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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

Clube do Jeep Vitória da Conquista
Av. Genésio Porto 384 - Vitoria da 
Conquista-BA - 20hs.

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
PIZZARIA MONTE GRILL - 20hs
Av. Senador Casemiro da Rocha, 850
Mirandópolis - 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
Bar e Restaurante Caravelas, às 
19:30h

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

QUINTA-FEIRA

Jeep Clube de Mauá
2ª Quinta-feira de cada mês
Mauá-SP - 19:30hs

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
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
JULHO
01/07 1ª Trilha Julina do Carlinhos Embú Guaçu-SP 11-97150-7913
01/07 10ª Trilha Off Road General Câmara-RS ----
01/07 9ª Trilha da Maçã e do Vinho São Joaquim-SC 49-99916-8578
07 e 08/07 20º Passeio da Padroeira Turvo-SC 48-99900-2712
07 a 09/07 8º Encontro de Jeepeiros Barroso-MG 32-99948-1726
08 e 09/07 12º Trilha das Malhas Monte Sião-MG 35-99157-5381
09/07 Trilha da Revolução de 1932 Joanópolis-SP 11-99768- 9686
15/07 7ª Trilha Rota da Cachaça Luiz Alves-SC 47-99916-5352
15/07 Arraial 20 anos Rolo4x4 Itu-SP 11-94735-4361
15/07 3ª Trilha e Festa da Polenta Rio do Oeste-SC 47-3543-0800
15 e 16/07 24º Sopa do Pinhão 2017 Curitiba-PR 41-3352-5063
21 a 23/07 22º Montanha Off Road Divinolândia-SP 19-98101-9505
22 e 23/07 XX Encontro de Jipeiros São José da Laje-AL 82-98824-4419
22/07 3º Passeio Trilha Serramar Cunha-SP 12-3681-4000
22/07 2º Passeio Off Road  Santa Maria-RS 55-99103-1011 
23/07 2º Passeio Kowani Clientes e Amigos Bragança Paulista-SP 11-4323-0050
25/06 3º Rally de Regularidade Franca-SP 16-99140-9999
29/07 21º Cachorro Louco Rally/Passeio/Extr. Curitiba-PR 41-3352-5063
29/07 Feijoada Jeep Clube Blumenau Blumenau-SC 47-3378-4258
30/07 9º Capivari Off Road Capivari-SP 19-99706-4080

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!

Farol Barra com 12 Leds 60W 
S 330mm 6000K 5W por led

R$390,00
À vista no boleto: R$362,70

Farol Barra c/ 60 Leds de 3W 
(180W Total) 820mm 

R$ 599,00 ou 6x de R$ 99,83
 À vista no boleto: R$557,07

Par de Farol de Led 
Quadrado com 5 Leds

R$ 99,00 2x de R$ 49,50
À vista no boleto: R$ 92,07

Farol Barra 24 LEDs 72W  
3600 Lumens

R$429,00
À vista no boleto: R$398,97

Par de Faróis de Led 3 leds 9W 
medida 85mm 

R$121,00
À vista no boleto: R$112,53

Farol Barra 36 Leds / 439mm 
R$ 577,00 ou 6x de R$96,17
À vista no boleto: R$536,61

Farol Barra 12 Leds 
2520 Lumens - 8000k

R$ 220,00 ou 6x de R$36,67
À vista no boleto: R$ 204,60

Farol de Led Tipo Barra 240W 
1,05 Metros 80 Leds

R$789,00 ou 6x de R$131,50
À vista no boleto: R$733,77

Barra 12 Leds 36W 180mm 
2520 Lumens - 8000K

R$ 130,00 ou 3x de R$43,33
À vista no boleto: R$120,90

Farol 18 Leds / 54w 
R$385,00

À vista no boleto: R$358,05

Par de Farol c/ 4 Leds 12W 
R$200,00 

À vista no boleto: R$186,00

Farol c/ 17 LEDs 51W 
Fog Lights AUS - Corporation
R$277,00 ou 6x de R$46,17
À vista no boleto: R$257,61

Farol c/ 9LEDs -  27W - O Par 
Ideal para substituição do Original 

do Troller 
R$ 99,50 ou 2x de R$49,75
À vista no boleto: R$92,54

Farol de Led Tipo Barra 288W 
96 Leds1,31mts 

R$ 889,00 ou 6x de R$ 148,17
 À vista no boleto: R$ 826,77

Quadro de Para brisa Especial de 
3 Limpadores para Modelos: 
CJ-5 e CJ-6 de 1955 a 1983

R$1.190,00 ou 6x de R$198,33 
À vista no boleto: R$1.106,70

Pneu 35x12,5 R15 Mud Terrain
modelo CHA SL 366 70 % off road 

30% on road, produzido 
por Westlake tires

R$ 971,00 ou 6x de R$161,83
 À vista no boleto: R$ 903,03

Pneu 35x12,5 R 17 Mud Terrain, 
Mod. 386 Westlake lateral reforçada 

80 % off road 20 % on road 
R$1.435,00 ou 6x de R$233,17 
À vista no boleto: R$1.334,55

Pneu 37x12,5 R 17 Mud Terrain 
Mod. SL 366 CH  West lake 

R$1.421,00 ou 6x de R$233,17
À vista no boleto: R$1.321,53

Pneu GT Radial Adventuro 285/75 
R16 Mud Terrain com 34 Pol. de 

Altura e Lateral Reforçada
R$ 899,00 ou 

À vista no boleto: R$836,07

Bagageiro Fechado Thule Ocean 80
R$ 979,00 ou 6x de R$163,17
À vista no boleto: R$910,47

Bagageiro Fechado Thule Pacific 
100 (Cor Prata) - 330 Litros

R$1.989,00 ou  6x de R$331,50
À vista no boleto: R$1.849,77

Bagageiro Fechado Thule 
Dynamic 800 - 320 Litros

R$3.875,00 ou  6x de R$645,83
À vista no boleto: R$3.603,75

Bagageiro Aberto Thule Canyon
R$ 2.399,00 ou 6x de R$399,83 
À vista no boleto: R$2.231,07

Thule (Barras de Alumínio) para 
HILUX SW4 - 5P SUV c/ longarina 

integrada (Ano 16 adiante)
R$1.794,00 ou 6x de R$299,00 
À vista no boleto: R$1.668,42

Suporte para Bicicletas para 
Porta-malas / Tampa Traseira Thule 

Gateway 9007SD 3 Bike
R$1.079,00 ou 6x de R$179,83
À vista no boleto: R$1.003,47

Suporte para bicicleta / Rack para 
bicicleta no teto Thule Prologue 516

R$609,00 ou 6x de R$101,50
À vista no boleto: R$566,37

Suporte para bicicletas para 
engate Thule RideOn 9502

R$1.679,00 ou 6x de R$279,83 
À vista no boleto: R$1.561,47

Suporte para bicicleta / Rack para 
bicicleta no teto Thule ProRide
R$1.079,00 ou 6x de R$179,83
À vista no boleto: R$1.003,47

Bagageiro Dobrável Thule 
Ranger 500

R$1.725,00 ou  6x de R$287,50
À vista no boleto: R$1.604,25

Rack Thule (WingBar EDGE) para 
RENEGADE - 5P SUV c/ longarina

R$1.845,00 ou 6x de R$307,50
À vista no boleto: R$1.715,85

Suporte para bicicleta / Rack para 
bicicleta no teto Thule FreeRide
R$ 525,00 ou 6x de R$ 87,50  
À vista no boleto: R$ 488,25

Capa p/ Barra LED em Neopreme 
2mm com Ziper altamente reforçado

e pratico,  barra curva de 1,05m
R$110,00 ou 3x de R$36,67
À vista no boleto: R$102,30

Pneu XMT Achilles 27x8,5 R15 
para Suzuki Jimny, Samurai com 

suspensão original
R$675,00 ou 6x de R$112,50
À vista no boleto: R$627,75

Pneu Gt Radial Adventuro 
265/70 r16 AT3 OWL PR4 111T

R$597,00 ou 6x de R$99,50
À vista no boleto: R$555,21

Pneu Achilles Desert Hawk X M/T 
265/70 R17 118/115Q Ideal para 

Dodge Troller, S10
R$1.190,00 ou 6x de R$198,33
À vista no boleto: R$1.106,70

Pneu 305/70 R17 Achilles XMT, 
Radial ideal para levantar 

Novo Troller, S10, Ranger, Hilux
R$1.237,00 ou 6x de R$206,17 
À vista no boleto: R$1.150,41

AGOSTO
05/08 13º Pira na Lua Jipeiros S/A Piracicaba-SP 19-99606-0922
05/08 Mitsubishi Motorsport Aracaju-SE ----
05 e 06/08 JeePiquete 4x4 Piquete-SP 12-3132-6625
11 a 13/08 2º Festival Gaiola Cross Brusque-SC 47-99652-1151
12 e 13/08 1º Desafi o Master 4x4 Rancho Jeepira Quatro Barras-PR 41-99229-9113
12/08 Copa Troller Paulinia-SP ----
12/08 Suzuki Off Road 4ª Etapa Fortaleza-CE ----
18 e 19/08 15º Adventure In Serra Serra Negra-SP 19-97409-8754
20/08 Trilha Quebra Galho 2017 Juquitiba-SP 11-99527-0864
20/08 Encontro Jipeiros Arealva-SP 14-99710-5442
20/08 Encontro de Jipeiros           / Shopping Rio Claro-SP 19-99738-1930
25 a 27/08 Passeio 4x4 Rastur Cunha-SP /Paraty-RJ 15-99725-3320
27/08 5º Encontro de Trilheiros Ribeirão do Pinhal-PR 43-99970-2307

SETEMBRO
02/09 2ª Trilha da Batatinha 4x4 “Pesado” Bataguassu-MS ----
02/09 Mitsubishi Motorsport Curitiba-PR ----
07 a 10/09 Jeep Beach 2017 Península de Marau-BA 71-99977-1994
07 a 10/09 Eco Encontro 4x4 Off Road São Lourenço-MG 35-99141-0693
09/09 Renegados Off Road Vila Flores-RS 54-99132-8234
15 a 17/09 Expo Off Road Timbó-SC 47-3382-7030
23/09 Mitsubishi Motorsport São José do Rio Preto ----
30/09 Copa Troller Jaragua do Sul-SC

OUTUBRO
7/10 Serafi na Jeep Clube Serafi na Corrêa-RS 54-99132-8234
11 a 15/10 Festival Off Road Morada Nova Morada Nova de Minas 38-98852-1879
13/10 4º Encontro Lada Fans Arroio do Tigre-RS 51-99666-7429
13 e 14/10 2º Encontro de Jipeiros Valença-RJ
14/10 Trilha do Boqueirão Off Road Boqueirão-RS 51-99935-1594
28/10 Copa Troller Londrina-PR 
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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

CENTRAL DE ATENDIMENTO:     Fone: (11) 3331-6477   |   NEXTEL ID: 86*238716    |    sac@jipebras.com.br

EQUIPAMENTOS
PEÇAS E

ACESSÓRIOS
OFF-ROAD
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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

Bieletas Wrangler / Cherokee
Desconnectáveis - Quick Discon-
nect Link JKS. Par de Bieletas 
Desconectáveis da marca Norte 
Americana JKS para os seguintes 
veículos e lifts: Wrangler TJ 1997-
06 lift de 2,5 a 6,0” \ Cherokee XJ 
1984-01 lift de 4,0 a 6,0” \ Grand 
Cherokee ZJ 1993-98 lift de 4,5 a 
6,0”. Trouxe dos EUA p colocar no 
meu carro mas acabei por vender o 
veículo. tr. 13-99604-4838

Jogo de feixes de molas 
para Jeep CJ5, pouco uso arquea-
mento impecável. 4 molas por R $ 
600,00. tr. 11-98468-2777

Jogo de Pneus BF 35
Mud + rodas R15 tala 8 -25 de 
offset, praticamente zeros. R$ 6 
mil fotos e informações whats tr. 11 
9-4739-2267

Parachoque de impulsão 
S10 ou Ranger com mesa para 
guincho, duas unidades, valor 
unitário. R$ 400,00 tr. 11-97116-
7751 c/ Thiago

Guincho elétrico 12.000
Nunca usado, precisando de revisão 
por fi car muitos anos parado.
Sem caixa de comandos e controle, 
R$1200,00 tr. 11-97116-7751  c/ 
Thiago

Motor Toyota 14B ano 1995 
Completo, em bom estado, possui 
toda documentação para cadastro.
Numeração ok Valor R$9mil tr. 11-
97116-7751 c/ Thiago

Alternador / Motor de Partida
Alternador Denso Japan 150A ( R$ 
450,00) e Motor de partida MELCO 
(R$300,) nunca montado, para GM 
Tracker ou Suzuki Grand Vitara 
Diesel (Motor Peugeot). tr. 11 99341-
8388 c/Valdir.

Carroceria Jeep 1973
Excelente estado de conservação, 
tenho somente o caixote, estilo 
militar (tampa traseira inteiriça), na 
cor verde militar, R$ 1.100,00 tr. 
11-97335-8635

1 Pneu Kumho - Road Ventura 
33x12,5  R15 novo. R$ 400,00, Tr. 
Fernando - (11) 9 7661-0175

Câmbio Clark 260F 
4 Marchas, todo revisado e com 
Kit novo de Flange para Instalar 
Reduzida Willys, R$  2.800 tr. 11-9 
8279-3061

Carreta/Reboque
Para 500 kilos, altura  41cm,1.44 lar-

gura,1.47 comprimento, documento 
ok. tr. 11-99889-6174

Parachoque Aço TR4
Dianteiro p/ Pajero TR4 2010, em 
aço, marca Four Wheel, cor Preto. 
c/ base para guincho elétrico.R$ 
1.700,00 tr. 12-9916-51072

Cambio C-10 
3 marchas Clark da Chevrolet Brasil 
ou C-10. Alavanca de mudança 
de marcha no assoalho 1.000, 00 
tr. C-10

Câmbio 3 marchas 
Primeira seca com reduzida, ambos 
revisados em bom estado, original 
do jeep 51 R$1.500,00  tr. 11-97116-
7751 c/ Thiago

Guincho  Work 9000
Sem  uso,  esta  perfeito cabeamen-
to  novo , e  todos  os  itens  novos 
R$  2.390,00 tr.11-94732-2842  c/ 
Helio

Radio PX
Cobra em bom estado com antena 
varão. tr. 11-97261-0061

Gancho G 
Original do caminhão militar REO, 
perfeito estado, gancho giratório, 
pode ser adaptado em outros veícu-
los, valor R$ 900,00, tr. 11-99910-
8140 c/ Leo

Caixa de transferência 4x4
NP200 USA, muito robusta, perfeito 
estado, peça militar original do Kai-
ser M715 e Dodge M37, valor R$ 5 
mil. tr. 11 99910-8140 c/ Leo

Jogo de portas Javali
Jipe Javali em fi ber-glass, c/ base p/ 
máquina d vidro Preço R$ 1.200,00 
tr. 13-99728-2618 c/ Jr.

Peças L200
Motor, Câmbio, Radiador e Cardan  
da Mitsubishi L200 - 2005 R$ 10 mil. 
tudo. tr. 11-98329-8702 c/ Amaral

3 Eixos Diferenciais 
Diant. Pajero Sport, Relação 4,90:1 
(Coroa e Pinhão 49x10) Peça NOVA
Original Mitsubishi, adquirida da 
Fábrica. R$1.399,00 cada tr. 19-
3424-4426

Rack Bagageiro Thule
Pajero Full 2000/... Novo Aplicação, 
Montadora: Mitsubishi, Modelo: 
Pajero Full, Ano:2000 em diante Kit 
com 2 barras e 4 suportes R$ 399,90 
tr. 19 34244426

Guincho Warn Tabor 10K
Excelente guincho para camin-
honete ou jipe, estado de novo, 
5 mil kilos R$ 2.000,00 tr. 41-
99904-1612

Capota Jeep Willys CJ5

Reclinavel Jeep Willys CJ5 preta 
com ferragens, R$ 600,00 tr. 19-
99170-6890 Adenilson

Diferencial Jeep Willys
Traseiro Canela Fina, também 
tenho outras peças, ex: chassi, 
motor, câmbio, dentre outros tr. 98-
98819-4604

Santo Antônio Jeep 
Modelos Willys CJ5 reforcado retirar 
em Americana sp RE 150,00 tr. tr. 
19-99170-6890 adenilson

Jogo de rodas com pneus 
100% off road, max 265/70R16 
de 32” altura fi nal, cravos com 3,5 
centimetros, pneus em ótimo esta-
do, pouco uso, 3 rodas em otimo 
estado, 1 roda foi refeita a furação, 
furação 5x139,7, willys, suzuki, sa-
murai, rural, f75, etc, estudo troca, 
parcelo no cartão, R$ 2.300,00 tr. 
19-974064245

Caixa C10 com Reduzida 
Willys(Jeep Rural F75) Rolamen-
tada e engrenagens forjadas, toda 
revisada, rolamentos novos R$ 
2.800,00 tr. 41-8814-9661

Carroceria Jeep Willys 
Original de lata, completa de 1960-
1975, R$ 1.900.00. Também tenho 
outra de modelo mais antigo de 
1948 à 1959. tr.  (21) 98985 2917

Diferencial Tras. Jeep Willys
Canela Grossa, relação 9x44 do 
R$ 2.000,00. Tr. 11 99582-7997 
c/ Marcelo

Caixa de 4x4 Jeep Willys
caixa completa da reduzida com as 
2 alavancas. toda restaurada e com 
as engrenagem novas 
rolamentos e retentores novos, 
garantia de 6 meses R$ 1.500,00 
tr. 18-99109-4697

Tomada de força Jeep Willys
P/ Jeep Rural willys dupla saída, 
vira traz ou frente selecionável, 
peça semi nova sem desgaste ,obs; 
PÉÇA FUNCIONANDO, tirei faz 1 
mês,,apenas precisa trocar 1 reten-
tor que custa 10,00. R$ 3.000,00 tr. 
14-99745-1429 

Diferenciais Dana 44
Diferencial traseiro 44X9 completo 
com as panelas novas e sistema de 
freio não foi usado ainda tudo novo, 
panelas, patins de freios e burrinhos 
novos sem uso R$ 2.000,00 tr. 11-
94780-9157

Quebra Mato 
Para Toyota Bandeirante c/ grade de 
proteção de farol modelo original tr. 
41-99615-4168

Gancho Reboque G Militar
Original, gancho militar com trava, 

em otimo estado, acompanha os 
parafusos originais R$ 400,00 tr. 
41-99680-0742

Estojo de antena militar
Em tecido do jeep militar, estojo orig-
inal das astes em excelente estado. 
Dá para guardar as astes quando 
desmonta a antena. R$ 130,00 tr. 
11 99623-3500

Caixa satélite Troller/S10
Completa estado de zero Nº 
BA306013. Aplica em Troller 2.8 
99/03 ou S10, tr. 19 99205-6358

Bagageiro de Teto
Compatível com qualquer veículo 
que possua a barra transversal, in-
stalado em Jimny, ótimo para expe-
dições R$ 450,00 tr. 12-98321-2131

Motor AP 1.9 sd Diesel
Com bomba mecânica , motor em 
funcionamento no carro , podendo 
ser testado no lugar R$ 7.500,00 tr. 
41-9789-4399

Diferencial F75
Dianteiro para 4x4 no estado R$ 
1.800,00 tr. 11-942563499 c/ Sérgio.

