Fabio de 
Troller, todos com o mes-
mo objetivo de integração, 
união, companheirismo, 
paciência e bom humor foi 
comprovado todos esses 
adjetivos nessa expedição.

No deslocamento pró-
ximo a Itararé um carcará 
atingiu o para brisa da Land 
Rover. Momentos tensos e 
preocupação pelo susto dos 
ocupantes da Land, ainda 
pela ave que por incrível 
que parece sobreviveu com 
a ajuda de um veterinário e 
a Land que teria que pros-
seguir sem o para brisa.

Outro imprevisto em 
um passeio até a Serra do 
Lumber. Desta vez foi a 
F1000 que quebrou o semi 
eixo, mas a união de todos 
tudo foi consertado. En-
quanto aguardavam a peça 
para o conserto visitaram a 

fazenda da Pedra da Gali-
nha, onde almoçaram uma 
deliciosa galinhada caipira 
com bolinho de chuva e 
tudo. Veio a visita a belís-
sima cachoeira do Veu da 
Noiva (30 metros altura 
/ 40 metros de largura) e 
suas piscinas naturais.

Atravessaram riachos, 
o túnel alagado Fabio Rego 
(usado nas décadas de 40 
e 50, com quase 1 km de 
extensão, era a ligação de 
São Paulo a Montevidéu, 
no Uruguai). O desafio era 
chegar com as viaturas na 
Cachoeira dos Veadinhos, 
cheia de erosões e barro 
preto.

Como não poderia fal-
tar, houve tempo para o 
churrasco servido na Pou-
sada Topitó. No regresso 
para São Paulo, dois pneus 
da JPX acabaram furados, 
mas a experiência e paciên-
cia solucionaram o proble-
ma. Nesta expedição pre-
valeceu o companheirismo, 
bagagem, união e muita 
calma. Fica o agradecimen-
to a todo grupo pelo exce-
lente feriado em novembro.

Máquinas desfilaram na beleza do Vale

Águas fizeram parte do trajeto 

http://www.facebook.com/darrosoffroad
http://www.casadatr4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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O 1° Pedreira Off Road 
4x4 foi realizado nos dias 
12 de 13 de novembro na 
cidade de Pedreira/SP e 
conquistou seus objetivos: 
muita diversão e aventura. 
O local escolhido foi a Fa-
zenda São Nilo para os dois 
dias de festa.

O sábado foi reservado 
para a Pista de Desafi o, com 
espaço para muito barro, 
adrenalina e grandes máqui-
nas. Cerca de 200 pessoas 

Pedreira Off Road 
4x4 de arrepiar

Veículos mostraram toda a potência

O Jeep Clube de Cam-
pos dos Goytacazes/RJ, em 
parceria com o Estúdio Es-
cola Diomarcelo Pessanha, 
realizou uma Trilha-Pas-
seio que não deixou de ter 
algumas difi culdades. A 
chuva fez toda a diferença e 
proporcionou um dia ímpar 
com clicks de diversos fo-
tógrafos que interagiram o 
tempo todo.  Um grupo de 
pessoas maravilhosas que 
conseguiu sentir toda emo-

1º Poeira, Lama e Foto nas trilhas do Rio
ção de viver o Off Road no 
dia 05 de novembro. 

O 1º Poeira, Lama e 
Foto reuniu cerca de 50 
pessoas na região Serrana 
de Campos, partindo de 
Lagoa de Cima indo até 
o Imbé com aproximada-
mente dez horas de muita 
aventura. 

Participaram das fo-
tos: Diomarcelo Pessanha, 
Elaine Lessa, Rogério Cha-
gas e Elza Palmeira. Belas imagens foram registradas

O 5° Encontro Nacional 
de Jeep Wrangler foi mais 
um sucesso organizado pelo 
grupo JK Brasil. “Só temos 
a agradecer a mais um ano 
de muita aventura e dedica-
ção, e pelo retorno positivo 
que tivemos de todos os en-
volvidos”, disse a organiza-
ção. Este ano a festa contou 
com 38 kits vendidos, ou 
seja, 38 Jeeps presentes. 
Um dia inteiro voltado para 
a confraternização na CWS, 
onde houve demonstração 
de produtos, alimentação, 
diversão, ofi cina presen-
te, demonstração também 
de técnicas Off Road pelo 
dono do espaço, Clecio, e 
muita curtição explorando o 
espaço e os Jeeps em Belo 
Horizonte/MG.

Nos outros dois dias ainda 
teve tempo para muita adre-
nalina nas trilhas e passeios. 

Encontro Nacional Jeep Wrangler 
é sucesso de satisfação

Sendo que a trilha Galopeira 
durou mais de 20 horas para 
28 Jeeps preparados. Compa-
receram participantes presen-

tes de todo o Brasil: RN, SC, 
SP, RJ, BA, MG, DF, e muito 
mais. Apoios e patrocínios: 
Jeep Brasil, CWS - Centro 

de Treinamento 4x4, CSS 
Strada Jeep, 4x4 Racer, WB 
4x4, Rota 4x4, Brasil Fora de 
Estrada, DS TRAC.

Máquinas potentes participaram do evento

estiveram presentes, de 15 
cidades diferentes. O do-
mingo teve também um tri-
lha repleta de obstáculos. O 
espaço no fi nal de semana 
ainda teve área de alimen-
tação e produtos para ven-
da. A organização fi cou por 
conta de Lazinho, Geléia e 
Adriano, além de todos os 
amigos que contribuíram de 
alguma forma. Vale ainda 
destacar o almoço com a 
deliciosa costela no bafo.

O Jeep Noel é um even-
to que já faz parte do calen-
dário ofi cial do Jeep Clube 
do Brasil, onde associados 
e convidados doam um 
pouco de seu tempo para 
alegrar famílias carentes 
da região. Realizado com 
cotas de patrocínio e com 
a venda de camisetas, o 
Jeep Noel tem como obje-
tivo ajudar a comunidade 
carente do bairro Batatuba, 
na cidade de Piracaia/SP, 
onde fi ca localizada a sede 
de campo do Jeep Clube 
do Brasil. A região possui 
muitas famílias carentes, 
onde foi percebida a neces-
sidade da doação de cestas 
básicas, kits de higienes 
e brinquedos. No ano de 
2015, a equipe atendeu 
mais de 700 crianças e cer-
ca de 100 famílias carentes 
da localidade. 

Jeep Clube do Brasil organiza Jeep Noel

Para colaborar com a 
ação e participar do Jeep 
Noel basta adquirir uma 
camiseta - que este ano tem 

o valor de R$ 60,00 rever-
tidos totalmente para a re-
alização do Jeep Noel - ou, 
ainda, como patrocinador. 

Caso você deseja par-
ticipar como patrocinador,  
as cotas de patrocínio serão 
revertidas em sua totali-
dade para a realização do 
evento (compra de cestas 
básicas, kits de higienes, 
brinquedos e lanches). Os 
patrocinadores terão seu 
nome associado ao Jeep 
Noel por meio da camiseta, 
visibilidade no site do clu-
be, redes sociais, jornais e 
em outros eventos do Jeep 
Clube do Brasil. 

O Jeep Noel acontece 
no dia 18 de dezembro com 
início às 8h com o café da 
manhã, já às 9h acontece a 
saída para a distribuição de 
presentes e lanches para as 
crianças até a hora do al-
moço. Informações gerais: 
www.jeepclubedobrasil.
com.br ou tel. (11) 2924-
6073.

Solidariedade fala mais alto no JCB

http://www.apftomadas.com/
http://www.sanmarinorace.com.br/
http://www.facebook.com/BrasilForaDeEstrada
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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www.ss-amortecedores.com.br
administrativo@ss-amortecedores.com.br

+55 (11) 2935-5335

O 10º Passeio Gurgel 
Off Road de Pedreira/SP 
trouxe no dia de 27 de no-
vembro uma bela aventura 
na cidade do Interior pau-
lista passando também por 
Joaquim Egidio (Distrito 
de Campinas), onde houve 
o último passeio do ano por 
estrada rurais, trilha com 
muita erosão e um belo al-
moço. Cerca de 30 pessoas 
em 12 veículos participa-
ram. O ponto de apoio foi 
o Armazém Rural, um belo 
restaurante de amigos em 
meio mata perfeito para 
passar o dia. A prova co-
meçou logo cedo, às 8h30 
e avançou até às 17h.

Depois da trilha vol-

Passeio Gurgel 
em Pedreira/SP

taram todos ao ponto de 
apoio, almoçaram e pas-
saram a tarde todos juntos 
desfrutando de um belo 
almoço e bons amigos. 
Apareceram integrantes de 
Pedreira, Porto Ferreira, 
Hortolândia e Amparo.

Nos passeios desta tur-
ma qualquer veículo pode 
participar, porém, para in-
gressar na trilha e obriga-
tório ter no minímo pneus 
lameiros, seja para veículo 
4x2TT ou 4x4.

O organizador Jeffer-
son Rocha e a diretoria do 
clube agradecem a todos 
pela presença e que venha 
2017 com muita paz, ami-
gos e trilhas das boas.

Amizade foi o ponto alto da trilha

Com destino a cidade 
de Alumínio/SP, a galera do 
Jeep Clube Comando Oeste 
curtiu a aventura na Trilha 
Média no dia 19 de novem-
bro passando por dois túneis 
desativados, construídos em 
1928, que são o paraíso dos 
aventureiros Off Road. 

A trilha foi dividida em 
dois trechos diferenciados 

Trilha reúne amigos 
dentro dos túneis

com difi culdades adequa-
das para cada tipo de 4x4. 
Os mais preparados ainda 
seguiram para um outro 
percurso com alto grau de 
difi culdade, com trechos 
alagados e erosões. O mais 
divertido foi o companhei-
rismo dos participantes, 
que riram e se ajudaram 
entre si debaixo dos túneis.

Emoção tomou conta da aventura

CONHEÇA NOSSA LINHA DE  PRODUTOS ORIGINAL SÓ

A melhor linha de geladeiras portáteis

do mercado, perfeitas para quem 

não abre mão de um pouquinho de 

conforto, mesmo no meio da lama.

CERTIFICAÇÕES

ISO9001   ISOTS16949   ISO14001

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

/resfriarclimatizadores resfriar.com.br
VISITE NOSSO SITE

GELADEIRA PORTÁTIL 18 LITROS GELADEIRA PORTÁTIL 31 LITROS GELADEIRA EXTERNA 67 LITROS
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• A única homologada pelo INMETRO.
• Modelo Opcional Quadrivolt (Cód.: RES31GP/4V)
• Voltagem: 12/24V DC / 110/220 V AC
• Faixa de temperatura: de +7ºC  a -17ºC
• Função Especial: Turbo - rápido resfriamento, 
atingindo temperaturas de até -30°C

• Voltagem: 12/24V DC
• Faixa de temperatura: de +7ºC  a -17ºC
• Função Especial: Sistema de proteção da 
bateria ajustável

• Voltagem: 12/24V DC
• Faixa de temperatura: de -2ºC  a -17ºC
• Função Especial: Turbo - rápido resfriamento, 
atingindo temperaturas de até -25°C

http://www.crisval.com.br/
http://www.ss-amortecedores.com.br/
http://www.facebook.com/offroadfloripa
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Com uma prova emo-
cionante, a temporada 2016 
da Copa Scherer 4x4 che-
gou ao fim. A etapa decisi-
va foi disputada no sábado 

Copa Scherer 4x4 de Jeep Raid

19 de novembro, em Ipira/
SC. Nesta edição, a maior 
competição de jeep raid de 
Santa Catarina percorreu 
oito cidades da região Meio

-Oeste. Com disputa acirra-
da do início ao fim em todas 
as categorias, os campeões 
da temporada só foram co-
nhecidos quando último 
ponto foi computado.

Na categoria Novatos, a 
dupla de Curitibanos, Telmo 
Ferreira Bastos e a filha Sa-
brina Louise, confirmaram o 
favoritismo e conquistaram 
o título da temporada.