Câmbio Eaton CL 2205E 
5ª Drive, caixa toda revisada, ga-
rantia de 4 meses, a base de troca, 
R$ 4.200,00 tr. 51 9826-3344 c/ 
Geovane

Cambio e 4x4
3 marchas, com reduzida e saída 
para tração 4x4. Completo com 
caixa seca.R$ 1.800,00. Tenho tam-
bém outras peças:Lataria completa, 
eixo dianteiro, eixo traseiro, tudo 
para montar uma rural ótima. Tr. 
19-99715-8877

Bloqueio 100% Rotax 
Zerado para jipe, usado muito pou-
co, vendi o eixo e sobrou o bloqueio. 
19 estrias, R$ 1.000,00 tr. 11- 98319-
6683 c/ Douglas

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

CLASSIFICADOS
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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 16.000lbs
7240kg c/1 controle + dis. de calor
R$ 2.897,00 ou 6x de R$ 482,83
À vista no boleto: R$ 2.694,21

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

R$ 597,00 ou 6x de R$ 99,50
À vista no boleto: R$ 555,21

Gama 4x4  Gama 4x4  11-5062-9000

Guincho Winch 8.500lbs / 3.850Kg
cabo aço c/ 28mts, controle c/ FIO

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

Guincho Elétrico Winch 9.000lbs 
4310kg Profissional controle c/ fio
R$1.890,00 ou 6x de R$ 315,00
 À vista no boleto: R$1.757,70

Guincho 12.000lbs Elétrico 
5400kg Linha Profissional 

controle remoto s/ fio
R$ 1790,00 ou 6x 298,33

À vista no boleto: R$1.664,70

Cabo de Kevlar 16.000lbs 
ou 20.000lbs com 28 metros

R$1.494,79 ou 
À vista no boleto: R$1.390,15

Mesa / Base / Suporte de Guincho 
para Novo Troller 2015 em diante 

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

RODAS
PNEUS

TODA LINHA DE PNEUS
E RODAS ESPORTIVAS 
PARA SEU OFF ROAD

Gama 4x4  

Pneu GT Radial Adventuro 
305/70R16 lateral reforçada
Preço Especial R$ 870,00

À vista no boleto: R$ 809,10

Roda Daytona Black 17x9 
6 furos de 139,7 offset negativo 

-25, Fortwheel Material R$599,00
À vista no boleto: R$557,07

Roda Daytona 17x8 
6 Furos de 139,7 feita em aço 
reforçado off set negativo -25
Fabricante: Fortwheel, Aço

R$540,00
À vista no boleto: R$502,20

Roda Daytona Black 16x10 
6 furos de 139,7

Offset negativo -25
Fabricante: Fortwheel, Aço

R$ 517,00
À vista no boleto: R$480,81

Roda Daytona 17x8 5 Furos de 
139,7 feita em aço reforçado para 

Jeep Willys e Ford, off set negativo -25 
R$540,00 

À vista no boleto: R$502,20

Combo: 4 Rodas 17x9 6 Furos de 139.7
Daytona em Aço Reforçado 
+ 4 Pneus 37x12,5 R17 Westlake
R$ 7.999,00 
À vista no boleto: R$7.439,07

Combo: 4 Rodas Daytona 17x8 6 Furos de 139,7 feita em 
aço reforçado off set negativo -25 + 4 Pneus 35x12,5 R 17 

Mud Terrain, ( MT ) modelo 386 Westlake
R$7.870,00 ou 6x de R$1.311,67

À vista no boleto: R$7.319,10

Console / Caixa Térmica Central em Aço Inox (Cooler)
Tampa com sistema de amortecedor, dreno localizado 
no fundo, caixa com parede dupla em inox.
Altura: 32cm / comp: 38cm / largura: 27cm
www.oliveira4x4.com.br
(14) 3203-4637

Cabo PATA NEGRA para reboque Off Road ganha nova 
roupagem e passa a ser fornecido com CAPA INTEGRAL 
DE POLIÉSTER, trazendo um enorme ganho de durabili-
dade e aumento da vida útil do produto.
Além do mais, uma  capa especial, também de poliéster 
cobre a costura da alça e deixa essa parte do cabo mais  
protegida e visível. A nova capa além de proteger o cabo 
contra a abrasão, ajuda na sua limpeza e manutenção. Os 
cabos de reboque PATA NEGRA são fornecido em duas 
versões: •Ø22 mm (10 tons) e • Ø 24 mm (12 tons) 
Todos eles embalados na exclusiva bolsa PATA NEGRA.
www.cabospatanegra.com.br
(24) 2248-0298

Capa p/ Barra LED em Neopreme 
2mm com Ziper altamente reforçado
e prático, barra curva de 1,05m
www.gama4x4.com.br
(11) 5062-9000

Jogo de Roda Ballistic 814 - Aro 17x9 - 6x139,7 - FB/ 
Preto com detalhes Vermelhos e na borda
www.wb4x4.com.br
(47) 3350-5999

Reservatório de plástico 10L para Off Road
www.armazem4x4.com.br
(41) 3027-0552

Modelo Caravan X-FORT Off Road – Off Grid
Ideal para aventuras  em terrenos acidentados.
www.hometrailer.com.br
(19) 3854-7133

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.oliveira4x4.com.br/
http://m.br/
http://www.gama4x4.com.br/
http://www.wb4x4.com.br/
http://www.armazem4x4.com.br/
http://www.hometrailer.com.br/


UTV Can-am - 2013
Modelo Commander 800, vermelho, 
ótimo estado, 2 lugares, tr. 31-
35531259
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F75 - 1974
4x4, verde exército, vidros elétricos, 
recém pintada, muito linda, motor 
4cc do opala, 5 marchas do Che-
vete, tr. 12-99663-0515

Pajero - 1998
Motor 3.500, automatica,Completa 
e equipada, pneus 33”, guincho, 
Px, snorguel, R$ 30 mil tr. tr. 42-
98827-6867

Jeep - 1957
Motor opala 4cc alcool, 5 marchas 
Chevete, dh, ped. susp., Iguiniçao, 
calço 2“ jumelo  alto, 4x4, couro, py, 
Pneus 35” tr. 19-99649-0449

Jeep - 1967
Motor AP2.0, 5 marchas, freio dis-
co, pneus BF, mais acessórios R$ 
33.500,00 tr. 19-99673-0282

Jeep  Willys
Placa GAY-0024, Rosa, motor V-8 
302, hidramático, capota elétrica 
Atlântida, pneus 37,5” único no 
Brasil, tr. 11-97578-7771 c/ Wilson

Jeep - 1968
4cil de opala, dh, ped. susp., guincho 
12.000l, 5m, revisado, mec. 100%, 
R$23.500,00. tr. 11-99808-9716

Ranger limited 2010 
4x4 diesel, Inteira revisada , só 
pegar e ir viajar , tr. 19-98919-4191

felicidade. Jô ajudando a 
irmã, assim que ela com-
prou o veículo, mandou  
e-mails  para todos os Je-
eps Clubes que encontrou 
na internet pedindo adesi-
vos para “equipar o Azu-
lão”, sendo prontamente 
atendida, e assim a irmã 
fi cou muito agradecida e 
feliz. 

Infelizmente, há 3 anos 
ela faleceu, porém, dei-
xou bem claro para o ma-
rido, Ney e para sua fi lha 
Nathália, que ele jamais 
poderiam se desfazer do 
Azulão, e hoje em dia Ney 
cuida com todo amor e ca-
rinho. Após dois anos, Jô 
engravidou e teve a menina 
Yasmin. Para manter a irmã 
ainda mais perto e senti-la 
sempre presente, convidou 

História de família envolve 
Off Road e amor ao Jeep

o cunhado Ney e a sobri-
nha Nathália para serem os 
padrinhos dela. No último 
dia 09 de junho, a Yasmin 
completou seu primeiro 
ano de vida, e para surpresa 
os novos padrinhos deram 
um jeep para ela. Uma cena 
emocionanente.

Agora, a Jô gostaria de 
equipar o jeep da fi lha com 
adesivos dos mais variados 
Jeeps Clubes, afi nal “Jeep: 
se nós jeepeiros tivermos 
que explicar vocês não 
irão entender!” “Agradeço 
de coração pela atenção e 
fi carei eternamente grata”, 
enfatizou Jô. 

O endereço para envio 
dos adesivos é Rua José de 
Lima, nº 354, bairro Baca-
cheri, Curitiba/PR. CEP: 
82600-120.

Uma família paranaen-
se ligada pelo Off Road e 
principalmente pelo amor. 
Josiele Mocelin, a Jô, da ci-
dade de Marechal Cândido 
Rondon/PR, tinha em sua 
irmã, Marcia, a melhor ami-
ga, a segunda mãe. Marcia 
descobriu um câncer com 

28 anos, e o sonho de sua 
vida era ter um jeep, e com 
muito esforço comprou um, 
o chamado Azulão, que era 
o amor da vida dela.

Com a máquina Off 
Road ao seu lado, Marcia 
ganhou muita força de von-
tade de viver, uma extrema 

Yasmin é o xodó da família Off Road

BAJA BUG - 1979
Susp. Kombi traseira e dianteira, 
pneus 16 freio a disco 4 rodas. tr. 
11-94709-1411 c/ Valter

PAJERO 1998 
3.0, susp. Airomem, snorkel, pa-
ra-choques aço, pensu 33” tr. 11-
94709-1411 c/ Valter

Jeep - 1960
Disco 4 rodas, dh, motor Opala, 
GNV, guincho 4500 hidraulico, cx 
C10, carroceria de fi bra e cap. con-
vers. R$ 45 mil tr. 84-99956-8045

R. Pedro Nolasko Pizzato, 274
Mercês - Curitiba-PR 

41-3335-2542

R. Pedro Nolasko Pizzato, 274

SELETOR MECÂNICO 
DO 4X4 DO TROLLER  

Vitara - 1996
1.6. JLX 4X4, para-choque dianteiro 
de ferro c/ base p/ guincho, pneus 
off road 205/75 - R15, motor e dif-
erencial novos, tr. 21-99392-2141

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

http://www.plugacessorios.com.br/
http://www.newtrack.com.br/
http://www.facebook.com/portugues4x4
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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JEEP - 1960
branco, 4 cilindros (opala), docu-
mentacao ok, 2 portas, gasolina, 
câmbio manual, tr. 11-97185-9509

JEEP 1962
Conversivel, guincho, pneus BF, 
4cc Opala, 4 marchas 4x4, branco, 
tr. 11-2606-9022

Jeep 1982
Militar, adquirido do exército, 4x4, 
4 marchas, roda livre, guincho 
12.000lbr, santo antônio, rodas 
Mangels 4 pneus novos 31” mud, 
ignição eletrônica, dh, couro, tanque 
60 litros, camufl ado ainda do exér-
cito.  R$ 26 mil  tr. 16-99272-4456

Jeep Willys - 1951
Motor e câmbio originais, roda livre, 
reduzida, tudo funcionando.
R$ 35.000,00 tr. 11-99978-9247

Jeep - 1947
Todo revisado, guincho, doc. ok, 
motor Opala 4cc, tr. 31-99951-3368

Frontier 2014
Cabine dupla s 2.5 turbo 4 x4 prata, 
84000 km troco por Troller - valor ta-
bela Diesel turbo tr. 11-99973-0400

Mitsubishi Savana  2006
2.5TD 4x4, turbo Diesel, completa, 
revisada (Alternador e Bomba de 
combustível NOVOS) Radiador 
revisado Motor e Mecânica 100% 
Elétrica e Lata tr. 31-98419-9425

L200 Triton 2013
3.2 Diesel, para-choque de aço c/
base de guincho, Snorkel, Lift 2 po-
legadas, amortecedor off limits, Pro-
tetor de cárter em alumínio naval, 
Pneus 285/75/16 tr. 11-98271-7271

TR4 - 2013/14
Aut. preta completa com 45000km 

Ipva 17 pago tr. 11-96740-5326

Suzuki Grand Vitara - 2001
Gasolina, Manual, 4 portas - 16-
99206-4941 R$ 27 mil
Jeep Cherokee Sport - 1998
4.0 Mec./Aut. gasolina, Automático 4 
portas R$ 24 mil  tr. 13-99613-6671

Jeep Willys - 1969
Gasolina, 2 portas R$ 27 mil 11-
2091-7577

Jeep - Cherokee 1997 
IPVA 2017 PAGO, carro de luxo 
em estado de zero R$ 25 mil tr. 24-
99991-0735

Jeep Willys 1958
6cc, gasolina, 4 marchas, traçado, 
reduzido, bancos em couro, alter-
nador e bateria nova, sistema de 
refrigeração elétrico, som, pneus 
lameiro etc. Todo revisado R$ 26 
mil  - tr. 17-99761-5921

Jeep Ford 1960
Revisado 4x4, cinza, conversível, 
gasolina, cx. direção de Santana, 
direção hidráulica nova, 4 marchas, 
roda livre avm, sistema de freios 
hidrovacuo tudo novo – R$ 28 mil 
tr. 11-99932-4618

Jeep willys -1960
lataria original, 4X4 reduzida fun-
cionando, capota, 6cc original, 4 
marchas, freio a discos nas 4 rodas, 
hidrovacuo, susp. dianteira /traseira 
com molas helicoidais, roda livre 
AVM, bloqueio,  milha R$ 29.900,00 
tr. 17-99651-7686

Jeep Willys 1961 
Motor Opala 4 cil. 2500, Câmbio 
Veraneio 4x4 e reduzida, roda livre, 
dir. maverick, rodas Mangels pneus 
Hankook, capota conversível, Som 
e todo forrado por dentro, bancos 
esporivos, Radio cobra R$ 30 mil tr. 
11-99956-0660

Jeep - 1964

Amarelo, 4x4, Opala 4cc zero,  
5marchas, Freio a disco na frente 
, dh Santana, radiador Rural, roda 
F1000 centro invertido, suspensão 
reforçada, cardans novos, R$ 
17.500,00 tr. 11-97474-2274  c/ 
Eduardo

Jeep - 1972
Preparado para trilha, guincho 
elétrico, bloqueio de diferencial 
traseiro 100%, snorkel, Ignifl ex (não 
usa distribuidor), capotas novas, 
bancos novos, Parabrisa mod. novo 
com 3 motores, Paralamas off-road, 
tr. 12-99169-6305

Jeep 1971
Motor opala 4 cc 4x4, original ped-
aleira susp e hd,  parachoques e 
towbar, santo antonio bancos San 
Marino banco traseiro com caixa 
de ferramentas freio a disco na 
frente eletrica nova. R$ 18.700,00 
tr. 11-98542-0000

Jeep -1982
Todo restaurado estado de zero; 
motor Ford 04 cilindros; 4x4; todo 
reformado em estado de Zero com 
apenas 437 km – R$ 44 mil tr. 11-
4308-5001

Jeep - 1966
4x4 impecável motor Jeep 6 cilin-
dros, aceito troca por carro moto  
R$ 35 mil tr. 15-9779-0079

Ford Willys - 1959
6cc original revisado e com garantia, 
3 marchas, 4x4 e reduzida, roda 
livre, towbar, guincho, doc. OK – R$ 
17 mil tr. 16-99207-6626

Jeep - 1959 
motor 6cc, mecânica boa,  4x4 
rodas F100, sto antonio keko, es-
tribos venda ou trocas R$ 17 mil tr. 
14-997959276

Jeep - 1963 
4x4 e reduzida, 4 pneus novos, alar-

gador de rodas e paralama,  lataria 
toda original não e fi bra. R$ 30 mil 
tr. 19-9939-2261

Jeep - 1974
4x4, 6 cilindros. com somente 
15.000 km rodados! Novinho em 
ótimo estado! R$ 40 mil tr. 18-
9730-6058

Jeep - 1975
Towbar, 4x4, reduzida, 6cil, 3 mar-
chas, dh, chassi reforçado, feixes 
de mola de Toyota Bandeirantes, 
pedaleira suspensa, guincho Warn 
com controle remoto 6 faróis de 
milha R$ 25 mil tr. 14-98143-4382

Pajerinho 1998
Completa, aut, V6 3000, 138.000km 
guincho 12000, parachoque em aço, 
snorkel, R$ 32 mil tr. 11-94283-6913 
c/ Eduardo

Mitsubishi L200 - 2005
4x4 automática diesel, ar condi-
cionado, dh, vidro elétrico, trava 
elétrica, air bag, alarme R$ 40 mil 
tr. 17-99708-1022

TROLLER TGV 2013
T-4,4x4, motor 3.2 TGV, capota 
rígida, Diesel, verde, 52000 km, 
com pneus 33”, kit de acionamento 
manual do 4x4, carro recuperado de 
sinistro, docs em dia - valor R$ 59 
mil tr. 11-996132925.

Troller T4 - 2015
Jipe em estado de novo com mais 
de R$ 30mil em acessórios – R$ 118 
mil tr. 16-99174-9959

Cherokee Sport - 1998
Jeep para trilha com bloqueios 
eaton/guincho warn 12000lb/ am-
ortecedores rusty/ Lift 10” pneus 
37,5 maxxin Crepúsculo crawler 
beadlock/ fender bushwacker/ freio 
a disco na traseira etc. tr. 11-97335-
6180

CLASSIFICADOS
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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

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

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

Land Rover

Lino Flex
Mangueiras de Alta PerformanceMangueiras de Alta Performance

Mangueiras de Alta Performance
Land RoverLand RoverLand RoverLand RoverLand RoverLand RoverLand RoverLand Rover
Mangueiras de Alta PerformanceMangueiras de Alta PerformanceMangueiras de Alta PerformanceMangueiras de Alta Performance

11-96470-7292 RoniSbc
Revendedor Autorizado:

http://www.tekcom.com.br/
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O Jeep Clube do Brasil 
realizou no dia 24 de junho 
a sua festa junina e diver-
sos grupos 4x4 estiveram 
presente, incluindo os mini 
carrinhos. Na mais tradicio-
nal festa junina do universo 
Off Road, as viaturas esca-
la 1:10 também dividiram 
as trilhas dos valentes 4x4. 
Cerca de 20 viaturas enfren-
taram as trilhas dos trailers, 
Toca do Urubu, Descida do 
Gnomo e Riozinho.

Muita comida boa e 
animação serviram para 
encorajar a turma para mais 
uma aventura de RC. Desta 
vez a trilha foi na 1ª Pista 
de Rock Crawler do Brasil 
(RC Trial Circuit), idealiza-
da e construída em 2011.

Evento impecável e cli-
ma muito favorável serviu 
como convite para novas 
aventuras desta tribo, na 
Sede de Campo do JCB.

4x4FUN mostra força no 
Jeepipoca do Jeep Clube do Brasil

Máquinas mostraram poder de “gente grande”

Em uma aventura Off 
Road de realmente tirar o 
fôlego, o TAC Transama-
zônica Challenge ocorreu 
de 15 a 28 de abril passan-
do da cidade de Manaus/
AM até Uruará/PA com o 
off roader Sergio Holanda, 
que comandou o comboio 
de 25 pessoas durante duas 
semanas. O aventureiro não 
economizou na emoção 
para ter passeios culturais 
em Manaus, Parintins, Alter 
do Chão Santarém, além de 
diversos percursos de balsa, 
estradas de terra e trilhas 
no coração da selva Ama-
zônica, em algo totalmente 
selvagem. A viagem teve 
apoio da Ironman 4x4 Sus-
pensões e Power Off Road.

Algumas das aventuras 
fi caram marcadas na histó-
ria. Uma delas se colocava 
com o caso de neste ano ter 
uma única mulher no gru-
po, a amiga Silvia, que já 
participou em 2011 de uma 
TAC, mostrando que tem 
muita mulher aventureira 

TAC Transamazônica Challenge: 
Off Road extremo no coração da selva

que enfrenta desafi os mais 
longos no meio de muitos 
marmanjos, mostrando que 
não deixa nada a dever a 
nenhum marmanjo, ronca-
va em pé de igualdade com 
outros presentes. Chegando 
em Paritins, após viagem 
de balsa, foram recepcio-
nados por uma chuva forte, 
mas nada que impedisse de 
pegar outra viagem pelas 
águas e transportar os dez 
veículos.

Após entrar na mata, li-
teralmente, e abrir caminho 
a “Rachadinha”, apelido da 

pick-up Toyota, escorrega-
va e batia a porta direita em 
uma árvore, e foi assim em 
algumas tentativas, então 
resolveram usar o guincho 
puxando o carro para es-
querda e passar sem amas-
sar a lateral na árvore. Após 
muitas avarias e tentativas, 
o grupo seguiu em frente.

Cada metro que seguia 
em frente era o metro que 
não poderia voltar, afi nal 
dar ré em dez veículos den-
tro da mata fechada, piso 
escorregadio era quase im-
possível, então o comboio 

continuou abrindo cami-
nho e fazendo acontecer. 
No grupo havia um “su-
per jipe”, um Toyota com 
pneus 40” que estava no 
grupo da frente, mas estava 
deixando o suco do trecho 
ruim para os demais veícu-
los e precisou fi car em úl-
timo na fi la. Para veículos 
curtos o trajeto era menos 
penoso, mas para as pick
-ups as avarias eram gran-
des, amassados, pedaços 
de lanternas, retrovisores 
arrancados, para-choques 
rasgados e arrancados, etc, 
verdadeiras cicatrizes da 
guerra enfrentada. Porém, 
nada que desanimasse a 
turma, já que a TAC é aci-
ma de tudo uma grande fa-
mília. 

Outras grandes aventu-
ras deram sequência nesta 
TAC e todos os detalhes 
podem ser conferidos 
aqui: http://www.holan-
da4x4.com.br/tac-amazo-
nia-2017-uma-grande-a-
ventura/.

Amazônia foi desafi o marcante para os pilotos
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http://www.rpmpneus.com.br/
http://www.displatec.com.br/
http://www.pennaoffroad.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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24-2248-0298 | 24-99876-224524-2248-0298 | 24-99876-2245www.cabospatanegra.com.br

contato@cabospatanegra.com.brcontato@cabospatanegra.com.br

NOVO CABO DE 
REBOQUE COM 

COBERTURA INTEGRAL
MUITO MAIS DURABILIDADE
E FACILIDADE DE LIMPEZA

http://www.unifisa.com.br/
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Um projeto que une 
gastronomia e viagem. O 
casal Lucas Freitas e Clau 
Soares fará uma expedi-
ção em busca de uma vida 
ainda mais saborosa. Am-
bos já abandonaram boas 
carreiras quando se deram 
conta que já não havia mais 
brilho no olhar. 

Atualmente a Clau é 
culinarista e quer levar jun-
to com o Lucas o seu traba-
lho de  nutrir relações atra-
vés da gastronomia para 
o mundo. Serão 365 dias 
de estrada pelo continen-
te americano em busca de 
documentar episódios com 
cozinheiros e pessoas que 
tem uma relação de amor 
pelo alimento e pelo ato de 
cozinhar, além de falar da 
importância de ressignifi -
car as horas das refeições e 
mostrar a culinária regional 
e os momentos de união ao 
redor de uma mesa .

“Estamos nos jogando 
na estrada para nos colocar 
à serviço do despertar dos 
sentidos e inspirar outras 
pessoas a se conectarem 
com sua verdadeira essên-
cia, saindo de um modelo 
de vida ligado no piloto au-
tomático”, disse Clau.

A expedição terá início 
no dia 25 de julho passan-
do por 8 Estados brasilei-
ros:  São Paulo, Rio de Ja-

Projeto Mãos 
na Massa e Pé 
na Estrada

neiro, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Pa-
raná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Depois se-
guem para o Cone Sul e so-
nham atingir do Ushuaia ao 
Alaska no período de um 
ano. A rota ideal ainda está 
dependendo de patrocínios, 
campanhas e muita mão na 
massa para atingir. A ideia 
é começar pelo Brasil, de-
pois América do Sul, Amé-
rica Central e América do 
Norte.

Para tal, a dupla refor-
mou um carro para 4x4 que 
terá a força de os levar para 
todos estes continentes. 
Vale citar a importância da 
parceria com o fornecimen-
to de tanques da Metalúrgi-
ca MHL, empresa locali-
zada em São Bernardo do 
Campo/SP, e que preza pela 
mais alta qualidade.

A máquina será uma 
Land Rover Defender 110, 
do ano 2000, nomeada ca-
rinhosamente por  “Laran-
ja”. Este será o novo “lar” 
do casal por 365 dias e foi 
escolhido por ser um carro 
forte e pela possibilidade 
que o 4x4 oferece para che-
gar em muitos lugares e ul-
trapassar situações críticas 
em que podem se deparar 
pelo caminho.

Este modelo Defender 
110 já não é  mais fabrica-

do, mas as peças são rela-
tivamente fáceis de encon-
trar já que  há uma grande 
rede colaborativa de apai-
xonados pela Defender 
online, o que facilita muito 
a localização de peças e in-
formações e tutoriais expli-
cativos diversos. “Em pou-
co tempo descobrimos que 
a turma dos Land Rovers é 
muito prestativa e ama es-
tar juntos com outros apai-
xonados para trocar infor-
mações. São quase como 
a turma dos motociclistas: 
um por todos e todos por 
um. Hoje sempre ao cruzar 
com uma Land Rover ace-
namos cumprimentando e 
piscamos o farol.”

Há ainda informações 
que primeiramente a viatu-
ra placa “BSV” pertenceu 
ao Corpo de Bombeiros 
da cidade de São Paulo, e 
foi resgatado e reformado 
com muito cuidado e ca-
rinho pelo amigo Thiago 
Antonelli que mudou a 

cor original para laranja. 
A Laranja foi toda adapta-
da para dormir e cozinhar, 
assim economizando com 
hospedagem.

Para mais informações 
sobre esta mega aventura, 
patrocínio ou apoio, visite 
nas redes sociais: maose-
penaestrada@gmail.com; 
www.maosnamassaepena-
estrada.com; https://www.
facebook.com/maosna-
massaepenaestrada/; ins-
tagram/maosepenaestrada 
ou instagram/comidanaes-
trada.

Ficha Técnica da LARANJA:
Tanques: MHL Metalúrgica
Marcenaria: projeto realizado pela 
H.R.A  Móveis planejados e o Lucas
Barraca de teto: Camping Adventure
Caixa d’água e alumínio: projeto 
em andamento com a Antigos e 4x4
Baterias extras Optima
Fogão Coleman 424 à diesel e 
gasolina e geladeira maxiclima 12 
vts, 67 litros
Pia e fi ltros comprados na Leroy 
Merlin
Peças e acessórios achados no 
Mercado Livre e https://www.britpe-
cas.com.br/

Casal promete passar um ano em clima Off Road
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A Nomade Expedições 
aproveitou o feriado no 
meio do mês de junho para 
buscar uma aventura ousa-
da. Com um grupo de 32 
pessoas, a Expedição Chuí 
- Extremo Sul trouxe muita 
adrenalina desde Porto Ale-
gre, Rio Grande, Pelotas e 
Chuí, cidades gaúchas.

A expedição começou 
em Porto Alegre, onde se 
encontraram em comboio 
e já iniciaram em um jan-
tar com muita diversão. 
Seguindo para Rio Grande 
passaram pela Casa das 7 
Mulheres e Charqueada São 
João, onde foi fi lmada duas 

Expedição Extremo Sul visita 
‘pontinha’ do Brasil

famosas minisséries glo-
bais (Casa das 7 Mulheres 
e Capitão Rodrigo), poden-
do conhecer um pouco da 
história local, verdadeira 
viagem cultural. A partir da 
cidade do Rio Grande en-
traram na areia para a parte 
da aventura mais esperada.

Foram assim até o Nau-
frágio do navio Albardão, 
curtiram os Molhes da 
Barra e prosseguiram pela 
praia do Cassino até o Ar-
roio Chuí, o ponto mais 
extremo sul do país, divisa 
entre Brasil e Uruguai.

O trajeto estava exce-
lente, com um lindo dia de 

sol e tudo transcorreu com 
muita segurança. No cami-
nho puderam ver animais 
marinhos, paisagens indes-
critíveis e a sensação incrí-
vel de pilotar a beira mar na 
praia do Cassino, conside-
rada a maior praia do mun-
do em extensão.

O próximo passo estava 
no hotel abandonado e as 
dunas que se formaram em 
volta, um verdadeiro parque 
de diversões para amantes 
do turismo Off Road.

Houve muitos bons 
motivos para comemorar 
como aniversários de par-
ticipantes, bodas de casa-
mentos e conquistas como 
a da Maria Eduarda Ramos 
(Duda) que junto com seu 
pai e irmão que já fi zeram 
esta expedição seis vezes 
consecutivas, e agora foi 

a vez da Duda realizar o 
sonho de pilotar na areia 
pela primeira vez. A Duda 
começou a fazer as expe-
dições com a Nomade aos 
11 anos e agora aos 18 já 
conduz em suas aventuras.

Chegar ao Chuí é uma 
sensação de conquista, rea-
lização de sonho. No grupo 
estavam todos muitos feli-
zes ao chegar, em aventura 
pela areia, ao ponto mais 
extremo sul do Brasil, tra-
zendo muita comemora-
ção, compras e vontade de 
quero mais.

O passageiro Giovanni 
Marson Grandi comemo-
rou seu aniversário de 17 
anos no Chuí e já prometeu 
aos 18 anos de idade tirar 
carteira de motorista e di-
rigir pela areia na praia do 
Cassino rumo ao Chuí.

Naufrágio do navio Albardão 

http://www.tadsson.com.br/
http://www.beadlock.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
mailto:penaestrada@gmail.com
http://estrada.com/
http://facebook.com/maosna-
https://www.britpe/
http://cas.com.br/
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CONHEÇA NOSSA LINHA DE  PRODUTOS

A melhor linha de geladeiras portáteis

do mercado, perfeitas para quem 

não abre mão de um pouquinho de 

conforto, mesmo no meio da lama.

GELADEIRA PORTÁTIL 18 LITROS GELADEIRA PORTÁTIL 31 LITROS GELADEIRA EXTERNA 67 LITROS

• 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

ORIGINAL SÓ

24  Julho - 2015 E-Mail: Jornal@maisoffroad.comJORNAL MAIS OFF ROAD

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 20 de agosto a 
cidade de Arealva, no inte-
rior de São Paulo, foi pal-
co do 8° Leilão Solidário 
Febec, em prol das ações 
sociais do Hospital Amaral 
Carvalho de Jaú/SP. 

O Hospital é referência 
nacional no tratamento de 
câncer e atende a maioria 
dos pacientes pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde). 
Esses pacientes, juntamen-
te com seus acompanhan-
tes, vêm de vários Estados, 
e muitos deles não têm 
condições de arcar com 
hospedagem e alimenta-
ção. 

Por isso, foram criadas 
as Casas de Apoio, que são 
uma estrutura importantís-
sima para que os pacientes 
não abandonem o trata-
mento. Essas casas se man-

Oliveira  4x4  em  mais  um  ano 
de ação solidária em Arealva/SP

têm unicamente de doações 
como as que são arrecada-
das no evento. 

Organizado pelo grupo 
de voluntários “Amigos de 
Jacuba”, pela 2D Leilões, 
pela Febec (Federação 
Brasileira de Entidades de 
Combate ao Câncer) e pelo 
grupo de jipeiros do Centro
-Oeste Paulista, esse even-
to começou a ser realizado 
em 2010 e atualmente já é 
tradicional na região, rece-
bendo um público médio 
de 15 mil pessoas.

Entre as atrações dessa 
iniciativa, que ocorrerá a 
partir das 11h, destacam-
se opções para todos os 
gostos: leilão de animais e 
prendas; praça de alimen-
tação com barracas de pa-
ella campeira, frango frito, 
pastel, doces, bebidas, en-

tre outras; música ao vivo 
com artistas do Interior 
paulista; espaço de recrea-
ção infantil; bazar; sorteio 
de um jeep, uma moto e 
mais oito prêmios, com 
cupons que podem ser ad-
quiridos antes do evento e 
no próprio local; e, além 
disso, a tradicional pista 
Off Road para jipeiros, que 

oferece um percurso espe-
cial, modifi cado todos os 
anos e com vários níveis de 
difi culdade, o que traz uma 
emoção a mais para os par-
ticipantes. 

Ao todo, esse evento 
começou a ser realizado 
em 2010, por Joao Tufão, 
Claudia Pessoto, e Osnei 
Oliveira, do Oliveira 4x4.

Em Bauru/SP, o evento 
já arrecadou e doou mais 
de R$ 2 milhões graças ao 
apoio de mais de 200 vo-
luntários e à participação 
de pessoas de todo o país. 

Abrace essa causa soli-
dária e ajude a salvar vidas 
enquanto se diverte. Para 
informações gerais, acesse: 
www.leilaofebec.com.br/.

Vale lembrar e citar 
o espírito do Off Road de 
sempre ajudar ao próximo, 
seja nas trilhas e expedi-
ções, como também no dia 
a dia, principalmente aos 
amigos mais necessitados 
deste país.

Fazer o bem ao próximo em um dia de muita aventura

Grandes máquinas participarão do evento

http://www.resfriar.com.br/
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CENTRO AUTOMOTIVO & TRUCK CENTER

RECAPAGEM OFF ROAD
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jbpneus Barbosa 

www.jbpneus.wixsite.com/jbpneus
Email: compras.jbpneus@uol.com

CONSULTE REGIÃO NA PROMOÇÃO

FRETE GRÁTIS

910
VJ

 450
CONSULTE MEDIDAS NA PROMOÇÃO

,00
R$

900
VJ

Praias paradisíacas, pas-
seios por lugares fantásticos 
com natureza praticamente 
intocada, culinária regional 
de dar água na boca, encon-
tro de famílias cujo hobby é 
o Off Road, viaturas incrí-
veis vindas de todo o país: 
esses são alguns dos ingre-
dientes do Jeep Beach 2017. 
O evento ocorrerá na Penín-
sula de Maraú/BA, entre os 
dias 07 e 10 de setembro, 
atraindo amantes da marca 
Jeep de todo o território na-
cional.

Mesmo antes de acon-
tecer, o Jeep Beach 2017 

Jeep Beach atrai participantes 
de todo o país

já é um sucesso. De acor-
do com Arthur Fernandes, 
que participa da Comissão 
Organizadora, as 65 vagas 
colocadas para inscrição se 
esgotaram em poucos dias. 
Ele enfatiza a mudança de 
estratégia no processo de 
inscrição, “estamos atentos 
ao aspecto socialambien-
tal, por isso houve a troca 
da cobrança pecuniária da 
inscrição pela cesta básica 
de alimentos ou material de 
higiene que será distribuído 
nas comunidades carentes 
locais”. Ainda segundo ele, 
em parceria com a Pre-

feitura de Maraú, há uma 
grande preocupação com a 
preservar ambiental. “A na-
tureza é o habitat preferido 
do jipeiro. Teremos alguns 
cuidados, como por exem-
plo, não acessar as praias de 
carro”, completou.

Lucas Falcão, 35 anos, 
sairá de Recife/PE com sua 
família, Daniela Falcão, da 
mesma idade, e o pequeno 
Cauã, de apenas um ano 
e meio, para se juntar ao 
comboio formado por dois 
carros do Piauí, dois do 
Ceará, dois do Rio Grande 

do Norte e três de Pernam-
buco. “Conseguimos orga-
nizar um comboio da parte 
de cima do Nordeste para 
seguir juntos. Temos rádio 
comunicadores em cada 
carro e a conversa acontece 
como se fosse numa roda 
de amigos”, destacou. De 
acordo com a organização 
haverão ainda outros com-
boios saindo do Sul/Sudes-
te e do Norte do país le-
vando o Jeep Beach 2017 a 
uma abrangência nacional.

Mais informações no 
telefone (71) 99977-1994.

Natureza é o ingrediente principal do evento

Aventura na beleza baiana
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Deninho Casarini e Luis Felipe Eckel 
vencem Rally Rota SC entre os UTVs

Evento faz parte do Brasi-
leiro de Rally Cross Country 
e tem domínio dos veículos 
Can-Am; nos quadriciclos, 
Geison Belmont ganha com o 
Can-Am Renegade

As baixas temperaturas 
e o terreno liso da Serra 
Catarinense testaram com-
petidores e máquinas no 
Rally Rota SC, válido pelo 
Campeonato Brasileiro de 
Rally Cross Country. Após 
dois dias de disputas e 565 
quilômetros de desafi os 
na região de Lages/SC, o 
paulista Deninho Casarini 
e o navegador catarinense 
Luis Felipe Eckel levaram a 
melhor entre os UTVs. Eles 
confi rmaram a vitória no 
dia 7 de junho.

A dupla cravou o tempo 
total de 5h02min13 a bordo 

do Can-Am Maverick X3, 
que dominou as três primei-
ras posições do pódio da 
categoria. Os catarinenses 
Denisio Nascimento e Idali 
Bosse alcançaram o segundo 
lugar (tempo de 5h06min53), 
seguidos pelos irmãos goia-
nos Enrico e Álvaro Ama-
rante (5h19min04). 

Casarini teve a sensa-
ção de dever cumprido. “A 
prova foi técnica e, ao mes-
mo tempo, muito prazerosa 
de pilotar. Estou bastante 
satisfeito com o desempe-
nho do Maverick X3 e com 
o resultado, ainda mais 
porque o grid contou com 

Gustavo Epifanio 

muitos competidores expe-
rientes”, concluiu o piloto. 

Quadriciclos – A marca 
canadense também ditou 
ritmo entre os quadriciclos 
do Rally Rota SC. Geison 
Belmont, do Rio de Janei-
ro, foi o grande vencedor 
com o Can-Am Renegade e 
o tempo de 5h56min51. “O 
trajeto testou a efi ciência 
dos competidores e trouxe 
especiais bem interessan-
tes, técnicas e cansativas. 
Foi o meu primeiro teste 
com o quadri e já saí com 
a vitória, só havia feito um 
treino breve na minha re-
gião”, concluiu Belmont.

Deninho Casarini/Luis Felipe Eckel a bordo do Can-Am Maverick X3

Denisio /Idali Bosse a bordo do Can-Am Maverick X3

Doni Castilho/DFotos

http://www.truckmaster.com.br/
http://www.hometrailer.com.br/
http://www.jbpneus.wixsite.com/jbpneus
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Passeios e Expedições para o Pantanal Mato Grossense

Gosta de Aventura!!!! 
Então venha curtir o melhor do 

off road pantaneiro do Brasil

GRUPOS DE JIPEIROS 

Peças e acessórios Off Road
Tudo para Camping, Ocina e espaço 4x4

65-9.9910-2046
Rogério Gardenal - Guia Pantaneiro

A Trilha do Caminho 
do Sal, no ABC Paulista, 
muitos já conhecem, mas 
os organizadores do Trilhas 
SP 4x4 procuraram fazer 
um caminho diferente que 
passasse pela Trilha dos 
Eucaliptos e assim coloca-
ram em prática no primeiro 
fi nal de semana de julho. 

Às 8h30, o ponto de 
encontro no “Bar da Lu” 
começou a lotar, não para-
va de chegar 4x4 dos mais 
variados tipos. No total, se 
concentraram 41 veículos e 
mais de 60 pessoas.

Seguiram em comboio, 
devidamente organizado, 
intercalando carros com 
guincho com veículos ori-
ginais, e no fi nal deixaram 
os carros mais pesados e 

Trilha do Caminho do Sal traz 
desafi os e aventura sem igual

com pneus maiores para 
não cavarem tanto a tri-
lha (Troller, Triton, Pajero 
Full). Veio um pequeno 
trecho de asfalto e logo já 
adentraram a trilha, e para a 
surpresa de todos a mesma 
estava um pouco diferente 
do dia anterior, devido as 
chuvas que caíram a noite. 
Com muitos participantes 

auxiliando, os veículos 
foram subindo com um 
empurrãozinho a mais. No 
fi nal, todos conseguiram e 
completaram a trilha. 

Quase no fi m do traje-
to, optaram por um desvio, 
pois viram que o segundo 
morro apresentava um grau 
de difi culdade mais eleva-
do e vários carros seriam 
guinchados. Após a trilha, 
voltaram para a estrada de 
terra seguindo até Mogi 
das Cruzes/SP, passando 
por Furnas e retornando 
para Paranapiacaba através 
da Estrada do Taquaruçu. 
Estradinha que guarda suas 

belezas naturais, com mui-
ta mata e animais silves-
tres.

Encerraram o encontro 
com um almoço às 15h30 
no “Bar da Zilda”. Pude-
ram então ver a alegria e 
o sorriso das pessoas por 
terem concluído a trilha, a 
satisfação de terem supera-
do vários desafi os e rece-
ber tantos abraços de afeto 
e gratidão, que justifi ca 
todo o empenho dos orga-
nizadores e colaboradores 
do grupo, Witor Lins, João 
Corrêa, Marcelo Tralli e 
Paula Tseng, e o voluntário 
Fernando Watacabe.

Comboio fez bonito no percurso

Turma é apaixonada por aventura

Sua marca de confiança em Leds de Alto desempenho

Led 126W 20"

Barra de Led Slim 
Grade do Troller

Led 72W 12"

Led 36W 6,5"

Milha Led
18W

Farol embutir
Led 12WMilha Led

27W

Led 36W 4D

Farol Milha LED 
Jeep Wrangler

com Angel Eyes
Farol LED 7"

78W Jeep Wrangler
Lanterna traseira 
Full Led Wrangler

Led 36W 6,5"

Led 72W

Led  300W 52"

Antecipando para você as tendências mundiais em iluminação LED

Led 126W 20"

Suporte 
Barra 

Led do 
Wrangler

Suporte 
Barra 

Led 30W 6,2"

Led 180W 4D

Nova linha de Lentes 4D, 5D e 6D
SCP-1660R

SCP-7150 
sem Angel SCP7250A 1

Tranca 
Carretinha

BRAKELIGHT LED 
JEEP WRANGLER

KIT SETA LED 
WRANGLER

PISCA

Led
18W 4D

Led 120W 22"

Leds Philips, Osram, Cree e Epistar. 
Mais foco, mais potência e mais distância

Led
18W 4D

Antecipando para você as tendências mundiais em iluminação LEDAntecipando para você as tendências mundiais em iluminação LED

KIT SET
WRANGLER

 LED 
WRANGLER

Tranca 

 Led 126W 4DSCP-0972 5D 3

www.supercarparts.com.br

e-mail: comercial@supercarparts.com.br

(51) 3107-3177 (51) 98108-8108

Sua marca de confiança em Leds de Sua marca de confiança em Leds de 

com Angel Eyes

www.supercarparts.com.br
Nas melhores lojas do Ramo

Sua marca de confiança em Leds de Alto desempenho

SEJA UM REVENDEDOR EM SUA REGIÃO

Angel Eyes
Farol LED 7"

78W Jeep WranglerAngel Eyes 78W Jeep Wrangler

Led 180W 4D

http://www.supercarparts.com.br/
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Mês de junho é tempo 
de festa e alegrias, e mais 
uma vez a  família Anoni-
matos se reuniu com des-
tino a Ibiuna/SP para um 
divertido fi nal de semana 
no Hotel Fazenda Paraty 
Ibiuna com direito a muita 
trilha e festa junina.

Este ano inovando para  
divertimento dos amigos, 
após a chegada e  jantar no 
hotel  foi promovido um 
Bingo Benefi cente, cujo 
valor arrecadado será to-
talmente revertido ao Jipe 
Noel deste ano. O bingo 

Anonimatos brinca de 
Festa Junina em alto estilo

contou com a participação 
de todos os amigos trilhei-
ros e suas famílias.

No sábado, após o café 
da manhã, os off roaders 
partiram em comboio por 
24 km de estradas de ter-
ra com lindas paisagens e 
muita bagunça pelos rádios 
até a Capela e a Gruta de 
São Sebastião. Chegando 
lá alguns aventureiros mais 
dispostos caminharam por 1 
km até a Gruta, enquanto os 
demais fi caram apreciando 
a Capela e a beleza ao redor 
de Mata Atlântica.

Enfi m, chegou a hora 
do retorno ao hotel para 
saborear o maravilhoso al-
moço oferecido por eles aos 
aventureiros, e em seguida 
todos puderam desfrutar 
das diversões  que o Ho-
tel  traz ou ainda descansar 
para repor as energias para 
o “Arraiá” da noite.

A lua já estava a pos-
tos quando teve início ao 
arraial. Uma bonita festa, 
com direito a um jantar tí-
pico e muitos quitutes de-
liciosos, com barraquinhas 
e brincadeiras para alegrias 
de todas as crianças e adul-
tos. Até casamento tumul-
tuado teve. Sempre uma 
bagunça e diversão, con-
tando com a participação 
dos sócios.