Na categoria que reú-
ne veículos antigos, quem 
levou a melhor foi a dupla 
mais jovem da competi-
ção. Trilhando juntos pela 
primeira vez, os represen-
tantes de Caçador, Bruno 
Tesser e Welliton Scotti, 
ambos de 21 anos, fizeram 
uma temporada irretocável, 
somando pontos em todas 
as etapas. Já entre os veí-

culos novos, categoria com 
o maior número de partici-
pantes, os grandes campe-
ões não competiram juntos. 
Isso aconteceu porque o re-
gulamento permite a troca 
de parceiro de uma etapa 
para outra. Por isso, depois 
de um ano competindo por 
equipes diferentes, o piloto 
Lenoir Paza, de Capinzal, e 
o navegador Henry Kirst, 
de Piratuba, dividiram o 
lugar mais alto do pódio na 
festa de premiação.

“Foram oito etapas bas-
tante disputadas. Só temos a 
agradecer os competidores 
que prestigiaram cada pro-
va”, avaliou Filipe Paganini, 
presidente da Liga do Oeste 
Catarinense e Sul Paranaen-
se para Esportes Off Road. 
Em 2017 tem mais.

Provas acirradas foram o tom de toda a temporada

O Jeep Clube Coman-
do Oeste completa neste 
mês de dezembro 25 anos 
de muitas histórias em 
meio ao Off Road. Para 
comemorar um quarto 
de existência no 4x4, a 
equipe está preparando 
uma grande festa no últi-
mo dia 10 do ano. A partir 
das 16h, os aventureiros 
poderão participar nas ati-
vidades no Sítio do Arilo, 
no Espaço Brasil Off Road 
(Km 38 da Rodovia Cas-
telo Branco - Estrada das 

JCCO prepara festa de 25 anos de 
história no 4x4

Palmeiras, 746), próximo 
a cidade de Santana do 
Parnaíba/SP.

Além de muitos veí-
culos potentes e pista Off 
Road, a festa de Bodas de 
Prata terá um mega chur-
rasco com chopp e refrige-
rante incluso, tudo no valor 
de R$ 50,00. Os sócios não 
pagam, assim como crian-
ças até 12 anos. Para quem 
quiser, haverá camping li-
berado e ainda duas bandas 
de rock para animar ainda 
mais a comemoração. Festança será de alto nível

No dia 26 novembro o 
Jeep Clube de Blumenau, 
em Santa Catarina, fez o 
2° Jeep Freunde, que mais 
uma vez animou a galera 
presente. O evento con-
tou com a presença dos 
jipeiros do Vale do Itajaí/
SC. Após o café da ma-
nhã, os amigos saíram em 
comboio para trilha, onde 
encontraram muita lama e 
erosão em quase toda tri-
lha. No final do dia retor-
naram ao Clube para con-
fraternização entre amigos 
e saborear um delicioso 
churrasco.

Jeep Freunde junta amigos na trilha

Atoleiros chamaram a atenção

A equipe do Trilhas e 
Mochilas resolveu acordar 
cedo para curtir o feriado 
do dia 15 de novembro, 
Proclamação da República, 
com uma aventura fora de 

Trilhas e Mochilas se aventura no feriado
estrada seguindo o ditado 
“quanto pior melhor”.

O comboio foi formado 
por sete carros: o Willys 
laranja do Serginho e da 
Sabrina da equipe do Adre-

nalama, o Jimny do Heino, 
a TR4 do Rodolfo, Vanes-
sa, Maria Luiza e Valenti-
na, o Troller do Sergio e 
Gabriel, o Jimny da Iris e 
suas zequinhas Márcia e 
Fátima, o Troller do Age-
nor e o Troller dos Guias 
Hendy e Kiki e a zequinha 
oficial Roberta Martire.

Logo no começo o 
carro da Iris teve um pro-
blema na embreagem e 
foi deixado na garagem 
de um sítio, mas o grupo 
estava com o espírito ji-
peiro “mode on” e logo as 
meninas se ajeitaram nas 
viaturas dos outros partici-
pantes. Com tanta chuva, a 
trilha simplesmente ficou 
incrível. Logo no começo 
uma enorme erosão deu 
trabalho. Durante o cami-

nho, dezenas de atoleiros 
deram aquele banho de 
lama nas viaturas, e nos tri-
lheiros também.

Durante uma erosão, o 
Troller do Agenor enros-
cou e destalonou o pneu. 
Quase no fim da trilha, um 
dos momentos mais espera-
dos do dia: o churrasco de 
confraternização. Depois 
do churrasco, o comboio 
seguiu pela trilha, passando 
ainda por dois atoleiros, al-
gumas subidas e uma des-
cida com uma leve erosão.

O comboio que mante-
ve o espírito jipeiro desde o 
começo da trilha, deu todo 
o suporte necessário nos 
momentos difíceis. Volta-
ram para casa com a certe-
za de que o feriado foi bem 
aproveitado.Pessoal se divertiu no feriadão

http://www.truckmaster.com.br/
http://www.cinfel.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com


Especializada em Toyota

(11) 3687 8683 / (11) 3687 6867

Acessórios 
em 

Geral

Rua Sta 
Erotildes, 

460 - Vila dos 
Remédios

Osasco - SP

Temos Serviço de Entrega à Domicílio
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http://www.pachecopolizel4x4.com.br/
http://www.meujipe.com/
http://www.cardantec.com.br/
http://www.abcoffroad.com.br/
http://www.calibre.com.br/
http://www.nova4x4.com.br/
http://www.rolo4x4.com.br/
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KIT PONTAS DE EIXO
DIANTEIRA

EIXO ENTALHADO CAIXA C10 3M

KIT PONTAS DE EIXOS 
REFORÇADA

PORCAS P/ 
MANGA DE EIXO

O MELHOR
BLOQUEIO DE 
DIFERENCIAL
PARA SEU 4X4

TRAÇÃO 100% - DANA 44
AUTOMÁTICO - 19/30 ESTRIAS

CHAVE P/ PORCA 
AUTO TRAVANTE

www.rotaxoffroad.com.br

OS ANOS

TROLLER
TODOS 

43-8406-0402
contato@emtcarraro.com.br

www.emtcarraro.com.br

Engate Mecânico para  
Tração Reduzida 4x4

Frete (PAC) grátis 
p/ todo o Brasil

emtcarraro

WORK ELETRIC
DIREÇÃO ELÉTRICA UNIVERSAL

Há mais de 25 anos no mercado, a Guinchos Work pioneira no Brasil na fabricação de guinchos 
elétricos e equipamentos automotivos de altissima qualidade, recentemente vem introduzindo no 
mercado nacional a Work Eletric, uma unidade de direção elétrica universal, ideal para veículos em 
geral que possuem direção manual ou desejam substituir a direção hidráulica.

 www.workeletric.com.br | vendas@guinchoswork.com.br | Tel. +55 11 4702-0542 

ATV & UTV HOT & RATCUSTOM

Principais Modelos

F 4000 FordKombi Toyota Bandeirantes Fusca

Maverick Jeep Willys

ü Conforto 
ü Segurança
ü Fácil Instalação
ü 1 ano de garantia
ü Sem Perda de Potência
ü Kits com Facíl Instalação
ü Não altera a originalidade do veiculo 
ü Redução na Força aplicada ao volante

Acesse e saiba mais:
www.workeletric.com.br

Principais Benefícios 

Principais Categorias

Direção Pesada? 
Temos a Solução ELETRIC

WORK
*kit kombi

GM C10

A tradição mineira em 
abrigar belíssimas trilhas dos 
mais variados níveis técni-
cos se confirmou e a escolha 
por Tiradentes para abrigar a 
terceira etapa do Suzuki Off 
Road, visando proporcionar 
uma nova experiência aos 
clientes da marca, teve apro-
vação geral. A prova recebeu 
183 veículos que se espalha-
ram por três diferentes tri-
lhas nas categorias Extreme, 
Graduados, Turismo e Tu-
rismo Light, além do Jimny 
Day. Após um belo dia de 
sol, adrenalina e diversão, 
muita festa no pódio, princi-
palmente nas categorias Ex-
treme e Feminina, que além 
de vencerem pela primeira 
vez são da casa, e na Turis-
mo Light.

Suzuki Off Road estreia em Tiradentes 
com recorde de participantes

Na Extreme, categoria 
criada para os Suzukeiros 
mais radicais, vitória da du-
pla de Juiz de Fora Marce-
lo Mendes/Breno Rezende. 
“É nossa primeira vitória 
no Suzuki Extreme e nada 
melhor do que vencer em 
casa. Muitos amigos vie-
ram nos prestigiar e é mui-
to gratificante poder fazer a 
festa com eles”, comemorou 
Marcelinho. A comemora-
ção mais efusiva foi mesmo 
na categoria Dupla Femi-
nina, com Marcia Marra/
Helenice Rocha de Belo 
Horizonte. E não era para 
menos. Além das meninas 
serem mineiras, já conquis-
taram a vitória na primeira 
participação. “Foi demais. 
Eu comprei meu Jimny em 

março e desde então co-
mecei a receber os infor-
mativos dos eventos do 
Mundo Suzuki. Depois 
dessa adrenalina toda, 
pode apostar que esse 
é só começo”, vibrou 
Marcia.

Na Graduados, a 
acirrada disputa entre 
os catarinenses Paulo 
Goes/Jhonatan Ardigo 
e os mineiros Caio Jun-
queira/Rodrigo Peter-
nelli permanece. Na últi-
ma etapa em Pomerode/
SC os mineiros vence-
ram. Mas em Tiradentes 
foi a vez dos catarinen-
ses levarem. 

Resultado Categoria Graduados
1.Paulo Roberto Goes/Jhonatan Ardigo (Grand Vitara)
2.Caio Junqueira/Rodrigo Paternelli (Jimny)
3.Waldir Barbosa/Maria Eveli (Grand Vitara)
4.Celso Macedo/Belem Macedo (Jimny)
5.Carlos Cavenaghi/Norival Nogueira (Jimny)

Resultado Categoria Turismo
1.Fabio Rimoli/Mauricio Mei (Grand Vitara)
2.Marcelo Lang/Brayan (Grand Vitara)

Resultado Turismo Light
1.Leandro Thurler/Rodrigo Justen 
2.Edy Paulo/Valério Silva
3. Frederik Jonker/Frederik Jonker 
4.José Oliveira/Lilian Oliveira
5.Rodrigo Blanco/Roberta Blanco

Resultado Categoria Extreme
1.Marcelo Mendes/Breno Rezende
2.Cesar Lopes/Osmar Dehy João
3.Thiago Lino Tecolo/Eduardo
4.Fernando Gonçalves/José Oswaldeo Almeida
5.Ewerton Arnone/Sandro Ramires 

Calendário 2015 Suzuki Off Road
26/09/15 - Rio de Janeiro
31/10/15 - Região Nordeste
21/11/15 - São Paulo

Calendário 2015 Jimny Day
18/07/15 - Campos do Jordão/SP
31/10/15 - Região Nordeste
21/11/15 - São Paulo

Prova mineira mostrou qualidade de pilotagem 

Murilo Mattos
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KIT PONTAS DE EIXO
DIANTEIRA

EIXO ENTALHADO CAIXA C10 3M

KIT PONTAS DE EIXOS 
REFORÇADA

PORCAS P/ 
MANGA DE EIXO

O MELHOR
BLOQUEIO DE 
DIFERENCIAL
PARA SEU 4X4

TRAÇÃO 100% - DANA 44
AUTOMÁTICO - 19/30 ESTRIAS

CHAVE P/ PORCA 
AUTO TRAVANTE

www.rotaxoffroad.com.br

OS ANOS

TROLLER
TODOS 

43-8406-0402
contato@emtcarraro.com.br

www.emtcarraro.com.br

Engate Mecânico para  
Tração Reduzida 4x4

Frete (PAC) grátis 
p/ todo o Brasil

emtcarraro

WORK ELETRIC
DIREÇÃO ELÉTRICA UNIVERSAL

Há mais de 25 anos no mercado, a Guinchos Work pioneira no Brasil na fabricação de guinchos 
elétricos e equipamentos automotivos de altissima qualidade, recentemente vem introduzindo no 
mercado nacional a Work Eletric, uma unidade de direção elétrica universal, ideal para veículos em 
geral que possuem direção manual ou desejam substituir a direção hidráulica.

 www.workeletric.com.br | vendas@guinchoswork.com.br | Tel. +55 11 4702-0542 

ATV & UTV HOT & RATCUSTOM

Principais Modelos

F 4000 FordKombi Toyota Bandeirantes Fusca

Maverick Jeep Willys

ü Conforto 
ü Segurança
ü Fácil Instalação
ü 1 ano de garantia
ü Sem Perda de Potência
ü Kits com Facíl Instalação
ü Não altera a originalidade do veiculo 
ü Redução na Força aplicada ao volante

Acesse e saiba mais:
www.workeletric.com.br

Principais Benefícios 

Principais Categorias

Direção Pesada? 
Temos a Solução ELETRIC

WORK
*kit kombi

GM C10

A tradição mineira em 
abrigar belíssimas trilhas dos 
mais variados níveis técni-
cos se confirmou e a escolha 
por Tiradentes para abrigar a 
terceira etapa do Suzuki Off 
Road, visando proporcionar 
uma nova experiência aos 
clientes da marca, teve apro-
vação geral. A prova recebeu 
183 veículos que se espalha-
ram por três diferentes tri-
lhas nas categorias Extreme, 
Graduados, Turismo e Tu-
rismo Light, além do Jimny 
Day. Após um belo dia de 
sol, adrenalina e diversão, 
muita festa no pódio, princi-
palmente nas categorias Ex-
treme e Feminina, que além 
de vencerem pela primeira 
vez são da casa, e na Turis-
mo Light.