A noiva este ano foi a 
“cumadre Nha Samira”, 
que deu um look todo es-

pecial na vestimenta e 
adereços para casar com o 
fazendeiro “Nhô Beto”.  A 
equipe agradece ainda ao  
“cumpadre” Ricardo (Gi-
vago), sempre surpreen-
dendo, fazendo a festa de 
uma alegria contagiante, 
sem contar que de última 
hora surge mais um noi-
vo, o “Nhô Anita” que não 
poderia faltar no casório. 
Ao fi nal a quadrilha atra-
palhada dos noivos e ainda 
a festa continuou ao som 
do sanfoneiro, com muita 
música de raiz e arrasta pé, 
que fez o pessoal balançar 
o esqueleto até altas horas.

No domingo pela ma-
nhã a turma partiu em bus-
ca de novas trilhas guiados 
pelos amigos Montanha e 
Morrinho, e se divertiram 
em meio a muita lama e 
adrenalina.

Trechos de rios e lama estiveram presentes

Amigos esbanjaram clima de confraternização

No dia 1º de julho, 
o LRClubeSP, grupo de 
Landeiros, organizou o 1º 
treinamento de Elétrica e 
Eletrônica Básica para os 
Defenders e Discoverys 
com motorização 300TDI, 
TD5 e Puma além da apli-
cação de  teoria e prática. O 
intuito do clube foi fazer a 
integração dos proprietá-
rios a parte técnico de seus 
veículos e também prover 
e fi rmar a integração dos 
amigos e amigas que parti-
ciparam do Clube de Pro-
prietários de Land Rovers. 
Após o treinamento houve 
um belo churrasco de con-

Land Rover Clube SP promove 
treinamento e marca visita histórica

fraternização desta turma e 
toda a organização. O clu-
be contou com a parceria 
de três ofi cinas que doaram 
espaços, logística e instru-
tor para aplicação do trei-
namento.

Vale citar a parceria da 
Firstline Ofi cina Especia-
lizada Land Rover, Super 
Nova 4x4 Overlanders e 
Rei do Alinhamento. E sem 
parar com as novidades, o 
clube anuncia com grande 
satisfação a primeira visita 
na Fábrica da Jaguar Land 
Rover no Brasil.

A Presidência da JLR 
disponibilizou a data de 

07 de agosto para um nú-
mero reduzido de pessoas, 
incluindo adultos e crian-
ças, pois trata-se de uma 
visita técnica e guiada com 
a fábrica em pleno funcio-
namento. A visita ocorrerá 
após um fi nal de semana 
hospedados em Visconde 
de Mauá/RJ, com passeios 
à cachoeiras e trechos Off 
Road nesta belíssima re-
gião.

Dentre todos que de-
monstraram interesse em 
participar, o grupo optou 
por convidar para esta pri-
meira visita histórica, os 
voluntários que tanto aju-

dam na organização, estru-
turação e crescimento do 
LRCSP.

Agora, a equipe irá 
compatibilizar as agendas 
para as próximas visitas, 
quando todos os sócios do 
LRCSP terão oportunidade 
em conhecer a fábrica em 
Itatiaia, no Estado do Rio 
de Janeiro.

Será um momento 
inédito e importante para 
o clube e também para a 
JLR, pois será a primeira 
vez que a empresa abrirá 
as portas para receber um 
grupo de apaixonados pela 
marca inglesa.

E-Mail: Jornal@maisoffroad.com Julho - 2017   25JORNAL MAIS OFF ROAD

Aproveitando que o Dia 
dos Namorados estava pró-
ximo, a galera do Atibaia 
4x4 - Turismo Off Road uti-
lizou o dia 10 de junho para 
mais uma aventura, reunin-
do o útil ao agradável: apai-
xonados e 4x4. O passeio 
teve como palco as cidades 
paulistas de Atibaia, Pira-
caia, Nazaré Paulista, Joa-
nópolis e a mineira Monte 
Verde. Os 45 participantes 
puderam visitar cachoeiras, 
trilhas e represas.

O grupo partiu de Ati-
baia rumo a romântica 
Monte Verde e a data foi 
bem sugestiva, nomeando 
de Trilha dos Namorados. A 
primeira parada foi no Mi-

Atibaia 4x4 faz passeio entre SP e MG
rante do Cruzeiro, de onde 
avistaram Nazaré Paulis-
ta. Seguiram o caminho e 
logo começaram a margear 
a represa, chegando até o 
encontro ou “desemboco” 
entre Piracaia e Nazaré.

O próximo ponto foi 
em Joanopólis. Fizeram 
então uma breve parada 
numa cachoeira no meio 
do caminho. A chegada 
em Monte Verde foi por 
volta das 17h30. Pegaram 
um restaurante livre para o 
pessoal da Equipe Atibaia 
4x4 e mais um grupo do 
comboio foram à Cerveja-
ria Fritz, apreciar uma co-
mida alemã e um chopp de 
um litro Weiss. Clima romântico deu o tom entre os aventureiros

http://www.piradiesel.com.br/
http://www.reteckminas.com/
http://www.npparts.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Com quase 36 anos de 
experiência e confi ança 
no trabalho, a Rossato 4x4 
Auto Peças é uma empresa 
especializada no comércio 
de peças novas e usadas de 
viaturas militares, adquiri-
das em leilões do Exército, 
como jeeps, Engesa, Ca-
minhões 4x4 e 6x6, F600 
e Mercedes. Resumindo, é 
garantir a história dos veí-

Com arsenal de peças, Rossatto 4x4 
garante qualidade em viaturas antigas

culos mais importantes para 
o Brasil.

O estoque de peças 
Willys é referência nacio-
nal e chama a atenção ainda 
mais pelo serviço de pronta 
entrega para todo o terri-
tório, sendo que os valo-
res são os melhores e com 
ótimas condições. Hoje, os 
produtos de maior destaque 
são o câmbio, diferencial 

e motor, tudo armazenado 
em um estoque sem igual 
no país. As peças originais 
são a principal fonte de tra-
balho da Rossatto. Outro 
diferencial é o credencia-
mento do Detran RS para o 
comércio de peças, garan-
tindo ainda mais segurança 
e qualidade para o cliente.

Para quem quiser mais 
informações e saber mais 
do trabalho da Rossatto 4x4, 
basta acessar: http://www.
rossatto4x4.com.br/, ligar 
(54) 3451-1114, ou ainda 
comparecer ao vivo em Ben-
to Gonçalves/RS no endere-
ço Rua Alfredo José Rossat-
to, Caminhos da Eulália.

Hangar é preenchido por peças

Dezenas de Jeeps com várias confi gurações

O acervo de vendas contém várias viaturas antigas Caminhões 4x4 e 6x6 de  diversos modelos 

http://www.q7offroad.com.br/
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Tel. 16 3419 7902
DESENVOLVEMOS PROJETOS ESPECIAIS

www.HD4x4.com.br

MANOPLAS

TAMPA DIFERENCIAL
DANA 44

consulte as opções de cores

BEAD LOCK

PATESCA 1/2” 
12.000lb

• Guia do cabo de aço

• Cardan completo (luvas, mancal e eixos)

• Tomada de força com duas saídas e sensor de engate

GUINCHO MECÂNICO 6T                          TOTALMENTE VEDADO

EXTREMO

OFF ROAD

4X4
R

Para participar do des-
fi le de aniversário de 113 
anos da cidade de Presi-
dente Getúlio/SC, o Jeep 
Clube Vale das Cachoeiras 
vestiu seus jeeps com rou-
pa de festa, depois de uma 
boa lavada após a última 
trilha.

A convite da Prefeitu-
ra, o Jeep Clube levou à 
rua várias viaturas de seus 
associados, Jeeps e Pick
-Ups F75, alguns de uso 
militar e outros de civil. 
O Jeep ano 1951 pertence 
ao fundador do clube, Ivo 
Cipriani, e foi quem puxou 
o desfi le sendo o responsá-
vel por conduzir a Rainha 
e Princesas da 21º Festa do 
Leite, que acontece junto à 

Jeep Clube comemora aniversário 
de Presidente Getúlio/SC

comemoração do aniversá-
rio da cidade. Algumas das 
máquinas presentes estão 
com seus proprietários des-
de zero, contribuindo para 
o crescimento do municí-
pio, portanto, fazendo parte 
de sua história.

O Jeep Clube foi fun-
dado em 2009 e todos os 
sócios tem jeeps que até 
hoje ainda usam no dia a 
dia, e mesmo os que têm 
outros veículos ainda tiram 
seu jeep da garagem pelo 
menos uma vez por semana 
para uma volta na cidade, 
para ir à colônia (interior) 
ou fazer uma trilha.

A cidade de Presidente 
Getúlio é rica em cacho-
eiras incrustradas em suas 

serras, vales, cânions, um 
verdadeiro paraíso para 
jipeiros e amantes da na-
tureza, possui também inú-
meras trilhas que cruzam 
o interior, revelando uma 
paisagem única.

O município faz parte 

dos Caminhos do Alto Vale 
no Vale Europeu em San-
ta Catarina, região que foi 
colonizado por imigrantes 
alemães, italianos e suíços. 
Todos os companheiros 
amantes do Off Road serão 
bem vindos aqui.

www.wr4x4.comwww.wr4x4.com

CAPA DE BANCO 
MODELO MILITAR 
PORTA OBJETOS

11-96522-4300

Confira no site todos produtos

wr4x4

LANÇAMEN
TO

ENVIAMOS PARA TODO BRASIL

Realizada nas últimas 
sextas-feiras de cada mês, a 
Queima da Mortadela feita 
pelo Jeep Clube de Ribeirão 
Pires/SP, já virou tradição 
entre os jeepeiros da região 
do ABC Paulista que procu-
ram um ambiente familiar. 

Durante a concentra-
ção que se inicia às 20h 
nas dependências no Cen-
tro Cultural Ayrton Senna,  
os participantes trocam 
informações, combinam 
passeios e começam a se 
preparar para o evento que 
tem saída às 22h para al-
gum local retirado onde é 

Queima da Mortadela: tradição 4x4

montada toda estrutura. No 
evento é servido à vontade, 
o pão com mortadela na 
chapa junto com ovo frito 
e especiarias para incre-

mentar o “sanduba”, além 
de refrigerante e água, tudo 
incluso no valor de R$ 
15,00 por pessoa, sem be-
bida alcoólica. 

Por ocorrer em locais 
retirados é importante que 
o participante esteja sem-
pre prevenido com blusas, 
repelentes, botas e demais 
itens para seu conforto. Só 
há o agradecimento para to-
dos os off foaders e clubes 
parceiros que prestigiam, 
e também ao patrocinador 
ofi cial Frigorífi co Marba 
que fornece produtos de 
ótima qualidade. Lembran-
do que toda arrecadação do 
evento é em prol do Passeio 
Inclusivo destinado a inclu-
são de pessoas com quais-
quer tipos de defi ciência.

Iguaria é aprovada por todos os presentes

A Semana Mundial do 
Meio Ambiente, em meio 
ao mês de junho, busca cha-
mar a atenção sobre a cons-
cientização e a preservação 
ambiental. A data possibili-
ta a cada um perceber não 
somente sua responsabili-
dade, mas também o poder 
de se tornar um agente para 
a mudança, apoiando uma 
forma de desenvolvimento 
mais justa e sustentável. A 
proteção ao meio ambiente 
e a preocupação com re-
cursos naturais deve estar 
presente em todos os mo-
mentos, inclusive nos mo-
mentos de aventura e adre-
nalina.

A Copa Scherer 4x4, 
além de promover o encon-
tro e a confraternização dos 
amantes do mundo do Jeep 
Raid, também busca cons-

Meio Ambiente e Off Road: 
unidos por um mundo melhor

cientizar e dar o exemplo 
às novas gerações sobre a 
preservação da natureza e 

a diminuição dos impactos 
pela ação humana. Por isso, 
desde 2013 incorporou o 
projeto Carbon Free (livre 
de carbono) junto ao even-
to, sendo conhecida como 
Copa Scherer 4x4 Carbon 
Free.

Durante cada etapa, 
pilotos e navegadores 
plantam mudas de árvores 
nativas. Para cada 100 km 
percorridos, duas mudas 
são plantadas com obje-
tivo de neutralizar todo o 
carbono emitido durante o 
percurso.  

“O projeto Carbon Free 
surgiu em 2013, através da 
ideia de alguns integrantes 
da diretoria na época, com 

intuito de amenizar o im-
pacto ambiental causado 
pelas provas. No Brasil 
existem mais jipeiros adep-
tos ao Carbon Free, mas 
em provas a Copa Sche-
rer é a pioneira”, explicou 
Kassiano Kerber, membro 
da diretoria da Copa.

Diferente da maioria 
das provas de automobi-
lismo onde o vencedor é 
quem chega primeiro, na 
Copa Scherer 4×4 o que 
conta é a regularidade. 
Vence a dupla que melhor 
conseguir manter a média 
imposta pela organização. 
Por isso, a prova exige 
muita técnica e habilidade 
do navegador e do piloto.Atenção com o Meio Ambiente é importante

Aventura e preservação andam juntas

Festa tomou conta do município catarinense

 Flavio Brasil
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http://www.hd4x4.com.br/
http://www.dioriopecas.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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O fi m de semana Off 
Road em Atibaia/SP e re-
gião foi destaque de aven-
tura nos dias 26, 27 e 28 de 
maio pelo Interior paulista, 
incluindo os municípios de 
Bom Jesus dos Perdões, 
Nazaré Paulista e Piracaia. 
Os organizadores foram 
o Atibaia 4x4 - Turismo 
Off Road contando com o 
apoio dos Jipeiros Cobras 
e Fera 4x4, ambos de Ati-
baia, Pousada Paiol e Bar 
do Taíde, de Nazaré.

Cerca de 40 pessoas se 
divertiram com as trilhas 
e a feijoada na represa do 
Atibainha, em Nazaré Pau-
lista. Durante o fi nal de 
semana o grupo Off Road 

Atibaia recebe grupo de 
aventureiros para trilha amigável

explorou as trilhas e estra-
das rurais. Na sexta-feira, 
uma subida noturna até a 
Pedra Grande deu início 

aos trabalhos. No sábado 
seguiram para a represa 
por Piracaia e no domin-
go buscaram com trechos 

mais técnicos saindo da 
rota mais tradicional que 
o pessoal utiliza. Atibaia 
trouxe desafi os para todos.

Beleza da natureza se uniu ao clima de amizade

No dia 04 de junho foi 
realizado a Trilha da Placa, 
na cidade de Cajamar/SP, 
pelo grupo Trilhas SP 4x4. 
Participaram 28 veículos 
4x4 e a trilha foi dividida 
em dois níveis, sendo leve 
e média. O intuito era que 
todos os veículos, prepa-
rados ou originais, partici-
passem do encontro. A Tri-
lha da Placa era uma trilha 
de acesso razoável, mas 
ultimamente tem sido uma 
trilha cujo acesso já tem 
exigido um pouco mais dos 
veículos e destreza dos pi-
lotos, pois as erosões estão 
mais cavadas. 

O passeio leve teve sua 

Trilhas SP visita Cajamar para aventura 4x4

saída antecipada ao grupo 
da média. O passeio foi 
guiado por estrada, com 

aproximadamente 20 km 
de extensão, e no fi nal uma 
pitada de aventura, com 

erosão média.
A trilha média, desti-

nada para os carros mais 
preparados apresentou di-
fi culdades de erosão, com 
quase 10 km de extensão 
com muitas pedras, atolei-
ros, e partes muito íngre-
mes.

Ao fi nal foi realizado 
um churrasco onde todos 
puderam se conhecer, con-
versar e comer. Momento 
em que as famílias se en-
contram e criam laços. 

Ambos os caminhos 
chegam ao topo da Placa 
em direções opostas e cada 
um pôde voltar pelos cami-
nhos que escolheram.

Topo da Placa traz imagem sensacional

http://www.expomotorhome.com/
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ÓLEO DO MOTOR
ÓLEO DO CÂMBIO
ÓLEO CAIXA TRANFERENCIA
ÓLEO DIFERENCIAL DIANTEIRO
ÓLEO DIFERENCIAL TRASEIRO

TUDO POR APENAS 4X DE 
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
FILTRO DE AR
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
LAVAGEM COMPLETA
CHECAGEM DE 20 ITENS*+ = 369,00R$

Válido para Troller 2001 até 2017

Promoção válida até 31/07/2017, mão de obra e lavagem incluso no preço, válido para veículos Troller a diesel a partir de 2001 até 2017. Total do serviço com peças e mão de obra R$ 1.476,00. Parcelamento em até 4x no cartão de credito. A Navesa se resguarda de possíveis erros de digitação ou gráfica. Fotos meramente ilustrativas. Não válida para revisão preventiva para efeito de garantia. * O valor da Promoção R$ 119,990,00 é somente válida para Troller xlt 17/17. Pintura metálica não inclusa. Não válido para Troller Bold.

TROLLER 
0KM 

SP

O Jeep Clube São Joa-
quim/SC realizou no últi-
mo sábado, 1º de julho, a 
9ª Trilha da Maçã e do Vi-
nho, um evento elaborado 
minuciosamente durante 
vários meses para receber 
os visitantes e participantes 
vindos de outras cidades. O 
evento foi um sucesso total 
onde mais de 100 veículos 
Off Road aceleraram forte 
na Cidade da Neve. A lar-
gada para aventura acon-
teceu às 9h em frente ao 
Auto Posto da Serra Shell 
passando pelas ruas Mano-
el Joaquim Pinto e Major 
Jacinto Goulart que inte-
gram o Boulevard. 

Muitas pessoas foram 
para as calçadas das ruas 
centrais de São Joaquim 
para ver as máquinas ron-
car com estilo. O com-
boio seguiu cerca de 9 km 
pela Rodovia Caminhos 
da Neve até a chegada na 
fazenda de Celso Goulart 
Camargo onde iniciaria 
a primeira parte da trilha 
passando pela propriedade 
de Mauro Flores.

Já no primeiro obstácu-
lo no início da trilha muitos 
jipeiros sofreram para pas-
sar precisando do auxílio 
de uma retroescavadeira 
pois o local era muito difí-
cil. Passada esta difi culda-
de, os jeeps seguiram em 
frente até um ponto mais 
difícil em uma curva logo 

Trilha da Maçã e do Vinho chega 
a nona edição em São Joaquim

após passar uma taipa de 
pedras onde também os ji-
peiros precisavam de auxí-
lio da equipe de apoio para 
poder passar. Os trilhos 
feitos por pneus chegavam 
a medir quase um metro de 
profundidade.

Chegando no banhado 
laranjinha a difi culdade era 
maior ainda pois neste local 
haviam duas retroescava-
deiras para puxar os jeeps, 
até mesmo as escavadeiras 
sofriam com mar de lama, 
mas ninguém fi cou para 
trás sempre contando com 
a ajuda.

Passada as primeiras 
difi culdades na trilha dos 
jipeiros seguiram para a 
fazenda de Celso Camargo 

para então almoçar um de-
licioso churrasco para re-
forçar as energias e seguir 
para a segunda e última 
etapa da trilha. O comboio 
seguiu para segunda etapa, 
esta que seria a mais difícil 
do que a inicial,  já no iní-
cio do trajeto muitos veícu-
los patinavam e patinavam 
e não conseguiram subir o 
Morro do Saleiro.

A sensação da trilha 
sem sombra de dúvidas foi 
o Morro da Raiz onde os 
jeepeiros tiveram que mos-
trar suas habilidades no vo-
lante e também a força dos 
motores para poder chegar 
ao topo. Poucos consegui-
ram subir.

Muitas pessoas da so-

ciedade joaquinense tam-
bém estiveram presentes 
no trajeto da trilha para 
assistir as manobras dos 
jipeiros. O último partici-
pante da 9ª Trilha da Maçã 
saiu do meio do mato por 
volta das 22h30 rebocado 
já que estava quebrado.

No fi nal da trilha a tra-
dicional fogueira junina 
onde todos os integrantes 
do Jeep Clube de São Joa-
quim se reuniram após dar 
todo o apoio e assistência 
aos visitantes no grande 
evento.

Essa é a forma de co-
memoração e sucesso de 
mais um grande evento 
promovido pelo Jeep Clu-
be São Joaquim.

Trilheiros tiveram que mostrar competência na pilotagem

A Copa Troller cumpriu 
mais uma etapa do cam-
peonato de rali da marca 
com resultados superlati-
vos: recorde de 110 equipes 
participantes, das quais 36 
times estreantes na chama-
da categoria Passeio. Mos-
trou também força entre os 
profi ssionais com disputas 
equilibradas e emocionan-
tes no mês de junho em 
Ribeirão Preto, no interior 
paulista.

O cenário foi perfeito, 
num dia ensolarado dina-
mizado por trilhas radicais. 
Esse misto de equipes e dis-
putas diversifi cadas e um 

Copa Troller em Ribeirão Preto 
bate recorde de inscritos

percurso radicalizado faz 
da Copa Troller uma sen-
sação do automobilismo 
nacional.

Agora, as equipes pre-
param-se para a próxima 
etapa na cidade de Paulí-
nia, também em São Paulo, 
no dia 12 de agosto. Sem 
dúvida, uma nova expecta-
tiva na temporada para os 
pilotos e navegadores. 

A categoria Passeio, 
criada para equipes que 
estão iniciando na prática 
do rali de regularidade, ou 
desejam apenas participar 
do roteiro sem se preocu-
par com a pontuação, foi 

uma das mais procuradas 
da etapa, com a presença de 
muitas famílias. O roteiro 
incluiu belíssimas estradas 
na região de Serrana e uma 
bateria fi nal com diferentes 
obstáculos fora de estrada 
usando os recursos do Trol-
ler T4, que além de motor 
turbodiesel de 200 cv e tra-
ção 4x4 com reduzida, tem 
diferencial traseiro com 
sistema antiescorregamen-
to.