Suzuki Off Road estreia em Tiradentes 
com recorde de participantes

Na Extreme, categoria 
criada para os Suzukeiros 
mais radicais, vitória da du-
pla de Juiz de Fora Marce-
lo Mendes/Breno Rezende. 
“É nossa primeira vitória 
no Suzuki Extreme e nada 
melhor do que vencer em 
casa. Muitos amigos vie-
ram nos prestigiar e é mui-
to gratificante poder fazer a 
festa com eles”, comemorou 
Marcelinho. A comemora-
ção mais efusiva foi mesmo 
na categoria Dupla Femi-
nina, com Marcia Marra/
Helenice Rocha de Belo 
Horizonte. E não era para 
menos. Além das meninas 
serem mineiras, já conquis-
taram a vitória na primeira 
participação. “Foi demais. 
Eu comprei meu Jimny em 

março e desde então co-
mecei a receber os infor-
mativos dos eventos do 
Mundo Suzuki. Depois 
dessa adrenalina toda, 
pode apostar que esse 
é só começo”, vibrou 
Marcia.

Na Graduados, a 
acirrada disputa entre 
os catarinenses Paulo 
Goes/Jhonatan Ardigo 
e os mineiros Caio Jun-
queira/Rodrigo Peter-
nelli permanece. Na últi-
ma etapa em Pomerode/
SC os mineiros vence-
ram. Mas em Tiradentes 
foi a vez dos catarinen-
ses levarem. 

Resultado Categoria Graduados
1.Paulo Roberto Goes/Jhonatan Ardigo (Grand Vitara)
2.Caio Junqueira/Rodrigo Paternelli (Jimny)
3.Waldir Barbosa/Maria Eveli (Grand Vitara)
4.Celso Macedo/Belem Macedo (Jimny)
5.Carlos Cavenaghi/Norival Nogueira (Jimny)

Resultado Categoria Turismo
1.Fabio Rimoli/Mauricio Mei (Grand Vitara)
2.Marcelo Lang/Brayan (Grand Vitara)

Resultado Turismo Light
1.Leandro Thurler/Rodrigo Justen 
2.Edy Paulo/Valério Silva
3. Frederik Jonker/Frederik Jonker 
4.José Oliveira/Lilian Oliveira
5.Rodrigo Blanco/Roberta Blanco

Resultado Categoria Extreme
1.Marcelo Mendes/Breno Rezende
2.Cesar Lopes/Osmar Dehy João
3.Thiago Lino Tecolo/Eduardo
4.Fernando Gonçalves/José Oswaldeo Almeida
5.Ewerton Arnone/Sandro Ramires 

Calendário 2015 Suzuki Off Road
26/09/15 - Rio de Janeiro
31/10/15 - Região Nordeste
21/11/15 - São Paulo

Calendário 2015 Jimny Day
18/07/15 - Campos do Jordão/SP
31/10/15 - Região Nordeste
21/11/15 - São Paulo

Prova mineira mostrou qualidade de pilotagem 

Murilo Mattos

No dia 12 de novem-
bro, a off roader Juliana do 
Liberdade 4x4 levou suas 
amigas, Maria, Gabriela e 
Jéssica para uma trilha, e 
resolveram se juntar a um 
grupo de jipeiros, partin-
do de madrugada do ABC 
Paulista em direção à Tri-
lha da Banana no Parque 
Estadual Juréia-Itatins. O 
comboio liderado por Nil-
ton Rossi pilotando sua 
gaiola, ainda contava com 
mais dois TR4, três Gurgel, 
um Camper, uma Ranger, e 
com o Liberdade 4x4 fe-
chando a longa fi la.

 Entraram na trilha no 
início da manhã com mui-
ta chuva e para a surpresa 
de todos, o barro que an-
tes existia ali deu lugar à 

Trilha da Banana agita meninas 
no Parque da Juréia-Itatins

uma estrada toda britada. 
Os rios, onde antes eram 
realizadas travessia, foram 
canalizados e ganharam 
pontes, bom para os mora-
dores da região, e ruim para 
os jipeiros. Mas a diversão 
começou mesmo quando, a 
cada quilômetro percorrido 
o grupo encontrava uma 
árvore caída, devido ao 
vendaval da noite anterior. 
Até se depararem com uma 
árvore imensa e um bam-
buzal tombados, bloquean-
do totalmente a estrada. O 
guincho instalado no Liber-
dade 4x4 fez sua parte da 
trilha, estreando em grande 
estilo, quebrando a árvore 
em duas partes e liberando 
a passagem não só para o 
grupo como para os mo-

radores da região. Com a 
ajuda de uma serra elétrica, 
após a ação do guincho, a 
estrada foi aberta e a turma 
seguiu viagem. 

No fi m do Parque Esta-
dual, a estrada de brita deu 
lugar ao barro, à longas 
piscinas de lama e muita 
diversão para esta turma 
que não poupou esforços 
para sujar os jipes. Ao fi m 
da trilha, a turma chegou à 
cidade de Iguape, onde Ju-
liana e suas amigas segui-
ram viagem para Cananéia 
e o grupo do Nilton para 
Ilha Comprida onde fi ca-
ram até segunda-feira brin-
cando nas dunas da praia. 
Na tarde do dia seguinte, 
o Liberdade 4x4 voltou 

para São Paulo sozinho, 
novamente pela Trilha da 
Banana. As piscinas de 
lama haviam “secado”, fi -
cando apenas o barro mole 
e escorregadio, diversão 
garantida para as quatro 
aventureiras, que até banho 
de lama a Gabriela ganhou 
como batismo. A fotógra-
fa Jéssica não perdia uma 
cena, enquanto a Maria 
observava o banho de lama 
que sua fi lha levou ao fi l-
mar a viatura dançando 
no lamaçal. Após algumas 
escorregadas, a estrada de 
brita iniciou e a trilha se-
guiu tranquila, com para-
das nos rios e no bananal 
para fotos até chegarem ao 
asfalto.

Mulherada fez bonito na trilha

Sem limite de aventura, comboio era só alegria

O Jeep Clube de Peder-
neiras/SP acerta as arestas 
para promover o 20º En-
contro de Jipeiros e 2ª Tri-
lha Noturna no dia 10 de 
dezembro, na cidade pró-
xima a Bauru. O JC conta 
com o apoio da Prefeitura 
Municipal e patrocinado-
res. O encontro será rea-
lizado em frente ao Auto 
Posto Nogueira com ten-
das cobertas, praça de ali-
mentação e shows ao vivo.

A expectativa média é 
de 200 veículos e cerca de 
1200 pessoas participantes 
no geral. O evento se ini-
cia às 16h e a saída para a 
trilha será às 22h. O per-
curso deste ano terá obstá-
culos tradicionais como a 
passagem pelo famoso Tú-
nel Ferroviário, onde pas-
sa um rio pela extensão de 
aproximadamente 300m.

Haverá ainda a subida 

Encontro e Trilha Noturna 
mexem com o JC Pederneiras

do “Piçarreiro”, uma aven-
tura com vários percursos 
dentro de uma pedreira desa-
tivada e um trecho de trilha 
novo com muita lama, que 
está sendo preparado espe-
cialmente para este evento.

Apesar da trilha ser a 
noite, tudo será com total 
segurança e apoio da equi-
pe. O encerramento deverá 
ser às 6h com um café da 
manhã para os resistentes. 
Haverá também acessos 

mais fáceis próximo a ci-
dade caso o jipeiro precise 
ir mais cedo para casa.

Para informações ge-
rais basta ligar ou adicionar 
no Whatsapp: Sandro (14) 
98127-8000.

Prova promete desafi os da melhor qualidade

http://www.rpmpneus.com.br/
http://www.rossatto4x4.com.br/
http://www.josewal4x4.com.br/
mailto:vendas@guinchoswork.com.br
http://www.workeletric.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://tric.com.br/
http://rk.com.br/
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JEEP JEG 
VW DA CUNHA, prototipo, chassi 
N.: 00001  era do fabricante HE-
LIO da CUNHA, (montado) p/ ser 
restalrado fun pint  eletr. mecânica 
em orde R$ 15 mil, tr. 11 7861-8937 
c/ Bradoc

Jeep - 1952
Motor Opala 4cc alcool, dh, f. dis-
co nas 4 rodas, bloqueio traseiro 
100% ensimec, bloqueio dianteiro 
deslizante 75%, guincho work 
12000lbs, R$ 20 mil aceito troca tr. 
11-99687-0393

Jeep Willis 1958 4x4
Pneus novos, carro muito con-
servado, equipado, mecanica de 
opala 4 cilindros, cambio 4 marchas. 
R$26.50 Paulo – 11-97196-4707

Jeep CJ3 1957
Motor Opala 4cc, todo feito, 5 
marchas chevette, 4x4, freio a 
disco dianteiro, ignição eletrônica, 
bancos altos de corvim, santo an-
tonio, capota verão. doc. ok, já com 
numero do motor no documento e 

número de chassi. R$ 18 mil tr. 11-
94766-3283

Jeep Willys - 1958
Motor 6cc original, tração, D.H. 
capota, bancos individuais, rodas da 
F1000, R$ 23 mil, tr. 16-99323-0004

Jeep Kaiser 4X4 1964
jeep 1964 m-606 4x4 motor original 
radio comunicador, torbal, tudo 
original militar ... veiculo com rara 
fi cha técnica R$ 39.990,00 tr. 15-
3346.7313

Jeep - 1961
Pneus novos BF Goodrich Mud 35”, 
kit lift 2”, todo revisado! R$ 32 mil tr. 
47-9973-6488

Jeep - 1963
4x4, fibra,4 m., motor falcon 6cc 
gas., multiacessórios, dir. hid., rodas 
15 mangels, pneus 32 zeros,placa 
do ano totalmente revisado,placa do 
ano,bancos gol super courvin,chas-
sis impecável,capota a colocar zero, 
tr. 35-991364733.

Rural - 1971
Motor GM 6cil, álcool, dh, 4 marchas 
clark, 4x4, pneus 32´´, coluna do 
Astra, couro, revestimento anti ruído 

e térmico, ped. Susp., freio disco 4 
rodas, doc. ok, aceito proposta. tr. 
11-99183-3222

Jeep -1974 
Verde  p/ restauro preço R$ 9 
mil.,  obs  documentos em atraso 
2014/15/16 tr. 11-97484-0310 

Jeep - 1974
Militar, 4x4, chassis , composto 
de carroceria, eixo dianteiro, eixo 
traseiro, caixa de mudança, caixa 
de transmissão dianteira, motor 6 
Cil. 3m, R$ 15.500,00 tr. 11-99623-
3500  c Fabio

Jeep Willys - 1975 
4x4, vermelho, motor Opala 4cc 
álcool, doc. ok, tr. 15-99776-7739 
c/ Carlos

Jeep Willys 1962
Motor 6cc com 1.900 km, ignifl ex, 
coletor dimensionado, rodas e 
pneus novos, elétrica nova, lataria 
em perfeito estado, documentos 
Ok. Aceito troca! Jeep proveniente 
de leilão do exército. R$21.900,00. 
tr. 47 9903-5135

Jeep - 1964
4x4, Motor Opala 4cil.,  gasolina, 
dh, couro, banco traseiro c/ cx. 
ferramentas. R$ 15 mil. tr. 11-
96262-9510

Jeep 4x4 - 1952
Em estado de 0km sem detalhes, 
pneus novos R$19.900 pego carro 
menor valor na troca chama no zap  
19 98285-7065

Jeep 4x4 74 
Jeep muito bom funciona tudo com 
motor de Maveric 4 cil. Documenta-
do em meu nome. Esse Jeep está 
em Sorocaba interior de SP.contato. 
R$14.900 watts 15 98827-7971

JEEP 1966 
Traçado 4 x 4 com pneus novos, 
banco de couro , farol de milha 
cromado . motor e documento tudo 
ok # estudo troca  R$ 25 mil te. c/ 
Ricardo 11-97150-1935

Jeep Cherokee sport
automatica 4x4 1998 completa  6cc 
automatica 4x4 traçada e reduzida 
ar gelando, vidros el travas el, ret-
rovisores el,  direçao hidr,  bancos 
em couro. R$ 18 mil tr.  Marinho – 
19-97404-2955

CLASSIFICADOS

R. Prof. João Mazzarotto, 117 - Capão Raso – Curitiba – PR
41-3346-5363

 ESPECIAIS PARA OFF-ROAD

www.molaskuzma.com.br

MOLAS

Fabricamos laminas de molas para feixes
Serviços gerais em suspensão 
de veículos pesados de frotas 

Peças e serviços 
para veículos antigos

Jeep, Troller e
Pick-ups em geral

RUA EPIACABA, 261 (PROX. ROD. ANCHIETA) SP/SP 

www.deeptec4x4.com.br

Tel.: (11) 5061-6584 / 5063-3886

P TE EE CD
KITS�DE�ADAPTAÇÕES

DE�CÂMBIO,�MOTORES�
KITS�DE�ADAPTAÇÕES

DE�CÂMBIO,�MOTORES�

KIT CÂMBIO CLARCK 5 M

KIT MOTOR AP

PARA VITARA KIT CÂMBIO CLARCK 4 M

PAINEL

EM FIBRA 

PARA 

OFF-ROAD

KIT PARA 

CÂMBIO

KIT PARA 

MOTOR AP

4x4
E�PAINELE�PAINEL

KIT CÂMBIO 

CHEVETTE

P/ REDUZIDA 

WILLYS

facebook.com/angraoffroad | angra4x4@gmail.com | Macaé-RJ

24-99241-2644
24-99239-2524
22-2772-2094

Amortecedor 
Rancho 
9 regulagem

Kit Filtros Troller
original MWM

Cabo Kevlar e bocal

KIT de Proteções 
Novo Troller 2015

Guinchos Work
15000Lbs branco

Óleo Original 
Caixas de Câmbio

R

agromotor@agromotor.com.br
R. Dona Ana Nery, 129 a 133 - São Paulo - SPwww.agromotor.com.br

F1000 - F250 - F4000
RANGER - PAMPA - COURIER 

PEÇAS FORD
JEEP - RURAL  - F75

PEÇAS WILLYS

GALAXIE - FIESTA - KA
CORCEL - MAVERICK - ESCORT

PEÇAS FORD

FONE: 11-3209-4800

65 
anos

ENGESA - JPX - VW
ESTOQUE REMANESCENTE

AUTOMÓVEISCAMIONETAS

http://www.facebook.com.br/angraoffroad
http://www.deeptec4x4.com.br/
http://www.agromotor.com.br/
http://www.fiber4x4.com.br/
http://www.molaskuzma.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Jeep - 1966 s
4cc alcool,câmbio Clark, dh, Bar-
ras  e molas Toyota, freio nas 4, 
flutuante, guincho tr. 11-99947-6427
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Toyota Militar
Jipe curto, 4x4, original, motor 608, 
eixos originais e manual do propri-
etário, R$ 35 mil tr. 11-94765-0371

Picape F-85 - 1980
Jeep Cachorro Loco, 6 Pneus 33, 
freio a disco, guincho mecanico, 
gaiola, 6cc, toda equipada e revis-
ada, tr. 11-2604-4103

ENGESA 1986
Pneus 37’ guincho, MWM  2.8 turbo 
intercoler diesel,  câmbio Clark, dh, 
R$ 48 mil tr. 11-2594-1172

O off roader Allberto 
Mingardi Filho é um da-
queles apaixonados pelo 
Off Road. “Sou um ex-pe-
queno colecionador de au-
tomóveis antigos. Resolvi 
vender tudo e comprar um 
Jipe. Apenas acordei certa 
noite com essa ideia e co-
loquei em prática.” A partir 
daí, a paixão só cresceu.

Inicialmente pensou em 
adquirir um Willys, ou mes-
mo Ford, mas se deparou 
com um Troller e não teve 
jeito: comprou. “Foi o pri-
meiro e único até agora, um 
Troller TGV 32.2 2012/2013, 
branco, que já estava equipa-
do com pneus 33”, amortece-
dores Rancho, ou seja, uma 
belezinha que estava com 
apenas 15 mil km, cheirando 
novo”, relembra.

A ideia era fazer algu-
mas trilhas, brincar com 
seu 4x4, mas descobriu que 
havia um problema crônico 
na alimentação do motor, já 
que toda a parte eletrônica 
parece não casar com a me-
cânica, o que causa quei-
mas de bicos injetores e 
pane na injeção, deixando o 
carro em modo de seguran-
ça. A solução foi mexer na 
estrutura e montar pratica-
mente uma nova máquina.

Hoje o Troller está com 
bomba injetora V.E. traba-
lhada, kit de performance 
para a LDA, bicos injetores 
mecânicos com maior va-
zão (30%) , turbo retraba-

Motor do Troller 3.2 TGV é
mecanizado e vira super máquina

lhado e pré alimentação por 
bomba elétrica, além de re-
trabalho e substituição de 
engrenagens e re-trabalho 
no cabeçote (original). 

“O motor 3.2 TGV 
é uma máquina fantásti-
ca. Mas seu ‘calcanhar de 
Aquiles’ é o sistema de ali-
mentação. Seus sensores, 
bicos injetores, módulos e 
catalizador deixam o bruto 
em uma situação paradoxal 
de ‘ser um 4x4 sensível e 
não confiável’, se isto já 
não fosse o bastante, esta 
mecânica ‘delicada’ ainda 
é cara.” Além de tudo isso, 
o troller TGV fica meio 
“tímido” para expedições. 
Isso porque não é tão fácil 
achar diesel  S10 em certos 
lugares da América do Sul, 
por exemplo. 

“Assim posso afirmar 
que o Troller 3.2 TGV é 

um veículo muito gosto-
so de guiar, ‘quando está 
na fase boa’ e sua turbina 
TGV que tira o máximo de 
performance mesmo em 
rotações baixas é muito 
boa, mas é um carro para 
grandes centros, isso por-
que se quebrar, você terá 
que ter acesso fácil a peças 
e mão de obra especializa-
da, além de ter que ter bom 
saldo bancário”, contou.

A ideia de Mingar-
di foi mecanizar o motor 
e assim solucionar uma 
gama de dificuldades. “Ao 
se mecanizar este motor, 
eliminamos quase que na 
totalidade os problemas 
mencionados acima. O 
veículo fica muito mais 
confiável, com boa oferta 
de peças (qualquer reven-
da MWM terá as peças da 
alimentação convertida), 

com o mínimo de varian-
tes quebráveis possíveis, 
abastecendo com diesel de 
maior oferta e barato, além 
de você poder raspar seu 
assoalho no chão durante a 
trilha ou expedição sem o 
medo de deixar uma peça 
de R$ 20 mil reais para 
trás”,  enfatizou. 

O custo para a mecani-
zação varia de acordo com 
a preparação e aplicação 
do carro, mas em média R$ 
16.700 reais (opção mais 
top, mantendo o máximo 
de caracteriza “visual” ori-
ginal). “Não é barato, mas 
vale a pena”, garante. O 
mecânico que fez este veí-
culo é o Sr. Yuster, homem 
de confiança. O seu contato 
para conversões: Leonardo 
Yuster (11) 9980-34257 e o 
serviço é concluído de 15 a 
25 dias, contando com 12 
meses de garantia, desde 
que as revisões sejam feitas 
pelo próprio. 

“Penso que a minha 
história ainda terá muitos 
outros capítulos, pois ago-
ra não pretendo vender o 
carro nunca mais, de tão 
bom que ele ficou. Viajarei 
muito com ele ainda e terei 
muitas histórias para con-
tar, especialmente porque 
tenho duas filhas (Amanda 
22 anos e Beatriz 20 anos) e 
uma esposa (Amélia), todas 
advogadas,  que adoram 
viajar desse jeito”, finali-
zou o aventureiro.

Upgrade da Mecânica diesel 
com bomba injetora

PAJERO TR4  - 2012
Lift 2” pára-choque aço, bagageiro, 
skid plate, guincho 12000lbs kevlar, 
snorkel ogz, 11-94745-3417

Grand Vitara V6 2001
Beje iraquiano, motor 30.000km, 
preparação/Daniel Simon, susp. 7” 
e pneus 265/75/16, carro impecavel. 
R$ 38 mil tr. 11-981966652

Jipe Willys CJ5
carroceria Fiber, Eixos Rockbone 
Ensimec, bloqueio Eaton, motor GM 
292, banco concha, super prepara-
do. R$ 55 mil. tr. 11-981966652

Ford Rural Willys - 1972
4x4, 4.1 injetado, dh, mola toyota, 
amort. Rancho, câmbio 4m, teto 
solar, guincho winch 16.000lbs zero. 
R$ 25.900,00 tr. 35-99195-4890

http://www.miltfort.com.br/
http://www.levesportes.mercadoshops.com.br/
http://www.emtcarraro.com.br/
http://www.guinchoswork.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Para Jeep, estria de Chevrollet  R$ 
180,00 tr Thiago (11) 97116-7751

Carroceria Jeep CJ5
Com Santo Antonio, gaiola, farol, lan-
terna, parte elétrica, capota, quadro 
para-brisa, completa, R$ 800,00 tr. 
11-9-9965-2479 c/ Toninho

Chassi Jeep 
Ano 1966 c/ documento, os 2 difer-
enciais e fx de mola R$ 3.500,00 tel. 
11-99937-4451

Jogo de Rodas 
De ferro 6 furo e pneus, aro 15, para 
l200, Toyota, chevrolet, engesa. R$ 
800,00 tr. 11-97116- 7751c/ Thiago

Jogo de Pneus 
235/70 R16 100% asfalto com 40% 
de vida R$400,00 tr. 11-97116- 7751c/ 
Thiago

Capota p/ Jeep
completa Gaucha para Jeep modelo 
CJ5. Portas, janelas.tr. 21-98117-
8367 c/ Erivelto 

Peças JPX
Coroa e Pinhão JPX, R$ 500,00 tr.16-
98152-5350 c/ Onivaldo

Ponta de Eixo 
Traseira do JPX, curta e longa perfeit-
as R$ 400,00 cada. tr.16-98152-5350 
c/ Onivaldo

Pontas de eixo 
Traseira da F75, Rural e Jeep Willys, 
curta e longa, não é chaveta, valor 
de cada R$ 250,00 tr.16-98152-5350 
c/ Onivaldo 

3 eixos 
Modelo Dana 44 tr. 11-4142-5472 
c/ Rinaldo

Kit com semi-eixos 
Traseiros e caixa satélite para Toyota 
Bandeirante em perfeito estado. Valor 
total de R$ 350,00. tr. 19-99771-6000

Chassi Jeep 
CJ5, chassi documentado, ano 72, 
azul, motor opala 4 cilindro desmon-
tado ja incluso no doc, tr. 11-96654-
6050