“Ficamos muito satis-
feitos com os elogios dos 
participantes da prova aqui 
em Ribeirão Preto, um 
evento que reuniu diversão, 

aventura e natureza, cele-
brando o espírito de amiza-
de da Copa Troller”, disse 
Ricardo Menezes, diretor 
da modalidade Passeio. 

Na categoria Master, 
que reúne as duplas mais 
experientes, Flávio Kath e 
Rafain Walendowsky, de 
Blumenau/SC, foram os 
vencedores da etapa com 
37 pontos ganhos no total. 
Na Graduados, Ednilso 
Borguezani e Leandro Fer-
reira fi caram em primeiro 
com 33 pontos. Na Turis-
mo, a vitória foi de Deonil-
son de Araújo e Leonardo 
Farias, com 35 pontos, e 
na Expedition, os melhores 
foram Paulo Saviani e Lu-
cas Colaantonio.

“Após quase 3.500 
quilômetros rodados no le-
vantamento desta prova e 
muita dedicação para criar 
um percurso que agradasse 
aos participantes fi camos 
muito felizes com a reper-
cussão deste evento entre 
os clientes. Esperamos que 
as condições climáticas e 
a natureza continuem nos 
ajudando na criação de 
etapas tão boas como essa 
que fi zemos em Ribeirão 
Preto”, disse Rogério Al-
meida, diretor de provas da 
Copa Troller.

A cobertura do evento 
também pode ser acompa-
nhada no Facebook: www.
facebook.com/trollerbrasil.

Participantes elogiaram o trajeto

http://www.lojamastercooler.com.br/
http://www.ss-amortecedores.com.br/
http://www.wb4x4.com.br/
http://www.facebook.com/aaventura4x4
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Acesse nosso site e conheça nossa linha completa!

OFFROAD
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     resistência WWW.MAXOFFROAD.COM.BR Contato@maxestampo.com.br

Tel.41 3641-1650 Whats.41 98428-1257

ACESSÓRIOS OFF-ROAD

          A linha de produtos Max Offroad possui a resistência 
 e durabilidade para superar qualquer obstáculo fora de estrada , 
com a confiabilidade e qualidade que você busca!     

Jipes, quadriciclos, 
UTVs e todo tipo de veí-
culo que tem tração 4x4, 
pegaram a estrada rumo a 
Bonito em Mato Grosso do 
Sul, no começo de junho, 
cidade que pelo sexto ano 
consecutivo sedia uma das 
mais divertidas e emocio-
nantes provas Off Road do 
Brasil, o Bonito na Trilha.

O evento é dividido em 
três dias e a base dos jipei-
ros é o Hotel Zagaia. Os 
hóspedes, muitos vindos de 
outros Estados e países ain-
da aproveitam ainda para 
conhecer o lugar, conside-
rado um dos melhores des-
tinos turísticos do Brasil.

Mas o negócio é a lama 
e muita aventura. A primei-
ra prova para os participan-

Bonito na Trilha 2017 é show

tes do Bonito na Trilha é e 
a da gangorra. Vence quem 
fi ca o maior tempo possível 
se equilibrando com as ro-
das fora do chão.

Ainda no primeiro dia, 
já entrando pela noite, 
acontece uma trilha, bati-
zada de boiadeira e é uma 
prova difícil, principal-
mente por conta da pouca 
luz no caminho.

Além de toda a adre-
nalina das provas o clima 
é sempre de muita amiza-
de e integração. As noites 
são sempre assim. Comida 
muito boa, música regional 
e momentos para falar das 
derrapadas do dia.

Quando amanhece no 
segundo dia do Bonito na 
Trilha as máquinas e seus 

pilotos já estão prontos 
para mais emoção. A trilha 
mais pesada começa numa 
estrada de chão batido. 
Logo a frente chega a di-
versão. A profundidade em 

alguns pontos da lagoa pas-
sa de 80 cm colocando os 
veículos à prova. Depois de 
muita trilha de qualidade, 
veio ainda o Arrancadão 
entre os UTVs e também 
para os jipes e veículos 
preparados. 

As mulheres tiveram 
uma prova só delas. E a 
disputa foi muito acirrada. 
O Bonito na Trilha, que já 
virou uma marca no cená-
rio do Off Road nacional, 
vai expandir suas provas 
no ano que vem.

Essas provas em ou-
tras cidades devem ajudar 
a alavancar ainda mais o 
segmento fora de estrada 
no Mato Grosso do Sul, 
Estado que já começa a 
despontar em provas que 
juntam a natureza da região 
com suas belas paisagens, 
companheirismo, amizade, 
integração com a família 
e muita, mas muita lama 
e adrenalina. Viva o Off 
Road do MS.
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Diferentes máquinas dividem o espaço no percurso

Trilha noturna é de tirar o fôlego

Em clima de amor e 
muita aventura, o Jeep 
Clube Comando Oeste re-
alizou o Passeio dos Na-
morados no dia 03 de ju-
nho com destino a Pedra 
do Coração e Pedra Gran-
de, ambas em Atibaia/SP. 
Cerca de 30 veículos esti-
veram presentes.

Comando Oeste realiza  
passeio Off Road romântico

O clima de Dia dos 
Namorados tomou conta e 
o JCCO conduziu os jipei-
ros para celebrarem com 
romantismo e Off Road, o 
que não poderia faltar, cla-
ro. Pela manhã o destino foi 
a Pedra do Coração, com 
uma vista deslumbrante. 
Após o almoço num restau-

rante tranquilo e aconche-
gante a tarde foi regada por 
aventura e um belo pôr do 
sol visto da Pedra Grande.

A galera do voo livre 
coloriu o céu com os pa-
rapentes, proporcionando 
aos casais paisagens ines-
quecíveis. 

O Jeep Clube Comando 

Oeste agradece a presen-
ça de todos que fi zeram 
deste evento um sucesso 
e convida para a Festa Ju-
lina no dia 08 de julho, a 
partir das 17h, na Fazen-
da Green Valley, Km 50, 
Rodovia Raposo Tavares, 
“Estrada da Aeronáutica” 
em São Paulo.

A aventura do mês de 
junho das Expedições Ca-
juru foi em suas origens, a 
cidade de Cajuru, Interior 
de São Paulo, que com 
suas maravilhas pouco ex-
ploradas encantou todos 
os expedicionários. Foram 
três dias de trilhas, onde 
19 veículos se divertiram 
e curtiram o lindo visual.  
Como estreia nesta expe-
dição aconteceu uma trilha 
noturna na sexta-feira onde 
todos puderam desfrutar 
da beleza das estrelas e se 
confraternizar ao redor de 
uma linda fogueira.

Expedições Cajuru faz arraial no ‘quintal de casa’
No sábado a noite, após 

um dia de visitas a cacho-
eiras e grutas, ocorreu na 
Cachoeira da Serra uma 
Festa Junina com direito 
a quadrilha, quitutes de-
liciosos e muita diversão. 
Outro ponto alto da expe-
dição foi a visita a Cacho-
eira de Itambé em Cassia 
dos Coqueiros, onde as 
crianças puderam brincar e 
interagir com os pequenos 
macacos. Visual incrível, 
trilhas fantásticas, união e 
muita amizade fi zeram da 
Expedição Cajuru um su-
cesso total. Grupo transbordou alegria

http://www.crisval.com.br/
http://www.cinfel.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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No pátio externo da 
XXIV Fenajeep foi possí-
vel conferir a exposição de 
viaturas militares antigas. 
Carros de pequeno, mé-
dio e grande porte estive-
ram no local e pertencem 
ao acervo da Companhia 
Indestrutíveis, de Floria-
nópolis/SC, e da Brigada 
Paranaense de Viaturas 
Militares. 

“São jeeps, caminho-
netes e caminhões que fo-
ram utilizados pelo Exérci-
to Brasileiro e pelo Corpo 
de Fuzileiros Navais da 
Marinha do Brasil. Aqui 
está uma pequena parte do 
nosso acervo”, contou o 
secretário da Companhia 
Indestrutíveis, Dagoberto 
Patrício. 

“Nesta edição nós te-
mos um jeep de 1965 bem 
conservado e outro jeep 
que pertenceu ao efetivo 

Exposição de viaturas 
militares antigas é destaque

do 26º Regimento de In-
fantaria Paraquedista do 
Rio de Janeiro. Ou seja, 
um viatura preparada para 
ser lançada de paraquedas 
e equipada com rádio que 
permite a comunicação en-
tre terra e ar. O comandan-
te da missão, em solo, pode 
falar com o piloto do avião 
para informar como foi o 
pouso e dar as coordenadas 
para que a missão seja con-
cluída com sucesso.” 

A Brigada Paranaense 
de Viaturas Militares trou-
xe dois veículos que fazem 
parte do acervo. Um deles 
foi o caminhão de grande 
porte UAI M1 50 que, na 
caçamba, tem uma central 
de comunicação, através 
de um posto de comando. 
Apenas 130 unidades do 
modelo foram fabricadas e 
o caminhão é considerado 
raro no Sul do Brasil. 

Militares também marcaram presença

Tradicional Feijoada Autocar 4x4 ganha parceria 
de Churrascada da Q7 Off Road para amigos

Dometic sorteia duas geladeiras automotivas

O sorteio aconteceu no sábado às 18h

A empresa Dometic que 
fabrica a linha de geladeiras 
automotivas realizou uma 
campanha no mês de junho 
do sorteio de duas geladei-
ras na Festa Nacional do 
Jeep em Brusque/SC.

Os cupons foram cole-
tados nos dias da FENAJE-
EP e depositados em uma 
urna no estande do Jornal 
Mais Off Road para sorteio 
no sábado, durante o feria-
do de Corpus Christi. 

Foram coletados cente-
nas de cupons e o sorteio 
aconteceu às 18h,  acompa-
nhado do Sr. Fernando da 

Dometic, Marcos Sampaio, 
o “Vô”, de Diadema/SP, 
Ronaldo Amancio, diretor 
do jornal, e os sortudos 
foram: Ângelo Nivideski 
Almeida da cidade de Ivaí 
- Paraná e Andrea de Sá 
Marcus Paes da cidade de 
Araruama - Rio de Janeiro. 

Parabéns aos sortudos 
que vão curtir uma ótima 
trilha e passeio com suas 
bebidas bem geladas. Mais 
um produto de qualidade e 
pronto para qualquer aven-
tura produzido com com-
petência e excelência pela 
Dometic.

A deliciosa festa da feijoada e churrascada 
teve a participação de centenas de amigos 
do segmento Off Road de diversos Estados

Uma noite de festa to-
mou conta do motorhome 
da Autocar4x4 e Q7 Off 
Road marcando a tradicio-
nal feijoada e a estreia da 
churrascada.

“A festa foi muito boa 
em todos os sentidos: pú-
blico, vendas, organização. 
Como já é tradicional fize-
mos mais uma bela feijoa-
da. Foram mais de 100 kg 
de comida, dividindo entre 
as carnes da mistura e o 
feijão preto. Cerca de 300 
pessoas se alimentaram e 
elogiaram a feijoada”, en-
fatizou Valdeci, da Autocar 
4x4.

“A festa da churrascada 
contou com quatro javalis, 
quatro ovelhas, um coste-
lão, três caixas de pão com 
alho da Massas Romenas, 

500 L de chopp no total 
sendo quatro dias de car-
nes na brasa. Participaram  
todos os clientes e amigos, 
e a noite se estendeu com 
o show ao vivo de música 
serteneja”, disse Andrigo 
Lazzaretti da Q7 Off Road.

Seja para fazer uma tri-
lha e apreciar as belezas na-
turais da região de Brusque, 
ou então percorrer um tra-
jeto com muita adrenalina, 
lama e obstáculos, aman-
tes do mundo Off Road se 
reuniram no sábado para 
participar dos Passeios Ex-
pedition e Radical. Cerca 
de 350 veículos saíram do 
estacionamento em frente 
à Arena Brusque, para rea-
lizar os percursos, incluin-
do os que participaram do 
Rally de Regularidade, que 
saíram do mesmo local.

Passeios Expedition e Radical

Provas animaram a galera 

A equipe Tony Racing, 
de Flores da Cunha/RS, teve 
logo na largada um jipe vi-
rado, quebrando a peça dos 
eixos. 

“Um piloto foi falando 
com o outro, até que sur-
giu o Felipe Menegon, que 
também mora em Flores da 
Cunha. Ele nos disse que 
seu pai tem um avião par-
ticular e que estava vindo 
naquela tarde para Porto 
Belo. Uma pessoa da nossa 
equipe tinha essa peça em 
casa e ligou para um amigo 
de lá, que foi buscar e le-
vou até o avião. Em pouco 
mais de uma hora a peça já 
estava aqui”, contou Tony.

É até difícil explicar 
essa “operação de guerra” 
feita para continuar rodan-

do na Fenajeep. “Não tinha 
como correr sem a peça e 
o jipe quebrou bem no co-
meço da largada. Foi uma 
infelicidade muito grande 

Jipe quebra e conserto chega de avião
para equipe, formada por 
mais de 30 pessoas. Mas 
essa união entre todos foi o 
que nos permitiu continuar 
na prova”, completou.

Equipe fez “operação de guerra” para seguir na prova

Fenajeep 2017 recebe milhares de jipeiros da América Latina
A tradicional Festa Na-

cional do Jeep aconteceu 
nos dias 14 a 18 de junho na 
cidade de Brusque/SC onde 
recebeu milhares de prati-
cantes e amantes do esporte 
Off Road. 

A grande festa atrai ji-
peiros de diversos Estados 
do Brasil e também outros 
países vizinhos em busca 
de novidades para seus ve-
ículos Off Road, e o atrativo 
principal do evento é o salão 
Off Road, onde se concen-
tra dezenas de fabricantes e 
lojistas expondo seus lan-
çamentos e produtos para 
venda direta com ótimas 
promoções. Muitos jipei-
ros aguardam a festa para 
fazerem suas compras. As 
novidades deste ano foram 
muitas, desde pneus, eixos, 
barracas, geladeiras, rodas, 
bloqueios, roupas camufla-
das, militarias, ferramentas, 

empresas de personalização, 
radiadores, intercoolers, 
guinchos, faróis de led, 
GPS, concessionárias 4x4, 
carrocerias em fibra e lata, 
óleos lubrificantes, embre-
agens de alta performance, 
motor home, acessórios em 
geral somando milhares de 
itens expostos para venda, 
uma enorme feira com todos 
itens para todos os tipos de 
veículos fora de estrada. 

“A feira vem se desen-
volvendo a cada ano mais, 
a gente vem abrindo o leque 
com diversos acessórios, fa-
zendo com que quem ganhe 
mais é o cliente final para 
que eles possam equipar os 
jipes. A feira tem crescido 
a cada ano e se organizado, 
assim aumentado o público, 
sinal que tem dado muito 
certo”, comentou Gustavo 
Gugelmin da Tecmin Im-
portação e Acessórios 4x4.

O presidente do Brus-
que Jeep Clube, e integran-
te da organização da Festa, 
Vilmar Walendowsky, o 
Negão, deu as boas vindas 
a todo o público presente e 
lembrou a primeira edição 
do evento, referência no 
segmento Off Road. “Co-
meçamos com Fenajeep já 
como um evento nacional. 
Ela cresceu, batalhamos 
muito e chegamos aos 24 
anos de evento movidos 
pela paixão por este veículo 
chamado jeep, que nasceu 
na guerra, fez muita histó-
ria, e nos levou a lugares 
fantásticos. Que o público 
possa prestigiar este mo-
mento, os expositores, as 
competições, o encontro de 
Preservadores de Veículos 
Militares, e todas as atra-
ções desta XXIV Fenaje-
ep”, destacou antes de dar o 
pontapé inicial. 

Os jipeiros são atraídos para a Fenajeep em busca de novidades para seus veículos

http://www.ekron.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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No pátio externo da 
XXIV Fenajeep foi possí-
vel conferir a exposição de 
viaturas militares antigas. 
Carros de pequeno, mé-
dio e grande porte estive-
ram no local e pertencem 
ao acervo da Companhia 
Indestrutíveis, de Floria-
nópolis/SC, e da Brigada 
Paranaense de Viaturas 
Militares. 

“São jeeps, caminho-
netes e caminhões que fo-
ram utilizados pelo Exérci-
to Brasileiro e pelo Corpo 
de Fuzileiros Navais da 
Marinha do Brasil. Aqui 
está uma pequena parte do 
nosso acervo”, contou o 
secretário da Companhia 
Indestrutíveis, Dagoberto 
Patrício. 

“Nesta edição nós te-
mos um jeep de 1965 bem 
conservado e outro jeep 
que pertenceu ao efetivo 

Exposição de viaturas 
militares antigas é destaque

do 26º Regimento de In-
fantaria Paraquedista do 
Rio de Janeiro. Ou seja, 
um viatura preparada para 
ser lançada de paraquedas 
e equipada com rádio que 
permite a comunicação en-
tre terra e ar. O comandan-
te da missão, em solo, pode 
falar com o piloto do avião 
para informar como foi o 
pouso e dar as coordenadas 
para que a missão seja con-
cluída com sucesso.” 

A Brigada Paranaense 
de Viaturas Militares trou-
xe dois veículos que fazem 
parte do acervo. Um deles 
foi o caminhão de grande 
porte UAI M1 50 que, na 
caçamba, tem uma central 
de comunicação, através 
de um posto de comando. 
Apenas 130 unidades do 
modelo foram fabricadas e 
o caminhão é considerado 
raro no Sul do Brasil. 

Militares também marcaram presença

Tradicional Feijoada Autocar 4x4 ganha parceria 
de Churrascada da Q7 Off Road para amigos

Dometic sorteia duas geladeiras automotivas

O sorteio aconteceu no sábado às 18h

A empresa Dometic que 
fabrica a linha de geladeiras 
automotivas realizou uma 
campanha no mês de junho 
do sorteio de duas geladei-
ras na Festa Nacional do 
Jeep em Brusque/SC.

Os cupons foram cole-
tados nos dias da FENAJE-
EP e depositados em uma 
urna no estande do Jornal 
Mais Off Road para sorteio 
no sábado, durante o feria-
do de Corpus Christi. 

Foram coletados cente-
nas de cupons e o sorteio 
aconteceu às 18h,  acompa-
nhado do Sr. Fernando da 

Dometic, Marcos Sampaio, 
o “Vô”, de Diadema/SP, 
Ronaldo Amancio, diretor 
do jornal, e os sortudos 
foram: Ângelo Nivideski 
Almeida da cidade de Ivaí 
- Paraná e Andrea de Sá 
Marcus Paes da cidade de 
Araruama - Rio de Janeiro. 

Parabéns aos sortudos 
que vão curtir uma ótima 
trilha e passeio com suas 
bebidas bem geladas. Mais 
um produto de qualidade e 
pronto para qualquer aven-
tura produzido com com-
petência e excelência pela 
Dometic.

A deliciosa festa da feijoada e churrascada 
teve a participação de centenas de amigos 
do segmento Off Road de diversos Estados

Uma noite de festa to-
mou conta do motorhome 
da Autocar4x4 e Q7 Off 
Road marcando a tradicio-
nal feijoada e a estreia da 
churrascada.

“A festa foi muito boa 
em todos os sentidos: pú-
blico, vendas, organização. 
Como já é tradicional fize-
mos mais uma bela feijoa-
da. Foram mais de 100 kg 
de comida, dividindo entre 
as carnes da mistura e o 
feijão preto. Cerca de 300 
pessoas se alimentaram e 
elogiaram a feijoada”, en-
fatizou Valdeci, da Autocar 
4x4.

“A festa da churrascada 
contou com quatro javalis, 
quatro ovelhas, um coste-
lão, três caixas de pão com 
alho da Massas Romenas, 

500 L de chopp no total 
sendo quatro dias de car-
nes na brasa. Participaram  
todos os clientes e amigos, 
e a noite se estendeu com 
o show ao vivo de música 
serteneja”, disse Andrigo 
Lazzaretti da Q7 Off Road.

Seja para fazer uma tri-
lha e apreciar as belezas na-
turais da região de Brusque, 
ou então percorrer um tra-
jeto com muita adrenalina, 
lama e obstáculos, aman-
tes do mundo Off Road se 
reuniram no sábado para 
participar dos Passeios Ex-
pedition e Radical. Cerca 
de 350 veículos saíram do 
estacionamento em frente 
à Arena Brusque, para rea-
lizar os percursos, incluin-
do os que participaram do 
Rally de Regularidade, que 
saíram do mesmo local.

Passeios Expedition e Radical

Provas animaram a galera 

A equipe Tony Racing, 
de Flores da Cunha/RS, teve 
logo na largada um jipe vi-
rado, quebrando a peça dos 
eixos. 

“Um piloto foi falando 
com o outro, até que sur-
giu o Felipe Menegon, que 
também mora em Flores da 
Cunha. Ele nos disse que 
seu pai tem um avião par-
ticular e que estava vindo 
naquela tarde para Porto 
Belo. Uma pessoa da nossa 
equipe tinha essa peça em 
casa e ligou para um amigo 
de lá, que foi buscar e le-
vou até o avião. Em pouco 
mais de uma hora a peça já 
estava aqui”, contou Tony.

É até difícil explicar 
essa “operação de guerra” 
feita para continuar rodan-

do na Fenajeep. “Não tinha 
como correr sem a peça e 
o jipe quebrou bem no co-
meço da largada. Foi uma 
infelicidade muito grande 

Jipe quebra e conserto chega de avião
para equipe, formada por 
mais de 30 pessoas. Mas 
essa união entre todos foi o 
que nos permitiu continuar 
na prova”, completou.