Jogo 5 rodas e 4 pneu 
Saveiro 33” com 3mil km e estepe 
novo de asfalto, rodas 6 furos bbs 
para troller, Toyota, engesa, R$6mil 
tudo, ou vendo separado as rodas e 
peneus. tr 11-97116-7751 c/ Thiago

Carroceria Jeep 
Modelo CJ5 -1956, com os rebaixos 
na lata e santo antonio em mal estado. 
R$ 550,00 tr. 11-97116-7751 c/ Thiago

Capota Pissoletro 
Conversível para jeep CJ5 em bom 
estado.
R$350,00, tr. 11-97116-7751 c/ Thiago

Suporte de Metralhadora 
Original JEEP  CJ 5Militar, excelente 
exemplar, adquirido Exercito do Quar-
tel  do 12o R C Mec Bagé RS, R$ 3 mil 
tr. 11-9 9137-3721 c/ Everton 

Carretinha Bantan 1942
Original, com nota fiscal, adquirido do 
EB, pintura 100% original. R$ 6 mil tr. 
11-99137-3721

Carretinha Militar M100
Adquirido do EB. Reformada R$ 
4.400,00 tr.11-99137-3721

Peças para Jeep CJ5 Militar
Suporte de Base Antena Militar R$ 
185,00
Para choque Traseiro Civil r R$ 
150,00
Para Choque Dianteiro Tubular R$ 
150,00
Quadro do  jeep  Militar sem Vidro  
R$ 110,00
tr. 11-9 9137-3721

Chassis Jeep 
Excelente estado de novo Adquirido 
Exercito R$ 2.400,00 tr. 11 9 9137-
3721

Carroceria Jeep CJ5
modelo 1956, c/ com os rebaixos na 
lata e santo antonio em mal estado. 
R$ 550,0 tr. 11-9711-67751 c/ Thiago

Paralamas Jeep CJ5 
Lata mal estado o par R$120,00, tr. 
11-9711-67751 c/ Thiago

Capota Jeep CJ5
Conversível, marca pissoletro preta 
usada em bom estado, R$ 350,00 tr. 
11-97116-7751

4 Pneus Bridgestone 
DUELER  205/70 R15  - Suzuki Jimny 
(rodou 5.000 KM) R$ 1.400,00 tr. 11-
98531-8330

Para-choque Jimny
Dianteiro da RC 4x4 - Suzuki Jimny - 
R$ 700,00 tr. 11-98531-8330

Roda livre Jimny
Suzuki Jimny R$ 250,00 tr. 11-98531-
8330

Jg Pneu Mud

PEÇAS USADAS
49745312 c/ Nelson

Santo Antonio
Com furaçäo para cinto de segurança.
R$ 200,00. tr. 11-96190-4041

Roda Livre AVM Troller
Engata automaticamente o 4x4 ao li-
gar a tração em movimento R$ 550,00 
tr. 11-97699-0011  

Ignição Eletrônica 
Motor 6cc muito nova e completa, com 
os cabos de vela, bobina e módulo, tr. 
11-98773-0760

4 Pneus Firestone
Radial 215x80x16 M/S. rodado uns 
500 km no máximo. R$1200,00 tr. 
11-9 5822-1163

Cambio 4 marchas
Jeep completo em bom esado R$ 
1.700,00 tr. 11-49745312 c/ Nelson

Motor MWM Sprint
6cc, completo, original da Silverado 
diesel, pouco rodado, numeração 
ok. com (Turbina, bomba hidráulica, 
arranque, bomba injetora, volante, 
capa seca) exceto helice. 12.900,00  
tr 11-7714-3460 c/ Ramiro

2 Motores V8 Diesel 
BIG BLOCK 8.2, ambos os motores 
acompanham câmbio automático 4 
marchas. Valor: R$ 9.900,00 cada. 
tr. 11-7714-3460 (nextel id: 2769*7) 
c/ Ramiro

2 Eixos Jeep 1952
Dianteiro e traseiro com feixe de 
mola completo, freio a disco novo 
sem uso, tudo por R$ 2.100,00 tr. 
11-99965-2479

Cambio Clark 4 marchas
4 marchas para Jeep Willys, Revisado 
em bom estado, acompanha flange 
para motor de opala. R$ 1.000,00. tr. 
11 99932 9601 

Eixo flutuante 
para Toyota Bandeirante c/ sistema de 
freio. (Sem o fucinho) - $3.000,00. tr. 
11-98585-2750

Motor BF161 
6cc, completo, funcionando no Jeep, 
super regulado, c/ flange p/ câmbio 
do Chevette. R$ 1.000,00 tr. 11-
987730760 c/ Adilson

Caixas de direção 
Mecânica (uma do Opala e outra 
do Maverick), em ótimo estado. 
R$100,00 cada tr. 11-987730760 c/ 
Adilson

4 Amortecedores 
Toyota Bandeirante em perfeito 
estado. R$150,00, tr. 11-987730760 
c/ Adilson

Volante sport 

Pessoa Física - MANDE UM  E-MAIL
ANÚNCIO DE TEXTO GRÁTIS: 
CARRO 4X4 OU PEÇA USADA

jornal@maisoffroad.com

ANUNCIE 
GRÁTIS

Veículo com Foto R$ 30,00
OS ANÚNCIOS DO JORNAL SÂO DE 

RESPONSABILIDADES DO ANUNCIANTE

Kit 4x4 Envemo 
Com todas as peças para adaptação 
chassis D20 A20, peças originais! tr.11 
56414589 c/ Toninho

Chassis Jeep CJ5
Excelente estado adquirido Exercito 
R$ 1.300,00 tr. 11-99137-3721  c/ 
Everton

Carretinha Militar M100 
Adquirido do EB. pintada Excelente  
R$ 3.500,00  e  outra sem pintar por 
R$ 3 mil, tr. 11-99137-3721

Carretinha Bantan 1942
Original com nota fiscal  adquirido do 
exercito excelente  estado  só falta 
pintura 100% original. R$5.500,00 tr. 
11 -99137-3721

Reboque Carga GMB 1942
K42/63, Capacidade: 1 Ton, Tração: 
2R, Ano: 1942, adquiria exercito com 
nota do leilão e ótimo estado pneus 
novo aro 20, R$ 3.500,00, tr. 11-
99137-3721 c/ Everton

Suporte de metralhadora Jeep
Original Jeep CJ5 militar excelente 
exemplar. adquirido Exercito R$ 
2.400,00 tr. 11-9 9137-3721

Carretinha Militar M100 
Restaurada R$ 5.300,00 tr. 11-2317-
4155

Suporte de Base Antena 
Militar Jeep CJ5 R$ 150,00 tr. 11-9 
9137-3721 c/ Everton

Base da Antena Militar 
Jeep CJ5 R$ 150,00 tr. 11-9 9137-
3721 c/ Everton

Suporte do Radio Militar 
Jeep CJ5 R$120,00 tr. 11-9 9137-
3721 c/ Everton

Antena do Radio Militar 
Jeep CJ5 R$150,00, tr. 11-9 9137-
3721 c/ Everton

Para Choque 
Dianteiro Tubular Jeep CJ5 R$ 
150,00, tr. 11-9 9137-3721 c/ Everton

Quadro do  jeep 
Militar sem Vidro  R$ 110,00 tr. 11-9 
9137-3721 c/ Everton

Carroceria de Jeep 1982
Meta l ,  completa  com ca ixote 
paralamas capô, tampa traseira e  
grade, R$ 2.500,00 c/ 11-7806-1239

Motor hurricane 4cc
Completo, como modulo de ignição 
eletrônica e disdribuidor, carburador 
do fusca, motor de arranque, kit 
embreagem nova. R$ 800,00 tr. 11 

11-5062-9000

GUINCHOS

BASE

RODAS

GUINCHOS E BASES 
PARA TODOS VEÍCULOS 

E PLATAFORMAS
Gama 4x4  

Aqui, respiramos Off-Road!

Roda Daytona aço 15x8, 
5 Furos de 139.7 
para Willys 42 à 83, Rural, 
F100, Niva, Samurai 
R$210,00 ou 5x de R$42,00
À vista no boleto: R$195,30

Pneu GT Adventuro 
33x12,5R15
Mud-Terrain 

R$787,00
ou 6x de R$131,17

À vista no boleto: 
R$731,91

Jogo com 4 Rodas 
Tuff Wheel 17x9, 
multifuros: 5 furos114,3 
e 5 furos 127 
p/ Cherokee, 
Wrangler, Ranger
R$3.849,00 ou 
6x de R$641,50
À vista no boleto: 
R$3.579,57

Roda Daytona Aço, 
p/ Land Rover 
Defender 90,110 e 130, 
de 1950 à 99 
Inmetro LI14/1683875-3 
15x8 5 Furos 165,1d ou  
6 furos 139.7 para Toyota 
Hilux e Bandeirante até 
1999, Engesa até 1995, 
D20 até 1995
R$199,00 ou 5x de R$39,80
À vista no boleto: R$185,07

Pneus 35x12,5 R15 
Yokohama MT

Mud Terrain
70 % Off Road 

30% On ...
R$1.570,00 ou

6x de R$261,67
À vista no boleto: 

R$1.460,10

Pneu Atturo 35x12,5R17 
Mud Terrain

Wrangler, Troller, Jeep 
Willys, Rural, F-75 e 
Toyota Bandeirante

R$1.840,00 
ou 6x de R$306,67
À vista R$1.711,20

Pneu Dunlop GRANDTREK 
MT1 30x9,5 R15 105N
Equivalente  235x75R15 
Ideal p/ Jimny
R$527,00 ou 6x R$87,83
À vista: R$490,11

Pneu Atturo Trail 
Blade 33x12,5 R17
Mud Terrain ideal 
p/ Wrangler 2006/...
Troller 2015/...
R$1.599,00 ou
 6x de R$266,50
À vista R$1.487,07

Pneu GT Radial 
Adventuro 

285x75 R16 
Mud Terrain com 34"

R$899,00 ou 
6x de R$149,83
À vista R$836,07

Pneu 265x75R16 GT 
Radial Adventuro 

All Terrain 
original p/ L200, 

Triton ,Toyota 
Band. e Hilux
R$740,00 ou 

6x de R$123,33
à vista R$688,20

Jogo 4 Rodas Tuff Wheel 15x8, 
6 Furos de 139,7 p/ Troller, L-200
Triton, Hilux, Bandeirante
R$2.870,00 ou 6x de R$478,33
À vista no boleto: R$2.669,10

Jogo com 4 Rodas Tuff Wheel 17x8, 
5 furos p/ p/ CJ Willys, Rural e F-75, 

6 furos p/ Troller L-200 / Triton, Hilux, 
Toyota Bandeirante

R$3.849,00 ou 6x de R$641,50
À vista no boleto: R$3.579,57

www.gama4x4.com.brGama 4x4  

Guincho Elétrico Winch 9.000lbs 
4310kg Pró Line Linha Profissional 

controle com fio 
R$1.547,83 ou 6x de R$ 257,83
À vista no boleto: R$1.438,71

Guincho Elétrico Winch 12.000lbs 
5400kg Linha Profissional 

R$1.629,00 ou 6x de R$271,50
À vista no boleto: R$1.514,97 Guincho Elétrico Bremen 3.000lbs

R$589,00 ou 6x de R$98,17
À vista no boleto: R$547,77

Guincho Winch 8.500lbs cabo aço 
c/ 28mts, controle remoto, gancho, rolete

R$1.470,00 ou 6x de R$245,00
À vista no boleto: R$1.367,10

Guincho Elétrico Winch 12000lb
5400kg - Acompanha cabo de Kevlar

R$2.687,00 ou 6x de R$447,83
À vista no boleto: R$2.498,91

Guincho Elétrico Winch 16000lb
7240kg - Acompanha cabo de Kevlar

R$3.077,00 ou 6x de R$512,83
À vista no boleto: R$2.861,61

Guincho Elétrico 16000lb
7240kg c/ cabo de Kevlar

R$3.077,00 ou 6x de R$512,83
À vista no boleto: R$2.861,61

Guincho Elétrico Winch 
16.000lbs / 7240kg 

R$2.477,00 ou 6x de R$412,83
À vista no boleto: R$2.303,61

JIPEBRAS

Alameda Barão de Limeira, 259/263 - São Paulo-SP - CEP: 01212-001 | Estacionamento na Al. Barão de Limeira, 357
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EQUIPAMENTOS
PEÇAS E

ACESSÓRIOS
OFF-ROAD

WWW.JIPEBRAS.COM.BR
Acesse e descubra as novidades que a Jipebras preparou para você!
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Chegando à sua se-
gunda edição, o evento 
Férias Radicais vem 
para agitar a galera Off 
Road de Santa Rita do 
Passa Quatro/SP nos 
dia 04 e 05 de julho. A 
organização será da SR-
P4x4, Santa Rita Outdo-
or, contando o apoio da 

Férias Radicas 4x4 em SP
Prefeitura Municipal e com 
o intuito de ajudar a Apae.

O local escolhido foi o 
Morro Itatiaia que deve re-
ceber cerca de 6 mil pesso-
as no final de semana. Para 
quem comparecer, a pro-
messa é de muito Off Road 
nas trilhas da região sendo 
para jipes e motos.

A cidade de Portão/
RS traz mais uma vez 
a Trilha dos Marvados, 
agora em sua sétima edi-
ção, no dia 18 de julho. 
A largada acontece às 9h 
no centro do município. 

Encontro Gurgel na Canastra
A Gurgel Guerreiro já se 

apronta para no feriado de 12 
de outubro realizar o 5° En-
contro Nacional na Serra da 
Canastra/MG. As inscrições 

já estão aberta e variam entre 
R$ 90 (até dia 10 de julho) e 
R$ 120 reais. O valor inclui 
brindes, passeio e premiação, 
ligue: (11) 98683-9578.

XIX Jeep Cross no RS
Reunindo a nata do 

Off Road gaúcho, a ga-
lera do Jeep Clube Dom 
Feliciano acerta os deta-
lhes para a XXIII Trilha 
e XIX Jeep Cross nos 
dias 17, 18 e 19 de ju-

lho. A trilha 4x4 acontece no 
sábado e o Cross no domin-
go, com ambas as provas se 
iniciando logo cedo. Para 
encontrar os detalhes, aces-
se: www.jeepclubedomfeli-
ciano.com.br

Sopa do Pinhão no PR
Já somando 22 edi-

ções, a Sopa do Pinhão 
do Jeep Clube de Curi-
tiba/PR acontecerá no 
final de semana de 11 e 
12 de julho com o maior 
passeio Off Road. Para 

chegar ao evento três plani-
lhas diferentes serão disponi-
bilizadas. Haverá a prova para 
os Super Pesados, Passeio 
Moderado e Passeio Light. 
Informações: http://www.je-
epclubecuritiba.com.br/

Adventure In Serra Negra
A cidade de Serra Negra/

SP será palco para o Adventu-
re In Serra no fim do mês de 
julho, mais precisamente no 
dia 31. O mega evento con-
tará com trilha, arrancada na 

lama, trilha para motos, praça 
de alimentação, expositores e 
outras atrações. Para todos os 
detalhes e para garantir vaga, 
acesse: http://www.adventu-
reinserra.com.br/

Linha Polônia recebe jipeiros
O tão esperado evento 

da Linha Polônia promovido 
pelo Jeep Clube Itanalama 
chega a sua sexta edição nos 
dia 01 e 02 de agosto, mais 
uma vez na cidade de Itaió-

polis/SC. 
A promessa mais uma 

vez é de trilha pesada e cheia 
de aventuras. Informe-se: 
https://www.facebook.com/
JeepClubeItanalama

7ª Trilha do Pescador
O 7° evento da Trilha 

do Pescador da cidade 
de Arroio do Sal/RS 
terá como datas os dias 
07, 08 e 09 de agosto 
em um parque especial 
reunindo palco para o 

show dos jipeiros, área de 
exposição, trilha com graus 
diferentes de dificuldades 
e outras atividades. Para 
comparecer: http://www.
trilhadopescador.eventize.
com.br/

Trilha solidária em Arandu
A cidade de Arandu/SP 

organiza pela primeira vez 
uma Trilha Beneficente no 
dia 11 de julho. Gaiolas, 
jipes, quadriciclos e bajas 
farão parte da festa. O even-
to começa logo cedo com a 

inscrição de R$ 50 reais e 
5 kg de alimento não pere-
cível. A casa de criança de 
Arandu receberá as doações. 
Mais detalhes c/ Beto: (14) 
99141-9956 ou (14) 99624-
2186.

Trilha dos Marvados
Qualquer veículo 4x4 será 
aceito. O Arrancadão Off 
Road promete e muito, com 
premiação para os três pri-
meiros colocados. Informe-
se: https://www.facebook.
com/marvados.marvados

Transcatarina na 7ª edição
O famoso Rally Transca-

tarina chega à sua 7ª edição 
no a partir do dia 14 de julho 
e percorrerá cerca de 800 
km. As inscrições chegaram 
a 160 duplas que disputarão 
o título da competição. 

A largada será em Frai-
burgo, enquanto a chegada 
acontece em Jaraguá do Sul. 
Timbó Grande, Canoinhas, 
Major Vieira, Rio Negrinho 
e Corupá são as outras cida-

des participantes.
As categorias de disputa 

são: Máster, Graduado, Tu-
rismo e Jeep, além de Pas-
seio e Adventure para quem 
quiser apenas curtir as bele-
zas das terras catarinenses.

As inscrições seguem 
abertas e podem ser feitas 
pelo site: http://www.trans-
catarina.com.br. Não fique 
de fora da tradicional prova 
de Santa Catarina.

RESTRIBEX 

R. Barra Funda, 469/479 - Cep: 01152-000 - São Paulo - SP
Tel 55 (11) 3825-2040 / 3666-6542 - Fax (11) 3667-3309

PARTES DE LATARIA PARA JEEP E PICK-UP

Partes de veículos antigos (Ford 29, etc...)
Partes de Rural e F75
Assoalhos de F1000, Toyota e outros
Assoalhos de Jeep Militar e Civil

CARROS NACIONAIS E IMPORTADOSCARROS NACIONAIS E IMPORTADOS

Fundada 

em 1900

Email: estribex@hotmail.com
http://estribex.blogspot.com.br

Corte e Prensagem Ltda

O mais reforçado do mercado

Eixo F-85
2  diferencial  f 85 orijinal ano 1970 
robusto tr. 11-99974-4097 c/ Bradok

Banco de L200 Quadrada
ano 97 a 2007, original em perfeito 
estado, R$ 1.100,00 no conjunto tr. 
11-941763720

Kit Turbo para JPX
Turbina nova e Coletor completo R$ 
1.500,00 tr. 11-98339-0219

Bomba Injetora
Mecânica para motor 1.9 JPX XUD9 
em ótimo estado R$ 1.300,00 tr. 11-
98339-0219

Velas Aquecedoras Bosh
Novas na caixa somente 4 para 
motor do JPX 1.9 XUD9 diesel R$ 
200,00

Velas Aquecedoras Delfi 
Novas somente 4 para motor do 
JPX 1.9 XUD9 diesel R$ 200,00 tr. 
11-98339-0219

Escapamento JPX Militar
Completo com silenciador JPX novo, 
600,00 tr. 11-98339-0219

Alternador JPX
original do JPX militar, R$ 150,00 tr. 
11-98339-0219

Kit Embreagem JPX SACHS
embreagem R$ 550,00 tr. 11-98339-
0219

Motor Diesel JPX 1996
1.9 XUD9, misturando oleo com 
agua, R$ 4.000,00

Totem Colosso Evo 
Com kit piloto, botoeira, Sensor 
Blue, suportes e cabos Y. Tudo 
por R$ 2.500,00.tr. 47-8819-3193 
c/ Brígido

Pneus Yokohama
medida 31/10.5 R15 tr. 17-99161-
8862 c/ Diego

Coroa e Pinhao 10x41
Original Motorcraft  do diferencial 
dianteiro da Ranger V6 1998 a 2000, 
4x4 R$ 800,00 tr. 11-97665-1442 
c/ Danilo

8 Pneus Militares 
Firestone medida 1400x20, desenho 
Candango, possuem 20% de vida, 
para rodar um pouco ou recapar, 
carcaças perfeitas, valor R$ 600,00 
cada,  tr. 11-99910-8140 c/ Léo

Motor de Opala 4cil.
novo ótimo estado R$ 1.700,00 tr. 
14-99612-0502

kit baja  volksrodão
paralamas, capo e capo traseiro, 
para baja bugg em fi bra  R$ 850,00  
tr. 11-98066-6333   

Capo Jeep Willys
Cara de cavalo, aço, exlente estado  
ano 1954  preço R$ 420,00 tr. 11-
98066-6333

Pneus Yokohama 
31”X10,5R15 semi novos R$ 
2.500,00 nos 4 tr. 17-99161-8862

Motor OHC completo
4 c i l indros OHC, com todos 
acessórios Valor R$ 1.500,00 tr. 
11-991534495

Macaco Hi-Lift Original 1,50m
Original USA, perfeito estado e fun-
cionamento, pouco uso, acompanha 
base de madeira especialmente 
fabricada, R$ 750,00 tr. 11-99910-
8140 c/ Leo

Pneus Militares Aro 20
4 pneus militares importados aro 
20, medida original 12.5 aro 20, 40” 
de altura, 27 cm de largura, pneus 
radiais, 70% de borracha, desenho 
militar Candango,  R$ 5.500,00, 
envio fotos, tr.11-99910-8140 c/ Leo

Gaiola para Jeep
Modelo Jeep CJ5 em bom estado  
usada R$:500,00 tr. 11-99638-4794

Coroá e Pinhão
2 casais de  Coroá e Pinhão 11 x 45 
do Troller 2008 (usado) R$1.000,00 
tr. 46-9914-2120 c/ Marcio

Compro Peça JPX
Barra re regularem que cruza o 
para-brisas até o santo antonio 
que apoia a capota de lona tr. 11-
98339-0219

Carroceira CJ5
Jeep Willys lata, usada, R$ 1.400, 
tr. 11-97335-8635

Câmbio Clark 
240v 5 marchas, original do Engesa 
4, com tração e sem reduzida,  em 
perfeito estado, montado no Jeep. 
R$ 3.500,00 tr. 11-95251-4575 c/ 
Vagner

Motor Opala 4 cil
Em perfeito estado de funciona-
mento, não registrado em nenhum 
veículo, gasolina, completo e insta-
lado no meu Jeep. R$ 2 mil tr. 11 
95251-4575 c/ Vagner

Motor MB 709
Baixado no Detran, funcionando, 
não acompanha alternador, nem 
motor de arranque. Era de Bandei-
rante e não de Caminhão. R$ 9 mil 
tr. 11-95251-4575 c/ Vagner

Rodas Originais Hilux 99

Jogo 4 rodas de ferro 6 furos 
originais pouco uso mais dois 
pneus meia vida R$ 450,00 tr. 11-
99298-4488

Bancos Defender
Par de bancos dianteiros Land 
Rover Defender em couro cinza R$ 
500,00 tr. 13-99717-1108

Jogo de Rodas
Jogo de 4 rodas liga aro 15 com 
pneus para vitara ou jeep 5 furos 
R$1.500,00 tr. 13-99717-1108

Peças do Gurgel X12 
Bagageiro, Engate, Escapamento tr. 
11-97327-8064 c/  Duran

Jogo de Rodas Gran Cher-
okee 
Em boas condições, serve para eixo 
Troller e Ranger, por R$ 1.200,00 tr. 
11-99915-2708

4 Pneus Frontiera 265 X 75 
R 16 
com rodas R$ 1.800,00
sem rodas R$ 1.300,00
tr. 46-9914-2120

4 Pneus BIG TORK 33 X 12.5 
R 15
R$ 650,00 cada tr. 46-9914-2120 
c/ Marcio

Tração e câmbio JPX
5 marchas,tração e reduzidas. em 
ótimo estado, serve para outros 
4x4. valor a negociar de R$ 4 mil  
tr. 61-993128434