Equipe fez “operação de guerra” para seguir na prova

Fenajeep 2017 recebe milhares de jipeiros da América Latina
A tradicional Festa Na-

cional do Jeep aconteceu 
nos dias 14 a 18 de junho na 
cidade de Brusque/SC onde 
recebeu milhares de prati-
cantes e amantes do esporte 
Off Road. 

A grande festa atrai ji-
peiros de diversos Estados 
do Brasil e também outros 
países vizinhos em busca 
de novidades para seus ve-
ículos Off Road, e o atrativo 
principal do evento é o salão 
Off Road, onde se concen-
tra dezenas de fabricantes e 
lojistas expondo seus lan-
çamentos e produtos para 
venda direta com ótimas 
promoções. Muitos jipei-
ros aguardam a festa para 
fazerem suas compras. As 
novidades deste ano foram 
muitas, desde pneus, eixos, 
barracas, geladeiras, rodas, 
bloqueios, roupas camufla-
das, militarias, ferramentas, 

empresas de personalização, 
radiadores, intercoolers, 
guinchos, faróis de led, 
GPS, concessionárias 4x4, 
carrocerias em fibra e lata, 
óleos lubrificantes, embre-
agens de alta performance, 
motor home, acessórios em 
geral somando milhares de 
itens expostos para venda, 
uma enorme feira com todos 
itens para todos os tipos de 
veículos fora de estrada. 

“A feira vem se desen-
volvendo a cada ano mais, 
a gente vem abrindo o leque 
com diversos acessórios, fa-
zendo com que quem ganhe 
mais é o cliente final para 
que eles possam equipar os 
jipes. A feira tem crescido 
a cada ano e se organizado, 
assim aumentado o público, 
sinal que tem dado muito 
certo”, comentou Gustavo 
Gugelmin da Tecmin Im-
portação e Acessórios 4x4.

O presidente do Brus-
que Jeep Clube, e integran-
te da organização da Festa, 
Vilmar Walendowsky, o 
Negão, deu as boas vindas 
a todo o público presente e 
lembrou a primeira edição 
do evento, referência no 
segmento Off Road. “Co-
meçamos com Fenajeep já 
como um evento nacional. 
Ela cresceu, batalhamos 
muito e chegamos aos 24 
anos de evento movidos 
pela paixão por este veículo 
chamado jeep, que nasceu 
na guerra, fez muita histó-
ria, e nos levou a lugares 
fantásticos. Que o público 
possa prestigiar este mo-
mento, os expositores, as 
competições, o encontro de 
Preservadores de Veículos 
Militares, e todas as atra-
ções desta XXIV Fenaje-
ep”, destacou antes de dar o 
pontapé inicial. 

Os jipeiros são atraídos para a Fenajeep em busca de novidades para seus veículos

http://www.mamuteoffroad.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Acesse nosso site e conheça nossa linha completa!

OFFROAD

inovaÇao e 
     resistência WWW.MAXOFFROAD.COM.BR Contato@maxestampo.com.br

Tel.41 3641-1650 Whats.41 98428-1257

ACESSÓRIOS OFF-ROAD

          A linha de produtos Max Offroad possui a resistência 
 e durabilidade para superar qualquer obstáculo fora de estrada , 
com a confiabilidade e qualidade que você busca!     

Jipes, quadriciclos, 
UTVs e todo tipo de veí-
culo que tem tração 4x4, 
pegaram a estrada rumo a 
Bonito em Mato Grosso do 
Sul, no começo de junho, 
cidade que pelo sexto ano 
consecutivo sedia uma das 
mais divertidas e emocio-
nantes provas Off Road do 
Brasil, o Bonito na Trilha.

O evento é dividido em 
três dias e a base dos jipei-
ros é o Hotel Zagaia. Os 
hóspedes, muitos vindos de 
outros Estados e países ain-
da aproveitam ainda para 
conhecer o lugar, conside-
rado um dos melhores des-
tinos turísticos do Brasil.

Mas o negócio é a lama 
e muita aventura. A primei-
ra prova para os participan-

Bonito na Trilha 2017 é show

tes do Bonito na Trilha é e 
a da gangorra. Vence quem 
fi ca o maior tempo possível 
se equilibrando com as ro-
das fora do chão.

Ainda no primeiro dia, 
já entrando pela noite, 
acontece uma trilha, bati-
zada de boiadeira e é uma 
prova difícil, principal-
mente por conta da pouca 
luz no caminho.

Além de toda a adre-
nalina das provas o clima 
é sempre de muita amiza-
de e integração. As noites 
são sempre assim. Comida 
muito boa, música regional 
e momentos para falar das 
derrapadas do dia.

Quando amanhece no 
segundo dia do Bonito na 
Trilha as máquinas e seus 

pilotos já estão prontos 
para mais emoção. A trilha 
mais pesada começa numa 
estrada de chão batido. 
Logo a frente chega a di-
versão. A profundidade em 

alguns pontos da lagoa pas-
sa de 80 cm colocando os 
veículos à prova. Depois de 
muita trilha de qualidade, 
veio ainda o Arrancadão 
entre os UTVs e também 
para os jipes e veículos 
preparados. 

As mulheres tiveram 
uma prova só delas. E a 
disputa foi muito acirrada. 
O Bonito na Trilha, que já 
virou uma marca no cená-
rio do Off Road nacional, 
vai expandir suas provas 
no ano que vem.

Essas provas em ou-
tras cidades devem ajudar 
a alavancar ainda mais o 
segmento fora de estrada 
no Mato Grosso do Sul, 
Estado que já começa a 
despontar em provas que 
juntam a natureza da região 
com suas belas paisagens, 
companheirismo, amizade, 
integração com a família 
e muita, mas muita lama 
e adrenalina. Viva o Off 
Road do MS.
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Diferentes máquinas dividem o espaço no percurso

Trilha noturna é de tirar o fôlego

Em clima de amor e 
muita aventura, o Jeep 
Clube Comando Oeste re-
alizou o Passeio dos Na-
morados no dia 03 de ju-
nho com destino a Pedra 
do Coração e Pedra Gran-
de, ambas em Atibaia/SP. 
Cerca de 30 veículos esti-
veram presentes.

Comando Oeste realiza  
passeio Off Road romântico

O clima de Dia dos 
Namorados tomou conta e 
o JCCO conduziu os jipei-
ros para celebrarem com 
romantismo e Off Road, o 
que não poderia faltar, cla-
ro. Pela manhã o destino foi 
a Pedra do Coração, com 
uma vista deslumbrante. 
Após o almoço num restau-

rante tranquilo e aconche-
gante a tarde foi regada por 
aventura e um belo pôr do 
sol visto da Pedra Grande.

A galera do voo livre 
coloriu o céu com os pa-
rapentes, proporcionando 
aos casais paisagens ines-
quecíveis. 

O Jeep Clube Comando 

Oeste agradece a presen-
ça de todos que fi zeram 
deste evento um sucesso 
e convida para a Festa Ju-
lina no dia 08 de julho, a 
partir das 17h, na Fazen-
da Green Valley, Km 50, 
Rodovia Raposo Tavares, 
“Estrada da Aeronáutica” 
em São Paulo.

A aventura do mês de 
junho das Expedições Ca-
juru foi em suas origens, a 
cidade de Cajuru, Interior 
de São Paulo, que com 
suas maravilhas pouco ex-
ploradas encantou todos 
os expedicionários. Foram 
três dias de trilhas, onde 
19 veículos se divertiram 
e curtiram o lindo visual.  
Como estreia nesta expe-
dição aconteceu uma trilha 
noturna na sexta-feira onde 
todos puderam desfrutar 
da beleza das estrelas e se 
confraternizar ao redor de 
uma linda fogueira.

Expedições Cajuru faz arraial no ‘quintal de casa’
No sábado a noite, após 

um dia de visitas a cacho-
eiras e grutas, ocorreu na 
Cachoeira da Serra uma 
Festa Junina com direito 
a quadrilha, quitutes de-
liciosos e muita diversão. 
Outro ponto alto da expe-
dição foi a visita a Cacho-
eira de Itambé em Cassia 
dos Coqueiros, onde as 
crianças puderam brincar e 
interagir com os pequenos 
macacos. Visual incrível, 
trilhas fantásticas, união e 
muita amizade fi zeram da 
Expedição Cajuru um su-
cesso total. Grupo transbordou alegria

http://www.tecfibra4x4.com.br/
http://www.maxoffroad.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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www.trilhanavesa.com.br 11-5682-3500Av. Octalles Marcondes Ferreira, 127 - São Paulo-SPwww

ÓLEO DO MOTOR
ÓLEO DO CÂMBIO
ÓLEO CAIXA TRANFERENCIA
ÓLEO DIFERENCIAL DIANTEIRO
ÓLEO DIFERENCIAL TRASEIRO

TUDO POR APENAS 4X DE 
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
FILTRO DE AR
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
LAVAGEM COMPLETA
CHECAGEM DE 20 ITENS*+ = 369,00R$

Válido para Troller 2001 até 2017

Promoção válida até 31/07/2017, mão de obra e lavagem incluso no preço, válido para veículos Troller a diesel a partir de 2001 até 2017. Total do serviço com peças e mão de obra R$ 1.476,00. Parcelamento em até 4x no cartão de credito. A Navesa se resguarda de possíveis erros de digitação ou gráfica. Fotos meramente ilustrativas. Não válida para revisão preventiva para efeito de garantia. * O valor da Promoção R$ 119,990,00 é somente válida para Troller xlt 17/17. Pintura metálica não inclusa. Não válido para Troller Bold.

TROLLER 
0KM 

SP

O Jeep Clube São Joa-
quim/SC realizou no últi-
mo sábado, 1º de julho, a 
9ª Trilha da Maçã e do Vi-
nho, um evento elaborado 
minuciosamente durante 
vários meses para receber 
os visitantes e participantes 
vindos de outras cidades. O 
evento foi um sucesso total 
onde mais de 100 veículos 
Off Road aceleraram forte 
na Cidade da Neve. A lar-
gada para aventura acon-
teceu às 9h em frente ao 
Auto Posto da Serra Shell 
passando pelas ruas Mano-
el Joaquim Pinto e Major 
Jacinto Goulart que inte-
gram o Boulevard. 

Muitas pessoas foram 
para as calçadas das ruas 
centrais de São Joaquim 
para ver as máquinas ron-
car com estilo. O com-
boio seguiu cerca de 9 km 
pela Rodovia Caminhos 
da Neve até a chegada na 
fazenda de Celso Goulart 
Camargo onde iniciaria 
a primeira parte da trilha 
passando pela propriedade 
de Mauro Flores.

Já no primeiro obstácu-
lo no início da trilha muitos 
jipeiros sofreram para pas-
sar precisando do auxílio 
de uma retroescavadeira 
pois o local era muito difí-
cil. Passada esta difi culda-
de, os jeeps seguiram em 
frente até um ponto mais 
difícil em uma curva logo 

Trilha da Maçã e do Vinho chega 
a nona edição em São Joaquim

após passar uma taipa de 
pedras onde também os ji-
peiros precisavam de auxí-
lio da equipe de apoio para 
poder passar. Os trilhos 
feitos por pneus chegavam 
a medir quase um metro de 
profundidade.

Chegando no banhado 
laranjinha a difi culdade era 
maior ainda pois neste local 
haviam duas retroescava-
deiras para puxar os jeeps, 
até mesmo as escavadeiras 
sofriam com mar de lama, 
mas ninguém fi cou para 
trás sempre contando com 
a ajuda.

Passada as primeiras 
difi culdades na trilha dos 
jipeiros seguiram para a 
fazenda de Celso Camargo 

para então almoçar um de-
licioso churrasco para re-
forçar as energias e seguir 
para a segunda e última 
etapa da trilha. O comboio 
seguiu para segunda etapa, 
esta que seria a mais difícil 
do que a inicial,  já no iní-
cio do trajeto muitos veícu-
los patinavam e patinavam 
e não conseguiram subir o 
Morro do Saleiro.

A sensação da trilha 
sem sombra de dúvidas foi 
o Morro da Raiz onde os 
jeepeiros tiveram que mos-
trar suas habilidades no vo-
lante e também a força dos 
motores para poder chegar 
ao topo. Poucos consegui-
ram subir.

Muitas pessoas da so-

ciedade joaquinense tam-
bém estiveram presentes 
no trajeto da trilha para 
assistir as manobras dos 
jipeiros. O último partici-
pante da 9ª Trilha da Maçã 
saiu do meio do mato por 
volta das 22h30 rebocado 
já que estava quebrado.

No fi nal da trilha a tra-
dicional fogueira junina 
onde todos os integrantes 
do Jeep Clube de São Joa-
quim se reuniram após dar 
todo o apoio e assistência 
aos visitantes no grande 
evento.

Essa é a forma de co-
memoração e sucesso de 
mais um grande evento 
promovido pelo Jeep Clu-
be São Joaquim.

Trilheiros tiveram que mostrar competência na pilotagem

A Copa Troller cumpriu 
mais uma etapa do cam-
peonato de rali da marca 
com resultados superlati-
vos: recorde de 110 equipes 
participantes, das quais 36 
times estreantes na chama-
da categoria Passeio. Mos-
trou também força entre os 
profi ssionais com disputas 
equilibradas e emocionan-
tes no mês de junho em 
Ribeirão Preto, no interior 
paulista.

O cenário foi perfeito, 
num dia ensolarado dina-
mizado por trilhas radicais. 
Esse misto de equipes e dis-
putas diversifi cadas e um 

Copa Troller em Ribeirão Preto 
bate recorde de inscritos

percurso radicalizado faz 
da Copa Troller uma sen-
sação do automobilismo 
nacional.

Agora, as equipes pre-
param-se para a próxima 
etapa na cidade de Paulí-
nia, também em São Paulo, 
no dia 12 de agosto. Sem 
dúvida, uma nova expecta-
tiva na temporada para os 
pilotos e navegadores. 

A categoria Passeio, 
criada para equipes que 
estão iniciando na prática 
do rali de regularidade, ou 
desejam apenas participar 
do roteiro sem se preocu-
par com a pontuação, foi 

uma das mais procuradas 
da etapa, com a presença de 
muitas famílias. O roteiro 
incluiu belíssimas estradas 
na região de Serrana e uma 
bateria fi nal com diferentes 
obstáculos fora de estrada 
usando os recursos do Trol-
ler T4, que além de motor 
turbodiesel de 200 cv e tra-
ção 4x4 com reduzida, tem 
diferencial traseiro com 
sistema antiescorregamen-
to.

“Ficamos muito satis-
feitos com os elogios dos 
participantes da prova aqui 
em Ribeirão Preto, um 
evento que reuniu diversão, 

aventura e natureza, cele-
brando o espírito de amiza-
de da Copa Troller”, disse 
Ricardo Menezes, diretor 
da modalidade Passeio. 

Na categoria Master, 
que reúne as duplas mais 
experientes, Flávio Kath e 
Rafain Walendowsky, de 
Blumenau/SC, foram os 
vencedores da etapa com 
37 pontos ganhos no total. 
Na Graduados, Ednilso 
Borguezani e Leandro Fer-
reira fi caram em primeiro 
com 33 pontos. Na Turis-
mo, a vitória foi de Deonil-
son de Araújo e Leonardo 
Farias, com 35 pontos, e 
na Expedition, os melhores 
foram Paulo Saviani e Lu-
cas Colaantonio.

“Após quase 3.500 
quilômetros rodados no le-
vantamento desta prova e 
muita dedicação para criar 
um percurso que agradasse 
aos participantes fi camos 
muito felizes com a reper-
cussão deste evento entre 
os clientes. Esperamos que 
as condições climáticas e 
a natureza continuem nos 
ajudando na criação de 
etapas tão boas como essa 
que fi zemos em Ribeirão 
Preto”, disse Rogério Al-
meida, diretor de provas da 
Copa Troller.

A cobertura do evento 
também pode ser acompa-
nhada no Facebook: www.
facebook.com/trollerbrasil.

Participantes elogiaram o trajeto

http://www.facebook.com/darrosoffroad
http://www.trilhanavesa.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://facebook.com/trollerbrasil
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O fi m de semana Off 
Road em Atibaia/SP e re-
gião foi destaque de aven-
tura nos dias 26, 27 e 28 de 
maio pelo Interior paulista, 
incluindo os municípios de 
Bom Jesus dos Perdões, 
Nazaré Paulista e Piracaia. 
Os organizadores foram 
o Atibaia 4x4 - Turismo 
Off Road contando com o 
apoio dos Jipeiros Cobras 
e Fera 4x4, ambos de Ati-
baia, Pousada Paiol e Bar 
do Taíde, de Nazaré.

Cerca de 40 pessoas se 
divertiram com as trilhas 
e a feijoada na represa do 
Atibainha, em Nazaré Pau-
lista. Durante o fi nal de 
semana o grupo Off Road 

Atibaia recebe grupo de 
aventureiros para trilha amigável

explorou as trilhas e estra-
das rurais. Na sexta-feira, 
uma subida noturna até a 
Pedra Grande deu início 

aos trabalhos. No sábado 
seguiram para a represa 
por Piracaia e no domin-
go buscaram com trechos 

mais técnicos saindo da 
rota mais tradicional que 
o pessoal utiliza. Atibaia 
trouxe desafi os para todos.

Beleza da natureza se uniu ao clima de amizade

No dia 04 de junho foi 
realizado a Trilha da Placa, 
na cidade de Cajamar/SP, 
pelo grupo Trilhas SP 4x4. 
Participaram 28 veículos 
4x4 e a trilha foi dividida 
em dois níveis, sendo leve 
e média. O intuito era que 
todos os veículos, prepa-
rados ou originais, partici-
passem do encontro. A Tri-
lha da Placa era uma trilha 
de acesso razoável, mas 
ultimamente tem sido uma 
trilha cujo acesso já tem 
exigido um pouco mais dos 
veículos e destreza dos pi-
lotos, pois as erosões estão 
mais cavadas. 

O passeio leve teve sua 

Trilhas SP visita Cajamar para aventura 4x4

saída antecipada ao grupo 
da média. O passeio foi 
guiado por estrada, com 

aproximadamente 20 km 
de extensão, e no fi nal uma 
pitada de aventura, com 

erosão média.
A trilha média, desti-

nada para os carros mais 
preparados apresentou di-
fi culdades de erosão, com 
quase 10 km de extensão 
com muitas pedras, atolei-
ros, e partes muito íngre-
mes.

Ao fi nal foi realizado 
um churrasco onde todos 
puderam se conhecer, con-
versar e comer. Momento 
em que as famílias se en-
contram e criam laços. 

Ambos os caminhos 
chegam ao topo da Placa 
em direções opostas e cada 
um pôde voltar pelos cami-
nhos que escolheram.

Topo da Placa traz imagem sensacional

http://www.festivalgaiolacross.com.br/
http://www.mxv.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Tel. 16 3419 7902
DESENVOLVEMOS PROJETOS ESPECIAIS

www.HD4x4.com.br

MANOPLAS

TAMPA DIFERENCIAL
DANA 44

consulte as opções de cores

BEAD LOCK

PATESCA 1/2” 
12.000lb

• Guia do cabo de aço

• Cardan completo (luvas, mancal e eixos)

• Tomada de força com duas saídas e sensor de engate

GUINCHO MECÂNICO 6T                          TOTALMENTE VEDADO

EXTREMO

OFF ROAD

4X4
R

Para participar do des-
fi le de aniversário de 113 
anos da cidade de Presi-
dente Getúlio/SC, o Jeep 
Clube Vale das Cachoeiras 
vestiu seus jeeps com rou-
pa de festa, depois de uma 
boa lavada após a última 
trilha.

A convite da Prefeitu-
ra, o Jeep Clube levou à 
rua várias viaturas de seus 
associados, Jeeps e Pick
-Ups F75, alguns de uso 
militar e outros de civil. 
O Jeep ano 1951 pertence 
ao fundador do clube, Ivo 
Cipriani, e foi quem puxou 
o desfi le sendo o responsá-
vel por conduzir a Rainha 
e Princesas da 21º Festa do 
Leite, que acontece junto à 

Jeep Clube comemora aniversário 
de Presidente Getúlio/SC

comemoração do aniversá-
rio da cidade. Algumas das 
máquinas presentes estão 
com seus proprietários des-
de zero, contribuindo para 
o crescimento do municí-
pio, portanto, fazendo parte 
de sua história.

O Jeep Clube foi fun-
dado em 2009 e todos os 
sócios tem jeeps que até 
hoje ainda usam no dia a 
dia, e mesmo os que têm 
outros veículos ainda tiram 
seu jeep da garagem pelo 
menos uma vez por semana 
para uma volta na cidade, 
para ir à colônia (interior) 
ou fazer uma trilha.

A cidade de Presidente 
Getúlio é rica em cacho-
eiras incrustradas em suas 

serras, vales, cânions, um 
verdadeiro paraíso para 
jipeiros e amantes da na-
tureza, possui também inú-
meras trilhas que cruzam 
o interior, revelando uma 
paisagem única.

O município faz parte 

dos Caminhos do Alto Vale 
no Vale Europeu em San-
ta Catarina, região que foi 
colonizado por imigrantes 
alemães, italianos e suíços. 
Todos os companheiros 
amantes do Off Road serão 
bem vindos aqui.

www.wr4x4.comwww.wr4x4.com

CAPA DE BANCO 
MODELO MILITAR 
PORTA OBJETOS

11-96522-4300

Confira no site todos produtos

wr4x4

LANÇAMEN
TO

ENVIAMOS PARA TODO BRASIL

Realizada nas últimas 
sextas-feiras de cada mês, a 
Queima da Mortadela feita 
pelo Jeep Clube de Ribeirão 
Pires/SP, já virou tradição 
entre os jeepeiros da região 
do ABC Paulista que procu-
ram um ambiente familiar. 