4 Pneus BIG TORK 
33.12,5 R 15 semi novos usado 
3vezes em trilha, R$ 750,00 cada  
tr. 46-9914-2120 c/ Marcio

Guincho Work 9000lbs
Parachoque dianteiro modelo off 
road original troller  parachoque 
traseiro para troller modelo power 
tr. 11-4990-4687

Acessórios Jimny
4 Pneus Dueller, Amortecedores(4) 
e molas(4) de Jimny Forall, com 
pouco uso - tudo original. R$ 
1.500,00. tr. 11-98631-6686

Vidro Engesa
Parabrisa da Engesa F1 original 
sem uso cristalex verde
R$300,00 tr. 11-97448-6148 c/ Edu

Capota para Jeep Willys
Marca Cristo Capotas, praticamente 
nova, sem detalhes, tr. 41-9143-
3117

Motor MWM SPRINT 2.8
Turbinado, motor revisado, prati-
camente zerado R$ 13 mil tr. 11-
99824-4348

Motor BF161

Motor completo, bobina, carburador, 
motor de arranque, alternador, e ra-
diador. R$ 800,00 tr. 11-99135-8298

Jumelo para Suzuki
Par de jumelo revolver para samurai 
otimo estado os 4 jumelos R$ 600,00
tr.11-96737-3570

Molas da Suzuki
Par de molas da towner para alongar 
o diferencial do samurai para frente 
o par R$ 200,00 tr. 11-96737-3570

Diferencial Dana 44
Par de carcaça de diferencial dana 
44 - willys canela grossa otimo esta-
do R$800,00 o par tr. 11-96737-3570

Par de Eixo Toyota Hilux 1995
Eixo completo, com freios da Hilux 
CD Japonesa R$ 8 mil. tr.  email: 
lm@lm79.com

Câmbio Clark 4 marchas
Revisado, já com kit para adaptar 
a reduzida do willys R$ 3.500,00 tr. 
11-5060-4003

Barraca de Teto
Campings World modelo Discovery 
II familia, verde e bege, pouco 
uso, completa R$ 3.950,00 tr. 11-
947455498

2 molejos traseiros S-10
Completos para utilização em dian-
teiras de Pick Up’s, Rural e Jeep’s, 
da mesma maneira que utilizam os 
molejos de Toyota! Faço R$ 500,00 
o par. tr. 49 9980-4317 c/ Ivan

4 alargadores de para-lamas
Para Jeep Willys traseira redonda 
em ótimo estado pintados de Bran-
co. R$ 220,00  - tr. 11-9-8137-9603 
c/ Marcos
 
Caixote p/ defender 90
Semi-novo, aluminio (Carroceria 
traseira/onde fi ca os paralamas tra-
seiros), tr. 16-9-92298329 c/ Airton

Implemento Agricola 
Implemento agricola Jeep Willys tr. 
41-9619-1641 

Carroceria de jeep 

CLASSIFICADOS

Pessoa Física - MANDE UM  E-MAIL 
ANÚNCIO DE TEXTO GRÁTIS: 

CARRO 4X4 OU PEÇA USADA

jornal@maisoffroad.com

ANUNCIE 
GRÁTIS

Veículo com Foto R$ 30,00
OS ANÚNCIOS DO JORNAL SÂO DE 

RESPONSABILIDADES DO ANUNCIANTE

Pneu 315 x 75 16 
Mud Terrain Unigrip

R$ 1.790,00 ou 6x de R$ 298,33
À vista no boleto: R$ 1.664,70

RODAS
PNEUS

TODA LINHA DE PNEUS
E RODAS ESPORTIVAS 
PARA SEU OFF ROAD

Gama 4x4  

Pneu 33x12,5 R 17 
Mud Terrain Unigrip

R$ 1.399,00 ou 6x de R$ 233,17
À vista no boleto: R$ 1.301,07

PNEUS

Roda 17x9 de Liga leve 5 Furos 
de 127 para Jeep Wrangler 
e Cherokee 2007/...
R$ 897,00 ou 6x de R$ 149,50
À vista no boleto: R$ 834,21

Roda 17x9 de Liga leve 
6 Furos de 139,7 p/ Troller 
2002/..., Hilux, L200, Triton

R$ 897,00 ou 6x de R$ 149,50
À vista no boleto: R$ 834,21

Roda de Liga 15x10 R15 
Largura 10" 6 furos de 139,7

R$ 780,00 ou 6x de R$ 130,00
À vista no boleto: R$ 725,40

Roda de Liga 16x8 R16 
Largura 8" 6 Furos de 139,7

R$ 780,00 ou 6x de R$ 130,00
À vista no boleto: R$ 725,40

Roda Fortwheel Italian Black 
em Liga 15x10, 6 Furos de 139,7 

p/ L200, Engesa, Pajero, Triton, D20
Troller, Frontier, Hilux, Bandeirante

R$ 790,00 ou 6x de R$ 131,67
À vista no boleto: R$ 734,70

Jogo Rodas 9" Liga 6 furos 139,7 
Aro 17,  Black e diamantada 

p/ Hilux , Triton , Troller
R$ 4.320,00 ou 6x de R$ 720,00
À vista no boleto: R$ 4.017,60

Pneu GT Adventuro 
33x12,5 R15 

R$ 847,00 ou 6x de R$ 141,17
À vista no boleto: R$ 787,7

Pneu 285/70 R17 Mud Unigrip
R$ 1.087,00 ou 6x de R$ 181,17
À vista no boleto: R$ 1.010,91

Guincho Elétrico Winch 16.000lbs 
7240kg com Cabo de Kevlar 

R$ 3.597,00 ou 6x de R$ 599,50
À vista no boleto: R$ 3.345,21

Guincho Elétrico Winch 12.000lbs 
5400kg com Cabo de Kevlar 
R$ 3.187,00 ou 6x de R$ 531,17
À vista no boleto: R$ 2.963,91

Guincho Elétrico Winch 12.000lbs 
5400kg Linha Profissional 2016 
12v. Controle Remoto sem Fio

R$ 2.199,00 ou 6x de R$ 366,50
À vista no boleto: R$ 2.045,07

Guincho Elétrico Winch 16.000lbs
7240kg c/1 controle + dis. de calor
R$ 3.297,00 ou 6x de R$ 549,50
À vista no boleto: R$ 3.066,21

Guincho Elétrico Bremen 3.000lbs
1360Kg Alimentação: 12v Cabo: 9

R$ 770,00 ou 6x de R$ 128,33
À vista no boleto: R$ 716,10

Guincho Elétrico Winch 20000 Lbs
9000 Kg Alimentação: 12v 30mts
R$ 4.399,00 ou 6x de R$ 733,17
À vista no boleto: R$ 4.091,07

Gama 4x4  Gama 4x4  

Guincho Winch 8.500lbs / 3.850Kg,
c/ controle remoto com fio + gancho 

+ rolete guia + cx. de solenoide, 
R$ 1.849,00 ou 6x de R$ 308,17
À vista no boleto: R$ 1.719,57

Guincho Winch 9.000lbs / 4310kg 
c/ controle remoto com fio

R$ 1.940,00 ou 6x de R$ 323,33
À vista no boleto: R$ 1.804,20

11-5062-9000

Intercooler Polaris UTV
Super Cooler
11-2374-8954

Intercooler Polaris UTV
Super Cooler

Para-choque Troller Dianteiro e traseiro
ESPELL ACESSÓRIOS OFF ROAD
11-97444-9808

Lift Troller 2015/... 
Molas Especiais Black Spring
Plug Acessórios
54-3441-2766

Gancho WARN em aço forjado ultra-forte, com 
acabamento E-coat. Fornece máxima proteção 
e confi abilidade contra desgaste, abrasão e 
corrosão. Design exclusivo com abridor de 
garrafas. Item 92090.
Warn
www.warn.com.br 
49-3222-2281

Guincho elétrico 12.500lbs RUNVA
TRUCKMASTER
www.truckmaster.com.br 
11-4414-4804

Geladeira Portátil 31 Litros 12/24v DC/ 110/220vAC 
Temperatura de +7ºC a -17ºC 
Resfriar
www.resfriar.com.br

http://www.gama4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://janelas.tr/
mailto:jornal@maisoffroad.com
http://00.tr/
mailto:lm@lm79.com
mailto:jornal@maisoffroad.com
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TERÇA-FEIRA

Núcleo ABC Off-Road
NCABC Off-Road (Niva Clube)
Av. Kennedy,1155- Gin. Poliesportivo
São Bernardo do Campo - SP - 19hs.

Jeep Clube do Brasil
Sanbodromo 
São Paulo-SP - 19hs

Comando Off-Road Bax. Santista  
R. Onze de Junho - Praia Itararé 
São Vicente-SP - 20hs

Niterói Jeep Clube
Pizzaria Nikiti - Estr. Caetano Monteiro
Niterói-RJ - 19hs

Jeep Clube Camaquã
R. Marechal Floriano, 28
Jardim do Forte - Camaquã-RS - 20hs.

QUARTA-FEIRA

Jeepeiros de Itapecerica da Serra
Ginasio de esportes
Itapecerica da serra-SP - 19:30hs

Jeepeiros de Diadema
Fabio Eduardo Ramos Esquivel
Hipemercado Extra Pç Lauro Michels
Diadema-SP - 19hs.

Grupo de Jipeiros de Registro
R. Santo Inácio, 26
Registro-SP - 20hs

Anonimatos 4x4
Av. Casimiro da Rocha, 850
Pizzaria Monte Grill - 20hs
Vila Mariana - São Paulo-SP

Equipe Sul 4x4
Av. Washington Luiz, 1171
Posto Ipiranga 5ª Marcha 
São Paulo-SP - 20:30hs

Jeep Clube de Curitiba
Dr. NelsonSouza Pinto, 1298
Lourenço - Curitiba-SP - 19hs

Campinas Off-Road
Gordão Laches Av. Brasil 1524 Jd. 
Guanabara - 19:30hs - Campinas - SP

Ilha Jeep Clube / Bar do Mascarenhas
R. Orestes Barbosa, 229
Ilha do Governador-RJ

Jeep Clube Comando Oeste
Av. Pref. Hirant Salazar, 201
Jd. Agua Boa - Osasco-SP - 20hs.

Jeep Clube de Jundiaí
Aristeu Dagnoni, 15
Jundiai -SP 19hs

Serjeep Off Road
Restaurante Expresso Carioca, na 
Passarela do Carangueijo -  19:30hs.

Inimigos do Asfalto
Espetinhos Norte e Sul Av. Norte e 
Sul - 20hs - Campinas - SP

QUINTA-FEIRA

Clube do Jipeiros
Av. Alberto Bornschein, 427
Joinville-SC - 19:30hs

Jeep Clube Dom Feliciano
R. Augusto Krachefski Sobrinho, 222
Dom Feliciano-RS - 20hs

Equipe OsMarvado de Taubaté
Av. Haroldo de Matos, 1736
Waypoint: 23.028309 -45.593381 
Portal da Mantiqueira -Taubaté-SP

Jeep Clube de Brasília
SCES Trecho 4, Lote 1-A, Labre-DF, 
Brasília - 19:30hs

CUPIM DE AÇO 
Clube Arena Off Road  - CAO
Rua 1.136,  515  -  Setor Marista
Goiânia - Goiás - 19:30hs

Estádio do Pacaembu
Espaço para todos os clubes off Road
Praça Charles Miller - Pacaembu
São Paulo-SP - 19hs

Lagoa Off Road
Av. Epitácio Pessoa, Pq Cantagalo
Rio de Janeiro-RJ - 19hs
2ª Quinta Feira de cada mês

Jipe Clube BH
Av. 2332 - Em frente a Leroy Merlim
Belo Horizonte-MG - 19hs

Equipe Taz na Mão
Bar do Souza - rua conde de azam-
buja 353, maria da graça 18hs. Rio 
de Janeiro-RJ

SEXTA-FEIRA

Jeep Clube Pirituba
R. Gen. Edgar Facó, 1127 - Benetts 
Pizzaria - 20hs

ENCONTROS
REUNIÕES NOTURNAS SEMANAIS

EVENTOS
NOVEMBRO

Kit Suspensão feixe mola Toyota 
para Jeep, Rural e F-75 

(Jumelo Alto Canela Grossa)
R$ 1.599,00 ou 6x de R$ 266,50
À vista no boleto: R$ 1.487,07

Estribo Lateral em Aço para 
Troller 2015 em diante

R$1.485,00 ou 6x de R$247,50
À vista no boleto: R$1.381,05

Jogo de alargadores de Paralama 
Fender Troller 2015/...

R$ 499,50 ou 6x de R$ 83,25
À vista no boleto: R$ 464,54

Capota Conversível Pissoletro 
Preta p/ Jeep CJ5 1955 a 1983 
R$1.591,09 ou 6x de R$265,18
À vista no boleto: R$1.479,71

Av. Camilo Castelo Branco, 100 - Saúde - São Paulo-SP 11-5062-9000ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL - Ofertas válidas enquanto durarem os estoques

Gama 4x4  

Aqui, respiramos Off-Road!

PRODUTOS ORIGINAIS LICENCIADOS DA 

Jeep

Bloqueio Elétrico eLocker EATON 
100% p/ Jeep Willys p/ Eixo Dana44 
Rel. curta=3.92>...cx.alta19 estrias
R$ 4.999,00 ou 6x de R$ 833,17
À vista no boleto: R$ 4.649,07

Kit de Suspensão IRONMAN 
Nitrogas Lift 50mm p/Troller 2015
R$ 5.980,00 ou 6x de R$ 996,67
À vista no boleto: R$ 5.561,40

Pára-choque dianteiro Troller 2015
com Mesa de Guincho aço 

R$ 1.950,00 ou 6x R$ 325,00
À vista no boleto: R$ 1.813,50

ofertas do mês

Snorkel Modelo Original p/Troller 
2015/... Fibra resinada

R$ 790,00 ou 6x de R$ 131,67
À vista no boleto: R$ 734,70

Kit De Suspensão p/ Troller 2015 
R$ 1.333,00 ou 6x de R$ 222,17

À vista no boleto R$1.239,69

Mesa, Base, Suporte de Guincho 
p/ Troller 2015 em diante

R$ 818,55 ou 6x de R$ 136,43
À vista no boleto: R$ 761,25

Bloqueio de Diferencial Truetrac 
Tipo Torsen Dana 44, rel. 3.92 
c/ 30estrias, Troller 2002/2014 

cx. alta Enfer
R$ 2.490,00 ou 6x de R$ 415,00
À vista no boleto: R$ 2.315,70

Farol de LED modelo Angel Eyes 
Tamanho: 7"/17,78cm c/ 40w 

Wrangler, Troller, Willys, 
R$1.287,00 ou 6x de R$214,50
À vista no boleto: R$1.196,91

Jogo Molas de Suspensão 3 Pol. 
mais alta para Troller 2002/...

R$ 834,60 ou 6x de R$ 139,10
À vista no boleto: R$776,18

Kit de Embuchamento Completo 
p/ Troller 2002 em diante

R$ 679,00 ou 6x de R$ 113,17
À vista no boleto: R$ 631,47

Toldo Verão Preto para Troller 2002
à 2014 Medida 1,10x1

R$ 550,00 ou 6x de R$ 91,67
À vista no boleto: R$ 511,50

Volante Off-Road San Marino 
Verde Exército - sem cubo

R$287,83 ou 6x de R$47,97
À vista no boleto: R$267,68

Volante militar para Jeep 
R$ 329,56 ou 6x de R$ 54,93
À vista no boleto: R$ 306,49

Carroceria fibra p/Jeep Willys CJ3 
verde militar USA c/ grade modelo 
1942 Acompanha: Jogo Adesivos 

Militar, (pintada não precisa 
funilaria), 1 Caixote, 2 paralamas, 
1 capo, 1tampa traseira fechada
R$6.099,00 ou 6x de R$1.016,50

À vista no boleto: R$5.672,07

Tanque de combustível em inox 
p/ Jeep Willys 1955 à 83, 68Lts
R$ 754,35 ou 6x de R$ 125,73
À vista no boleto: R$ 701,55

Estribo especial modelo 
Americano p/ Jeep Willys CJ5
R$ 930,90 ou 6x de R$ 155,15
À vista no boleto: R$ 865,74

Carroceria em Jeep Willys 55/1983
Fibra Azul Turquesa 

R$ 4.870,00 ou 6x de R$ 811,67
À vista no boleto: R$ 4.529,10

Quadro de Para brisa Especial de 
3 Limpadores p/ Jeep 1955 a 1983

vidro verde
R$ 1.130,00 ou 6x de R$ 188,33
À vista no boleto: R$ 1.050,90

Banco esportivo Concha / Reclinável 
BA25 San Marino em Courvin Preto

R$ 960,00 ou 6x de R$ 160,00
À vista no boleto: R$ 892,80

Cinto de 4 Pontos By USA Cor Azul 
Universal (Para todos os Veículos)

R$ 89,70 ou 2x de R$ 44,85
À vista no boleto: R$ 83,42

Mesa / Base / Suporte de Guincho 
c/ Protetor de faróis para L-200 

Triton e Triton Savana
R$ 1.690,00 ou 6x de R$ 281,67
À vista no boleto: R$ 1.571,70

Kit Lift de Suspensão para
Mitsubishi L-200 Triton de 2 Pol.
R$ 2.889,00 ou 6x de R$ 481,50
À vista no boleto: R$ 2.686,77

Mesa de Guincho c/ para-choque 
de Impulsão e Suporte p/ 2 Faróis 

p/ L200 Triton e Triton Savana
R$ 1.197,00 ou 6x de R$ 199,50

À vista no boleto: R$ 1.113,21

Kit De Suspensão 3 ½ Polegadas 
p/ Pajero Tr4 Todos Anos

R$ 2.279,00 ou 6x de R$ 379,83
À vista no boleto: R$ 2.119,47

Bagageiro off road p/ Mitsubishi 
TR4 2010 em diante

R$ 874,19 ou 6x de R$ 145,70
À vista no boleto: R$ 813,00

Jogo de Amortecedor p/ Pajero
tras. e diant. High Performance
R$ 949,09 ou 6x de R$ 158,18
À vista no boleto: R$ 882,65

Pneu Gt Radial Adventuro 
235/85R16 Mud Terrain 
Medida original Land ...

Preço Especial R$ 597,00
À vista no boleto: R$ 555,21

Pneu GT Radial Adventuro 
285/75 R16 Mud Terrain com 34" 

Preço Especial R$ 970,00
À vista no boleto: R$ 902,10

Pneu GT Radial Adventuro 
305/70R16 maior que um pneu 33"

Preço Especial R$ 940,00
À vista no boleto: R$ 874,20

Pneu Savero 33X12,5X15 
Mud-Terrain com Lateral Reforçada

Preço Especial R$ 837,00
À vista no boleto: R$ 778,41

Pneu 35x12.5 R17 General 
Grabber AT - All Terrain

R$ 1.550,00
À vista no boleto: R$ 1.441,50

Pneu Kevlar Goodyear 
33/12,5 R 15 

Preço Especial R$1.159,00
À vista no boleto: R$1.077,87

DEZEMBRO
02 e 03/12 7ª Trilha Off Road de Vila Segredo Ipê-RS 54-9963-4675
03/12 13º 4x4 Solidário Praia Castelhanos Ilhabela-SP 11-99649-7995
03/12 1ª Gincana Off Road Fazenda 4x4 Guarulhos-SP ---- 
03/12 Trilha Solidária  Estrela-RS 51-99997-3388
03/12 6ª Etapa Cearense de Rally Ceara ----
03/12 Paulista Off Road 5ª Etapa Taubaté-SP ----
04/12 União Off Road Clube Guaraci “Vô” São Paulo-SP 11-94019-0820
04/12 16º Passeio Natalino Piracicaba-SP 19-99189-0920
04/12 Passeio fi m de ano C. do Tracker SP São Paulo-SP 11-99840-1886
04/12 Confraternização Invasores 4x4 Serra do Japi  ----
04/12 22º Rally do Rotary Tanabi-SP 17-3272-1683
8/12 4º Encontro Land Rover Clube de SP Estádio Pacaembu ----
9 a 11/12 3º Encontro Ladas Fans RS Caçapava do Sul-RS 55-3281-1154
10/12 31 Trilha da Meia Noite Curitiba-PR 41-3352-5063
10/12 Festa de 25 anos J C comando Oeste Osasco-SP 11-98707-6031
10/12 20º Encontro de Jipeiros  Pederneiras-SP ----
10 e 11/12 2º Encontro de Jipes e Gaiolas Poços de Caldas-MG 35-99201-1822
10/12 Saidera 2016 JC  Mogi das Cruzes-SP 11-94728-8976
10/12 Passeio de Natal Trilha Leve e Pesada Arapongas-PR 44-99986-2427
11/12 Confraternização dos Clubes JCC Jundiaí-SP 11-4527-1667
16/12 Rally Fofo Solidário Itu-SP 11-99582-7092
17/12 Trilha do Carlinhos S.Lourenço da Serra-SP 11-97150-7913
18/12 Jeep Noel JC do Brasil Piracaia-SP 11-2924-6073
18/12 X Trilha Natalina JCM Maricá-RJ 21-99753-4999
18/12 3º Trilha Off Road Noel Nova Friburgo-RJ 22-99935-7750                       
21/12 Confraternização Pacaembu Off Road  São Paulo-SP ----
26/12 Expedição Deserto Atacama Chile/Argentina/Peru 51-9917-2559
27/12 Rodovia 319 Rumo a Venezuela Brasil / Venezuela 11-94460-6304    

JANEIRO
02 a 14/01 Rally Dakar 2017 Argentina / Paraguay / Bolivia
24 a 26/01 Trilha Off Road Bataguassu-MS 67-9996- 9250
25 a 29/01 Cachoeiras e Serra da Canastra Minas Gerais 15-3531-1795
27 e 28/01 XIV Trilha de Verão  Balneário Gaivota-SC 48-3533-0165
27/01 Queima da Mortadela JCRP Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858

FEVEREIRO
18/02 Expedição Ares de Medoza Argentina 11-97140-6504
23 a 28/02 6ª Trilha Pantanal Coxim 2016 Coxim-MS 67-9669-1930
24/02 Queima da Mortadela JCRP Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858

Cadastre seu Evento www.maisoffroad.com

MARÇO
11/03 11º Passeio Off Road JCCP Cornélio Procópio-PR 43-9957-9181
31/03 Queima da Mortadela JCRP Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858

http://www.gama4x4.com.br/


LINHA CABO SINTÉTICO
ZEON 8-S PN 89305
ZEON 10-S PN 89611
ZEON 12-S PN 95950

LINHA CABO DE AÇO
ZEON 8  PN 88980
ZEON 10   PN 88990
ZEON 12   PN 89120

LINHA ZEON
POR QUE SOMOS OS MELHORES?

ESCOLHA COMO ENFRENTAR SUA TRILHA

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor: forca extra e 
alta durabilidade , diga 
adeus a alto barulho e 

fios expostos.
Pintura: Eletrostática 

na cor preta e ao 
mesmo tempo 

resistente a corrosão.

Caixa Elétrica: 
permite montá-lo 

separado do 
guincho ou em 
conjunto. Você 

escolhe.

Novo tambor em alumínio: 
design exclusivo com maior 

diâmetro, e ponto de 
ancoragem do cabo integrado.

Freio mecânico automático: 
freios potentes para segurar 

todo o peso do seu 4x4.

Parafusos: 
de aço inoxidável 

resistente a 
corrosão.

Engrenagem: novas planetárias 
com 3 estágios, sendo rapida e 

confiável, além de nova alavanca 
de embreagem ergonômica e 

fácil de engatar.

Vedação: mantenha a 
lama água, e sujeira 

longe do seu guincho. 
Certificado IP68.

Contatora Elétrica: outra 
peça com durabilidade e 

confiabilidade, construído 
para ciclos longos de 

acionamento.

Rápido e baixa amperagem: 
maximize a velocidade do guincho 

enquanto voce minimiza 
a tensão do alternador.

Garantia: 2 anos.

SEJA UM
REVENDEDOR
49 3222-2281

warn.com.br

http://www.warn.com.br/
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