Durante a concentra-
ção que se inicia às 20h 
nas dependências no Cen-
tro Cultural Ayrton Senna,  
os participantes trocam 
informações, combinam 
passeios e começam a se 
preparar para o evento que 
tem saída às 22h para al-
gum local retirado onde é 

Queima da Mortadela: tradição 4x4

montada toda estrutura. No 
evento é servido à vontade, 
o pão com mortadela na 
chapa junto com ovo frito 
e especiarias para incre-

mentar o “sanduba”, além 
de refrigerante e água, tudo 
incluso no valor de R$ 
15,00 por pessoa, sem be-
bida alcoólica. 

Por ocorrer em locais 
retirados é importante que 
o participante esteja sem-
pre prevenido com blusas, 
repelentes, botas e demais 
itens para seu conforto. Só 
há o agradecimento para to-
dos os off foaders e clubes 
parceiros que prestigiam, 
e também ao patrocinador 
ofi cial Frigorífi co Marba 
que fornece produtos de 
ótima qualidade. Lembran-
do que toda arrecadação do 
evento é em prol do Passeio 
Inclusivo destinado a inclu-
são de pessoas com quais-
quer tipos de defi ciência.

Iguaria é aprovada por todos os presentes

A Semana Mundial do 
Meio Ambiente, em meio 
ao mês de junho, busca cha-
mar a atenção sobre a cons-
cientização e a preservação 
ambiental. A data possibili-
ta a cada um perceber não 
somente sua responsabili-
dade, mas também o poder 
de se tornar um agente para 
a mudança, apoiando uma 
forma de desenvolvimento 
mais justa e sustentável. A 
proteção ao meio ambiente 
e a preocupação com re-
cursos naturais deve estar 
presente em todos os mo-
mentos, inclusive nos mo-
mentos de aventura e adre-
nalina.

A Copa Scherer 4x4, 
além de promover o encon-
tro e a confraternização dos 
amantes do mundo do Jeep 
Raid, também busca cons-

Meio Ambiente e Off Road: 
unidos por um mundo melhor

cientizar e dar o exemplo 
às novas gerações sobre a 
preservação da natureza e 

a diminuição dos impactos 
pela ação humana. Por isso, 
desde 2013 incorporou o 
projeto Carbon Free (livre 
de carbono) junto ao even-
to, sendo conhecida como 
Copa Scherer 4x4 Carbon 
Free.

Durante cada etapa, 
pilotos e navegadores 
plantam mudas de árvores 
nativas. Para cada 100 km 
percorridos, duas mudas 
são plantadas com obje-
tivo de neutralizar todo o 
carbono emitido durante o 
percurso.  

“O projeto Carbon Free 
surgiu em 2013, através da 
ideia de alguns integrantes 
da diretoria na época, com 

intuito de amenizar o im-
pacto ambiental causado 
pelas provas. No Brasil 
existem mais jipeiros adep-
tos ao Carbon Free, mas 
em provas a Copa Sche-
rer é a pioneira”, explicou 
Kassiano Kerber, membro 
da diretoria da Copa.

Diferente da maioria 
das provas de automobi-
lismo onde o vencedor é 
quem chega primeiro, na 
Copa Scherer 4×4 o que 
conta é a regularidade. 
Vence a dupla que melhor 
conseguir manter a média 
imposta pela organização. 
Por isso, a prova exige 
muita técnica e habilidade 
do navegador e do piloto.Atenção com o Meio Ambiente é importante

Aventura e preservação andam juntas

Festa tomou conta do município catarinense

 Flavio Brasil
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http://www.mariscooffroad.com.br/
http://www.facebook.com/wr4x4
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Com quase 36 anos de 
experiência e confi ança 
no trabalho, a Rossato 4x4 
Auto Peças é uma empresa 
especializada no comércio 
de peças novas e usadas de 
viaturas militares, adquiri-
das em leilões do Exército, 
como jeeps, Engesa, Ca-
minhões 4x4 e 6x6, F600 
e Mercedes. Resumindo, é 
garantir a história dos veí-

Com arsenal de peças, Rossatto 4x4 
garante qualidade em viaturas antigas

culos mais importantes para 
o Brasil.

O estoque de peças 
Willys é referência nacio-
nal e chama a atenção ainda 
mais pelo serviço de pronta 
entrega para todo o terri-
tório, sendo que os valo-
res são os melhores e com 
ótimas condições. Hoje, os 
produtos de maior destaque 
são o câmbio, diferencial 

e motor, tudo armazenado 
em um estoque sem igual 
no país. As peças originais 
são a principal fonte de tra-
balho da Rossatto. Outro 
diferencial é o credencia-
mento do Detran RS para o 
comércio de peças, garan-
tindo ainda mais segurança 
e qualidade para o cliente.

Para quem quiser mais 
informações e saber mais 
do trabalho da Rossatto 4x4, 
basta acessar: http://www.
rossatto4x4.com.br/, ligar 
(54) 3451-1114, ou ainda 
comparecer ao vivo em Ben-
to Gonçalves/RS no endere-
ço Rua Alfredo José Rossat-
to, Caminhos da Eulália.

Hangar é preenchido por peças

Dezenas de Jeeps com várias confi gurações

O acervo de vendas contém várias viaturas antigas Caminhões 4x4 e 6x6 de  diversos modelos 

http://www.rca4x4.com/
http://www.rossatto4x4.com.br/
http://www.sulrealdiesel.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://rossatto4x4.com.br/
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Mês de junho é tempo 
de festa e alegrias, e mais 
uma vez a  família Anoni-
matos se reuniu com des-
tino a Ibiuna/SP para um 
divertido fi nal de semana 
no Hotel Fazenda Paraty 
Ibiuna com direito a muita 
trilha e festa junina.

Este ano inovando para  
divertimento dos amigos, 
após a chegada e  jantar no 
hotel  foi promovido um 
Bingo Benefi cente, cujo 
valor arrecadado será to-
talmente revertido ao Jipe 
Noel deste ano. O bingo 

Anonimatos brinca de 
Festa Junina em alto estilo

contou com a participação 
de todos os amigos trilhei-
ros e suas famílias.

No sábado, após o café 
da manhã, os off roaders 
partiram em comboio por 
24 km de estradas de ter-
ra com lindas paisagens e 
muita bagunça pelos rádios 
até a Capela e a Gruta de 
São Sebastião. Chegando 
lá alguns aventureiros mais 
dispostos caminharam por 1 
km até a Gruta, enquanto os 
demais fi caram apreciando 
a Capela e a beleza ao redor 
de Mata Atlântica.

Enfi m, chegou a hora 
do retorno ao hotel para 
saborear o maravilhoso al-
moço oferecido por eles aos 
aventureiros, e em seguida 
todos puderam desfrutar 
das diversões  que o Ho-
tel  traz ou ainda descansar 
para repor as energias para 
o “Arraiá” da noite.

A lua já estava a pos-
tos quando teve início ao 
arraial. Uma bonita festa, 
com direito a um jantar tí-
pico e muitos quitutes de-
liciosos, com barraquinhas 
e brincadeiras para alegrias 
de todas as crianças e adul-
tos. Até casamento tumul-
tuado teve. Sempre uma 
bagunça e diversão, con-
tando com a participação 
dos sócios.

A noiva este ano foi a 
“cumadre Nha Samira”, 
que deu um look todo es-

pecial na vestimenta e 
adereços para casar com o 
fazendeiro “Nhô Beto”.  A 
equipe agradece ainda ao  
“cumpadre” Ricardo (Gi-
vago), sempre surpreen-
dendo, fazendo a festa de 
uma alegria contagiante, 
sem contar que de última 
hora surge mais um noi-
vo, o “Nhô Anita” que não 
poderia faltar no casório. 
Ao fi nal a quadrilha atra-
palhada dos noivos e ainda 
a festa continuou ao som 
do sanfoneiro, com muita 
música de raiz e arrasta pé, 
que fez o pessoal balançar 
o esqueleto até altas horas.

No domingo pela ma-
nhã a turma partiu em bus-
ca de novas trilhas guiados 
pelos amigos Montanha e 
Morrinho, e se divertiram 
em meio a muita lama e 
adrenalina.

Trechos de rios e lama estiveram presentes

Amigos esbanjaram clima de confraternização

No dia 1º de julho, 
o LRClubeSP, grupo de 
Landeiros, organizou o 1º 
treinamento de Elétrica e 
Eletrônica Básica para os 
Defenders e Discoverys 
com motorização 300TDI, 
TD5 e Puma além da apli-
cação de  teoria e prática. O 
intuito do clube foi fazer a 
integração dos proprietá-
rios a parte técnico de seus 
veículos e também prover 
e fi rmar a integração dos 
amigos e amigas que parti-
ciparam do Clube de Pro-
prietários de Land Rovers. 
Após o treinamento houve 
um belo churrasco de con-

Land Rover Clube SP promove 
treinamento e marca visita histórica

fraternização desta turma e 
toda a organização. O clu-
be contou com a parceria 
de três ofi cinas que doaram 
espaços, logística e instru-
tor para aplicação do trei-
namento.

Vale citar a parceria da 
Firstline Ofi cina Especia-
lizada Land Rover, Super 
Nova 4x4 Overlanders e 
Rei do Alinhamento. E sem 
parar com as novidades, o 
clube anuncia com grande 
satisfação a primeira visita 
na Fábrica da Jaguar Land 
Rover no Brasil.

A Presidência da JLR 
disponibilizou a data de 

07 de agosto para um nú-
mero reduzido de pessoas, 
incluindo adultos e crian-
ças, pois trata-se de uma 
visita técnica e guiada com 
a fábrica em pleno funcio-
namento. A visita ocorrerá 
após um fi nal de semana 
hospedados em Visconde 
de Mauá/RJ, com passeios 
à cachoeiras e trechos Off 
Road nesta belíssima re-
gião.

Dentre todos que de-
monstraram interesse em 
participar, o grupo optou 
por convidar para esta pri-
meira visita histórica, os 
voluntários que tanto aju-

dam na organização, estru-
turação e crescimento do 
LRCSP.

Agora, a equipe irá 
compatibilizar as agendas 
para as próximas visitas, 
quando todos os sócios do 
LRCSP terão oportunidade 
em conhecer a fábrica em 
Itatiaia, no Estado do Rio 
de Janeiro.

Será um momento 
inédito e importante para 
o clube e também para a 
JLR, pois será a primeira 
vez que a empresa abrirá 
as portas para receber um 
grupo de apaixonados pela 
marca inglesa.
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Aproveitando que o Dia 
dos Namorados estava pró-
ximo, a galera do Atibaia 
4x4 - Turismo Off Road uti-
lizou o dia 10 de junho para 
mais uma aventura, reunin-
do o útil ao agradável: apai-
xonados e 4x4. O passeio 
teve como palco as cidades 
paulistas de Atibaia, Pira-
caia, Nazaré Paulista, Joa-
nópolis e a mineira Monte 
Verde. Os 45 participantes 
puderam visitar cachoeiras, 
trilhas e represas.

O grupo partiu de Ati-
baia rumo a romântica 
Monte Verde e a data foi 
bem sugestiva, nomeando 
de Trilha dos Namorados. A 
primeira parada foi no Mi-

Atibaia 4x4 faz passeio entre SP e MG
rante do Cruzeiro, de onde 
avistaram Nazaré Paulis-
ta. Seguiram o caminho e 
logo começaram a margear 
a represa, chegando até o 
encontro ou “desemboco” 
entre Piracaia e Nazaré.

O próximo ponto foi 
em Joanopólis. Fizeram 
então uma breve parada 
numa cachoeira no meio 
do caminho. A chegada 
em Monte Verde foi por 
volta das 17h30. Pegaram 
um restaurante livre para o 
pessoal da Equipe Atibaia 
4x4 e mais um grupo do 
comboio foram à Cerveja-
ria Fritz, apreciar uma co-
mida alemã e um chopp de 
um litro Weiss. Clima romântico deu o tom entre os aventureiros

http://www.4x4overland.com.br/
http://www.japautopecas.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Passeios e Expedições para o Pantanal Mato Grossense

Gosta de Aventura!!!! 
Então venha curtir o melhor do 

off road pantaneiro do Brasil

GRUPOS DE JIPEIROS 

Peças e acessórios Off Road
Tudo para Camping, Ocina e espaço 4x4

65-9.9910-2046
Rogério Gardenal - Guia Pantaneiro

A Trilha do Caminho 
do Sal, no ABC Paulista, 
muitos já conhecem, mas 
os organizadores do Trilhas 
SP 4x4 procuraram fazer 
um caminho diferente que 
passasse pela Trilha dos 
Eucaliptos e assim coloca-
ram em prática no primeiro 
fi nal de semana de julho. 

Às 8h30, o ponto de 
encontro no “Bar da Lu” 
começou a lotar, não para-
va de chegar 4x4 dos mais 
variados tipos. No total, se 
concentraram 41 veículos e 
mais de 60 pessoas.

Seguiram em comboio, 
devidamente organizado, 
intercalando carros com 
guincho com veículos ori-
ginais, e no fi nal deixaram 
os carros mais pesados e 

Trilha do Caminho do Sal traz 
desafi os e aventura sem igual

com pneus maiores para 
não cavarem tanto a tri-
lha (Troller, Triton, Pajero 
Full). Veio um pequeno 
trecho de asfalto e logo já 
adentraram a trilha, e para a 
surpresa de todos a mesma 
estava um pouco diferente 
do dia anterior, devido as 
chuvas que caíram a noite. 
Com muitos participantes 

auxiliando, os veículos 
foram subindo com um 
empurrãozinho a mais. No 
fi nal, todos conseguiram e 
completaram a trilha. 

Quase no fi m do traje-
to, optaram por um desvio, 
pois viram que o segundo 
morro apresentava um grau 
de difi culdade mais eleva-
do e vários carros seriam 
guinchados. Após a trilha, 
voltaram para a estrada de 
terra seguindo até Mogi 
das Cruzes/SP, passando 
por Furnas e retornando 
para Paranapiacaba através 
da Estrada do Taquaruçu. 
Estradinha que guarda suas 

belezas naturais, com mui-
ta mata e animais silves-
tres.

Encerraram o encontro 
com um almoço às 15h30 
no “Bar da Zilda”. Pude-
ram então ver a alegria e 
o sorriso das pessoas por 
terem concluído a trilha, a 
satisfação de terem supera-
do vários desafi os e rece-
ber tantos abraços de afeto 
e gratidão, que justifi ca 
todo o empenho dos orga-
nizadores e colaboradores 
do grupo, Witor Lins, João 
Corrêa, Marcelo Tralli e 
Paula Tseng, e o voluntário 
Fernando Watacabe.

Comboio fez bonito no percurso

Turma é apaixonada por aventura

Sua marca de confiança em Leds de Alto desempenho

Led 126W 20"

Barra de Led Slim 
Grade do Troller

Led 72W 12"

Led 36W 6,5"

Milha Led
18W

Farol embutir
Led 12WMilha Led

27W

Led 36W 4D

Farol Milha LED 
Jeep Wrangler

com Angel Eyes
Farol LED 7"

78W Jeep Wrangler
Lanterna traseira 
Full Led Wrangler

Led 36W 6,5"

Led 72W

Led  300W 52"

Antecipando para você as tendências mundiais em iluminação LED

Led 126W 20"

Suporte 
Barra 

Led do 
Wrangler

Suporte 
Barra 

Led 30W 6,2"

Led 180W 4D

Nova linha de Lentes 4D, 5D e 6D
SCP-1660R

SCP-7150 
sem Angel SCP7250A 1

Tranca 
Carretinha

BRAKELIGHT LED 
JEEP WRANGLER

KIT SETA LED 
WRANGLER

PISCA

Led
18W 4D

Led 120W 22"

Leds Philips, Osram, Cree e Epistar. 
Mais foco, mais potência e mais distância

Led
18W 4D

Antecipando para você as tendências mundiais em iluminação LEDAntecipando para você as tendências mundiais em iluminação LED

KIT SET
WRANGLER

 LED 
WRANGLER

Tranca 

 Led 126W 4DSCP-0972 5D 3

www.supercarparts.com.br

e-mail: comercial@supercarparts.com.br

(51) 3107-3177 (51) 98108-8108

Sua marca de confiança em Leds de Sua marca de confiança em Leds de 

com Angel Eyes

www.supercarparts.com.br
Nas melhores lojas do Ramo

Sua marca de confiança em Leds de Alto desempenho

SEJA UM REVENDEDOR EM SUA REGIÃO

Angel Eyes
Farol LED 7"

78W Jeep WranglerAngel Eyes 78W Jeep Wrangler

Led 180W 4D

http://www.rota4x4.com.br/
http://www.sanmarinorace.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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CENTRO AUTOMOTIVO & TRUCK CENTER

RECAPAGEM OFF ROAD
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jbpneus Barbosa 

www.jbpneus.wixsite.com/jbpneus
Email: compras.jbpneus@uol.com

CONSULTE REGIÃO NA PROMOÇÃO

FRETE GRÁTIS

910
VJ

 450
CONSULTE MEDIDAS NA PROMOÇÃO

,00
R$

900
VJ

Praias paradisíacas, pas-
seios por lugares fantásticos 
com natureza praticamente 
intocada, culinária regional 
de dar água na boca, encon-
tro de famílias cujo hobby é 
o Off Road, viaturas incrí-
veis vindas de todo o país: 
esses são alguns dos ingre-
dientes do Jeep Beach 2017. 
O evento ocorrerá na Penín-
sula de Maraú/BA, entre os 
dias 07 e 10 de setembro, 
atraindo amantes da marca 
Jeep de todo o território na-
cional.

Mesmo antes de acon-
tecer, o Jeep Beach 2017 

Jeep Beach atrai participantes 
de todo o país

já é um sucesso. De acor-
do com Arthur Fernandes, 
que participa da Comissão 
Organizadora, as 65 vagas 
colocadas para inscrição se 
esgotaram em poucos dias. 
Ele enfatiza a mudança de 
estratégia no processo de 
inscrição, “estamos atentos 
ao aspecto socialambien-
tal, por isso houve a troca 
da cobrança pecuniária da 
inscrição pela cesta básica 
de alimentos ou material de 
higiene que será distribuído 
nas comunidades carentes 
locais”. Ainda segundo ele, 
em parceria com a Pre-

feitura de Maraú, há uma 
grande preocupação com a 
preservar ambiental. “A na-
tureza é o habitat preferido 
do jipeiro. Teremos alguns 
cuidados, como por exem-
plo, não acessar as praias de 
carro”, completou.

Lucas Falcão, 35 anos, 
sairá de Recife/PE com sua 
família, Daniela Falcão, da 
mesma idade, e o pequeno 
Cauã, de apenas um ano 
e meio, para se juntar ao 
comboio formado por dois 
carros do Piauí, dois do 
Ceará, dois do Rio Grande 

do Norte e três de Pernam-
buco. “Conseguimos orga-
nizar um comboio da parte 
de cima do Nordeste para 
seguir juntos. Temos rádio 
comunicadores em cada 
carro e a conversa acontece 
como se fosse numa roda 
de amigos”, destacou. De 
acordo com a organização 
haverão ainda outros com-
boios saindo do Sul/Sudes-
te e do Norte do país le-
vando o Jeep Beach 2017 a 
uma abrangência nacional.

Mais informações no 
telefone (71) 99977-1994.

Natureza é o ingrediente principal do evento

Aventura na beleza baiana
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Deninho Casarini e Luis Felipe Eckel 
vencem Rally Rota SC entre os UTVs

Evento faz parte do Brasi-
leiro de Rally Cross Country 
e tem domínio dos veículos 
Can-Am; nos quadriciclos, 
Geison Belmont ganha com o 
Can-Am Renegade

As baixas temperaturas 
e o terreno liso da Serra 
Catarinense testaram com-
petidores e máquinas no 
Rally Rota SC, válido pelo 
Campeonato Brasileiro de 
Rally Cross Country. Após 
dois dias de disputas e 565 
quilômetros de desafi os 
na região de Lages/SC, o 
paulista Deninho Casarini 
e o navegador catarinense 
Luis Felipe Eckel levaram a 
melhor entre os UTVs. Eles 
confi rmaram a vitória no 
dia 7 de junho.

A dupla cravou o tempo 
total de 5h02min13 a bordo 

do Can-Am Maverick X3, 
que dominou as três primei-
ras posições do pódio da 
categoria. Os catarinenses 
Denisio Nascimento e Idali 
Bosse alcançaram o segundo 
lugar (tempo de 5h06min53), 
seguidos pelos irmãos goia-
nos Enrico e Álvaro Ama-
rante (5h19min04). 

Casarini teve a sensa-
ção de dever cumprido. “A 
prova foi técnica e, ao mes-
mo tempo, muito prazerosa 
de pilotar. Estou bastante 
satisfeito com o desempe-
nho do Maverick X3 e com 
o resultado, ainda mais 
porque o grid contou com 

Gustavo Epifanio 

muitos competidores expe-
rientes”, concluiu o piloto. 

Quadriciclos – A marca 
canadense também ditou 
ritmo entre os quadriciclos 
do Rally Rota SC. Geison 
Belmont, do Rio de Janei-
ro, foi o grande vencedor 
com o Can-Am Renegade e 
o tempo de 5h56min51. “O 
trajeto testou a efi ciência 
dos competidores e trouxe 
especiais bem interessan-
tes, técnicas e cansativas. 
Foi o meu primeiro teste 
com o quadri e já saí com 
a vitória, só havia feito um 
treino breve na minha re-
gião”, concluiu Belmont.

Deninho Casarini/Luis Felipe Eckel a bordo do Can-Am Maverick X3

Denisio /Idali Bosse a bordo do Can-Am Maverick X3

Doni Castilho/DFotos

http://www.facebook.com/cv4x4
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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CONHEÇA NOSSA LINHA DE  PRODUTOS

A melhor linha de geladeiras portáteis

do mercado, perfeitas para quem 

não abre mão de um pouquinho de 

conforto, mesmo no meio da lama.

GELADEIRA PORTÁTIL 18 LITROS GELADEIRA PORTÁTIL 31 LITROS GELADEIRA EXTERNA 67 LITROS

• 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

ORIGINAL SÓ
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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 20 de agosto a 
cidade de Arealva, no inte-
rior de São Paulo, foi pal-
co do 8° Leilão Solidário 
Febec, em prol das ações 
sociais do Hospital Amaral 
Carvalho de Jaú/SP. 

O Hospital é referência 
nacional no tratamento de 
câncer e atende a maioria 
dos pacientes pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde). 
Esses pacientes, juntamen-
te com seus acompanhan-
tes, vêm de vários Estados, 
e muitos deles não têm 
condições de arcar com 
hospedagem e alimenta-
ção. 

Por isso, foram criadas 
as Casas de Apoio, que são 
uma estrutura importantís-
sima para que os pacientes 
não abandonem o trata-
mento. Essas casas se man-

Oliveira  4x4  em  mais  um  ano 
de ação solidária em Arealva/SP

têm unicamente de doações 
como as que são arrecada-
das no evento. 

Organizado pelo grupo 
de voluntários “Amigos de 
Jacuba”, pela 2D Leilões, 
pela Febec (Federação 
Brasileira de Entidades de 
Combate ao Câncer) e pelo 
grupo de jipeiros do Centro
-Oeste Paulista, esse even-
to começou a ser realizado 
em 2010 e atualmente já é 
tradicional na região, rece-
bendo um público médio 
de 15 mil pessoas.

Entre as atrações dessa 
iniciativa, que ocorrerá a 
partir das 11h, destacam-
se opções para todos os 
gostos: leilão de animais e 
prendas; praça de alimen-
tação com barracas de pa-
ella campeira, frango frito, 
pastel, doces, bebidas, en-

tre outras; música ao vivo 
com artistas do Interior 
paulista; espaço de recrea-
ção infantil; bazar; sorteio 
de um jeep, uma moto e 
mais oito prêmios, com 
cupons que podem ser ad-
quiridos antes do evento e 
no próprio local; e, além 
disso, a tradicional pista 
Off Road para jipeiros, que 

oferece um percurso espe-
cial, modifi cado todos os 
anos e com vários níveis de 
difi culdade, o que traz uma 
emoção a mais para os par-
ticipantes. 

Ao todo, esse evento 
começou a ser realizado 
em 2010, por Joao Tufão, 
Claudia Pessoto, e Osnei 
Oliveira, do Oliveira 4x4.

Em Bauru/SP, o evento 
já arrecadou e doou mais 
de R$ 2 milhões graças ao 
apoio de mais de 200 vo-
luntários e à participação 
de pessoas de todo o país. 

Abrace essa causa soli-
dária e ajude a salvar vidas 
enquanto se diverte. Para 
informações gerais, acesse: 
www.leilaofebec.com.br/.

Vale lembrar e citar 
o espírito do Off Road de 
sempre ajudar ao próximo, 
seja nas trilhas e expedi-
ções, como também no dia 
a dia, principalmente aos 
amigos mais necessitados 
deste país.

Fazer o bem ao próximo em um dia de muita aventura

Grandes máquinas participarão do evento

http://www.oliveira4x4.com.br/
http://www.facebook.com/attivaecopecas
http://www.alternativa4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://www.leilaofebec.com.br/
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Um projeto que une 
gastronomia e viagem. O 
casal Lucas Freitas e Clau 
Soares fará uma expedi-
ção em busca de uma vida 
ainda mais saborosa. Am-
bos já abandonaram boas 
carreiras quando se deram 
conta que já não havia mais 
brilho no olhar. 

Atualmente a Clau é 
culinarista e quer levar jun-
to com o Lucas o seu traba-
lho de  nutrir relações atra-
vés da gastronomia para 
o mundo. Serão 365 dias 
de estrada pelo continen-
te americano em busca de 
documentar episódios com 
cozinheiros e pessoas que 
tem uma relação de amor 
pelo alimento e pelo ato de 
cozinhar, além de falar da 
importância de ressignifi -
car as horas das refeições e 
mostrar a culinária regional 
e os momentos de união ao 
redor de uma mesa .

“Estamos nos jogando 
na estrada para nos colocar 
à serviço do despertar dos 
sentidos e inspirar outras 
pessoas a se conectarem 
com sua verdadeira essên-
cia, saindo de um modelo 
de vida ligado no piloto au-
tomático”, disse Clau.

A expedição terá início 
no dia 25 de julho passan-
do por 8 Estados brasilei-
ros:  São Paulo, Rio de Ja-

Projeto Mãos 
na Massa e Pé 
na Estrada

neiro, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Pa-
raná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Depois se-
guem para o Cone Sul e so-
nham atingir do Ushuaia ao 
Alaska no período de um 
ano. A rota ideal ainda está 
dependendo de patrocínios, 
campanhas e muita mão na 
massa para atingir. A ideia 
é começar pelo Brasil, de-
pois América do Sul, Amé-
rica Central e América do 
Norte.

Para tal, a dupla refor-
mou um carro para 4x4 que 
terá a força de os levar para 
todos estes continentes. 
Vale citar a importância da 
parceria com o fornecimen-
to de tanques da Metalúrgi-
ca MHL, empresa locali-
zada em São Bernardo do 
Campo/SP, e que preza pela 
mais alta qualidade.

A máquina será uma 
Land Rover Defender 110, 
do ano 2000, nomeada ca-
rinhosamente por  “Laran-
ja”. Este será o novo “lar” 
do casal por 365 dias e foi 
escolhido por ser um carro 
forte e pela possibilidade 
que o 4x4 oferece para che-
gar em muitos lugares e ul-
trapassar situações críticas 
em que podem se deparar 
pelo caminho.

Este modelo Defender 
110 já não é  mais fabrica-

do, mas as peças são rela-
tivamente fáceis de encon-
trar já que  há uma grande 
rede colaborativa de apai-
xonados pela Defender 
online, o que facilita muito 
a localização de peças e in-
formações e tutoriais expli-
cativos diversos. “Em pou-
co tempo descobrimos que 
a turma dos Land Rovers é 
muito prestativa e ama es-
tar juntos com outros apai-
xonados para trocar infor-
mações. São quase como 
a turma dos motociclistas: 
um por todos e todos por 
um. Hoje sempre ao cruzar 
com uma Land Rover ace-
namos cumprimentando e 
piscamos o farol.”

Há ainda informações 
que primeiramente a viatu-
ra placa “BSV” pertenceu 
ao Corpo de Bombeiros 
da cidade de São Paulo, e 
foi resgatado e reformado 
com muito cuidado e ca-
rinho pelo amigo Thiago 
Antonelli que mudou a 

cor original para laranja. 
A Laranja foi toda adapta-
da para dormir e cozinhar, 
assim economizando com 
hospedagem.

Para mais informações 
sobre esta mega aventura, 
patrocínio ou apoio, visite 
nas redes sociais: maose-
penaestrada@gmail.com; 
www.maosnamassaepena-
estrada.com; https://www.
facebook.com/maosna-
massaepenaestrada/; ins-
tagram/maosepenaestrada 
ou instagram/comidanaes-
trada.

Ficha Técnica da LARANJA:
Tanques: MHL Metalúrgica
Marcenaria: projeto realizado pela 
H.R.A  Móveis planejados e o Lucas
Barraca de teto: Camping Adventure
Caixa d’água e alumínio: projeto 
em andamento com a Antigos e 4x4
Baterias extras Optima
Fogão Coleman 424 à diesel e 
gasolina e geladeira maxiclima 12 
vts, 67 litros
Pia e fi ltros comprados na Leroy 
Merlin
Peças e acessórios achados no 
Mercado Livre e https://www.britpe-
cas.com.br/

Casal promete passar um ano em clima Off Road
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A Nomade Expedições 
aproveitou o feriado no 
meio do mês de junho para 
buscar uma aventura ousa-
da. Com um grupo de 32 
pessoas, a Expedição Chuí 
- Extremo Sul trouxe muita 
adrenalina desde Porto Ale-
gre, Rio Grande, Pelotas e 
Chuí, cidades gaúchas.

A expedição começou 
em Porto Alegre, onde se 
encontraram em comboio 
e já iniciaram em um jan-
tar com muita diversão. 
Seguindo para Rio Grande 
passaram pela Casa das 7 
Mulheres e Charqueada São 
João, onde foi fi lmada duas 

Expedição Extremo Sul visita 
‘pontinha’ do Brasil

famosas minisséries glo-
bais (Casa das 7 Mulheres 
e Capitão Rodrigo), poden-
do conhecer um pouco da 
história local, verdadeira 
viagem cultural. A partir da 
cidade do Rio Grande en-
traram na areia para a parte 
da aventura mais esperada.

Foram assim até o Nau-
frágio do navio Albardão, 
curtiram os Molhes da 
Barra e prosseguiram pela 
praia do Cassino até o Ar-
roio Chuí, o ponto mais 
extremo sul do país, divisa 
entre Brasil e Uruguai.

O trajeto estava exce-
lente, com um lindo dia de 

sol e tudo transcorreu com 
muita segurança. No cami-
nho puderam ver animais 
marinhos, paisagens indes-
critíveis e a sensação incrí-
vel de pilotar a beira mar na 
praia do Cassino, conside-
rada a maior praia do mun-
do em extensão.

O próximo passo estava 
no hotel abandonado e as 
dunas que se formaram em 
volta, um verdadeiro parque 
de diversões para amantes 
do turismo Off Road.

Houve muitos bons 
motivos para comemorar 
como aniversários de par-
ticipantes, bodas de casa-
mentos e conquistas como 
a da Maria Eduarda Ramos 
(Duda) que junto com seu 
pai e irmão que já fi zeram 
esta expedição seis vezes 
consecutivas, e agora foi 

a vez da Duda realizar o 
sonho de pilotar na areia 
pela primeira vez. A Duda 
começou a fazer as expe-
dições com a Nomade aos 
11 anos e agora aos 18 já 
conduz em suas aventuras.

Chegar ao Chuí é uma 
sensação de conquista, rea-
lização de sonho. No grupo 
estavam todos muitos feli-
zes ao chegar, em aventura 
pela areia, ao ponto mais 
extremo sul do Brasil, tra-
zendo muita comemora-
ção, compras e vontade de 
quero mais.

O passageiro Giovanni 
Marson Grandi comemo-
rou seu aniversário de 17 
anos no Chuí e já prometeu 
aos 18 anos de idade tirar 
carteira de motorista e di-
rigir pela areia na praia do 
Cassino rumo ao Chuí.

Naufrágio do navio Albardão 

http://www.tork4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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24-2248-0298 | 24-99876-224524-2248-0298 | 24-99876-2245www.cabospatanegra.com.br

contato@cabospatanegra.com.brcontato@cabospatanegra.com.br

NOVO CABO DE 
REBOQUE COM 

COBERTURA INTEGRAL
MUITO MAIS DURABILIDADE
E FACILIDADE DE LIMPEZA

http://www.facebook.com/gibenvelopamento
http://www.cardantec.com.br/
http://www.autocar4x4.com.br/
http://www.sinalsportwheels.com.br/
http://www.cabospatanegra.com.br/
http://www.rolo4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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O Jeep Clube do Brasil 
realizou no dia 24 de junho 
a sua festa junina e diver-
sos grupos 4x4 estiveram 
presente, incluindo os mini 
carrinhos. Na mais tradicio-
nal festa junina do universo 
Off Road, as viaturas esca-
la 1:10 também dividiram 
as trilhas dos valentes 4x4. 
Cerca de 20 viaturas enfren-
taram as trilhas dos trailers, 
Toca do Urubu, Descida do 
Gnomo e Riozinho.

Muita comida boa e 
animação serviram para 
encorajar a turma para mais 
uma aventura de RC. Desta 
vez a trilha foi na 1ª Pista 
de Rock Crawler do Brasil 
(RC Trial Circuit), idealiza-
da e construída em 2011.

Evento impecável e cli-
ma muito favorável serviu 
como convite para novas 
aventuras desta tribo, na 
Sede de Campo do JCB.

4x4FUN mostra força no 
Jeepipoca do Jeep Clube do Brasil

Máquinas mostraram poder de “gente grande”

Em uma aventura Off 
Road de realmente tirar o 
fôlego, o TAC Transama-
zônica Challenge ocorreu 
de 15 a 28 de abril passan-
do da cidade de Manaus/
AM até Uruará/PA com o 
off roader Sergio Holanda, 
que comandou o comboio 
de 25 pessoas durante duas 
semanas. O aventureiro não 
economizou na emoção 
para ter passeios culturais 
em Manaus, Parintins, Alter 
do Chão Santarém, além de 
diversos percursos de balsa, 
estradas de terra e trilhas 
no coração da selva Ama-
zônica, em algo totalmente 
selvagem. A viagem teve 
apoio da Ironman 4x4 Sus-
pensões e Power Off Road.

Algumas das aventuras 
fi caram marcadas na histó-
ria. Uma delas se colocava 
com o caso de neste ano ter 
uma única mulher no gru-
po, a amiga Silvia, que já 
participou em 2011 de uma 
TAC, mostrando que tem 
muita mulher aventureira 

TAC Transamazônica Challenge: 
Off Road extremo no coração da selva

que enfrenta desafi os mais 
longos no meio de muitos 
marmanjos, mostrando que 
não deixa nada a dever a 
nenhum marmanjo, ronca-
va em pé de igualdade com 
outros presentes. Chegando 
em Paritins, após viagem 
de balsa, foram recepcio-
nados por uma chuva forte, 
mas nada que impedisse de 
pegar outra viagem pelas 
águas e transportar os dez 
veículos.

Após entrar na mata, li-
teralmente, e abrir caminho 
a “Rachadinha”, apelido da 

pick-up Toyota, escorrega-
va e batia a porta direita em 
uma árvore, e foi assim em 
algumas tentativas, então 
resolveram usar o guincho 
puxando o carro para es-
querda e passar sem amas-
sar a lateral na árvore. Após 
muitas avarias e tentativas, 
o grupo seguiu em frente.

Cada metro que seguia 
em frente era o metro que 
não poderia voltar, afi nal 
dar ré em dez veículos den-
tro da mata fechada, piso 
escorregadio era quase im-
possível, então o comboio 

continuou abrindo cami-
nho e fazendo acontecer. 
No grupo havia um “su-
per jipe”, um Toyota com 
pneus 40” que estava no 
grupo da frente, mas estava 
deixando o suco do trecho 
ruim para os demais veícu-
los e precisou fi car em úl-
timo na fi la. Para veículos 
curtos o trajeto era menos 
penoso, mas para as pick
-ups as avarias eram gran-
des, amassados, pedaços 
de lanternas, retrovisores 
arrancados, para-choques 
rasgados e arrancados, etc, 
verdadeiras cicatrizes da 
guerra enfrentada. Porém, 
nada que desanimasse a 
turma, já que a TAC é aci-
ma de tudo uma grande fa-
mília. 

Outras grandes aventu-
ras deram sequência nesta 
TAC e todos os detalhes 
podem ser conferidos 
aqui: http://www.holan-
da4x4.com.br/tac-amazo-
nia-2017-uma-grande-a-
ventura/.

Amazônia foi desafi o marcante para os pilotos
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JEEP - 1960
branco, 4 cilindros (opala), docu-
mentacao ok, 2 portas, gasolina, 
câmbio manual, tr. 11-97185-9509

JEEP 1962
Conversivel, guincho, pneus BF, 
4cc Opala, 4 marchas 4x4, branco, 
tr. 11-2606-9022

Jeep 1982
Militar, adquirido do exército, 4x4, 
4 marchas, roda livre, guincho 
12.000lbr, santo antônio, rodas 
Mangels 4 pneus novos 31” mud, 
ignição eletrônica, dh, couro, tanque 
60 litros, camufl ado ainda do exér-
cito.  R$ 26 mil  tr. 16-99272-4456

Jeep Willys - 1951
Motor e câmbio originais, roda livre, 
reduzida, tudo funcionando.
R$ 35.000,00 tr. 11-99978-9247

Jeep - 1947
Todo revisado, guincho, doc. ok, 
motor Opala 4cc, tr. 31-99951-3368

Frontier 2014
Cabine dupla s 2.5 turbo 4 x4 prata, 
84000 km troco por Troller - valor ta-
bela Diesel turbo tr. 11-99973-0400

Mitsubishi Savana  2006
2.5TD 4x4, turbo Diesel, completa, 
revisada (Alternador e Bomba de 
combustível NOVOS) Radiador 
revisado Motor e Mecânica 100% 
Elétrica e Lata tr. 31-98419-9425

L200 Triton 2013
3.2 Diesel, para-choque de aço c/
base de guincho, Snorkel, Lift 2 po-
legadas, amortecedor off limits, Pro-
tetor de cárter em alumínio naval, 
Pneus 285/75/16 tr. 11-98271-7271

TR4 - 2013/14
Aut. preta completa com 45000km 

Ipva 17 pago tr. 11-96740-5326

Suzuki Grand Vitara - 2001
Gasolina, Manual, 4 portas - 16-
99206-4941 R$ 27 mil
Jeep Cherokee Sport - 1998
4.0 Mec./Aut. gasolina, Automático 4 
portas R$ 24 mil  tr. 13-99613-6671

Jeep Willys - 1969
Gasolina, 2 portas R$ 27 mil 11-
2091-7577

Jeep - Cherokee 1997 
IPVA 2017 PAGO, carro de luxo 
em estado de zero R$ 25 mil tr. 24-
99991-0735

Jeep Willys 1958
6cc, gasolina, 4 marchas, traçado, 
reduzido, bancos em couro, alter-
nador e bateria nova, sistema de 
refrigeração elétrico, som, pneus 
lameiro etc. Todo revisado R$ 26 
mil  - tr. 17-99761-5921

Jeep Ford 1960
Revisado 4x4, cinza, conversível, 
gasolina, cx. direção de Santana, 
direção hidráulica nova, 4 marchas, 
roda livre avm, sistema de freios 
hidrovacuo tudo novo – R$ 28 mil 
tr. 11-99932-4618

Jeep willys -1960
lataria original, 4X4 reduzida fun-
cionando, capota, 6cc original, 4 
marchas, freio a discos nas 4 rodas, 
hidrovacuo, susp. dianteira /traseira 
com molas helicoidais, roda livre 
AVM, bloqueio,  milha R$ 29.900,00 
tr. 17-99651-7686

Jeep Willys 1961 
Motor Opala 4 cil. 2500, Câmbio 
Veraneio 4x4 e reduzida, roda livre, 
dir. maverick, rodas Mangels pneus 
Hankook, capota conversível, Som 
e todo forrado por dentro, bancos 
esporivos, Radio cobra R$ 30 mil tr. 
11-99956-0660

Jeep - 1964

Amarelo, 4x4, Opala 4cc zero,  
5marchas, Freio a disco na frente 
, dh Santana, radiador Rural, roda 
F1000 centro invertido, suspensão 
reforçada, cardans novos, R$ 
17.500,00 tr. 11-97474-2274  c/ 
Eduardo

Jeep - 1972
Preparado para trilha, guincho 
elétrico, bloqueio de diferencial 
traseiro 100%, snorkel, Ignifl ex (não 
usa distribuidor), capotas novas, 
bancos novos, Parabrisa mod. novo 
com 3 motores, Paralamas off-road, 
tr. 12-99169-6305

Jeep 1971
Motor opala 4 cc 4x4, original ped-
aleira susp e hd,  parachoques e 
towbar, santo antonio bancos San 
Marino banco traseiro com caixa 
de ferramentas freio a disco na 
frente eletrica nova. R$ 18.700,00 
tr. 11-98542-0000

Jeep -1982
Todo restaurado estado de zero; 
motor Ford 04 cilindros; 4x4; todo 
reformado em estado de Zero com 
apenas 437 km – R$ 44 mil tr. 11-
4308-5001

Jeep - 1966
4x4 impecável motor Jeep 6 cilin-
dros, aceito troca por carro moto  
R$ 35 mil tr. 15-9779-0079

Ford Willys - 1959
6cc original revisado e com garantia, 
3 marchas, 4x4 e reduzida, roda 
livre, towbar, guincho, doc. OK – R$ 
17 mil tr. 16-99207-6626

Jeep - 1959 
motor 6cc, mecânica boa,  4x4 
rodas F100, sto antonio keko, es-
tribos venda ou trocas R$ 17 mil tr. 
14-997959276

Jeep - 1963 
4x4 e reduzida, 4 pneus novos, alar-

gador de rodas e paralama,  lataria 
toda original não e fi bra. R$ 30 mil 
tr. 19-9939-2261

Jeep - 1974
4x4, 6 cilindros. com somente 
15.000 km rodados! Novinho em 
ótimo estado! R$ 40 mil tr. 18-
9730-6058

Jeep - 1975
Towbar, 4x4, reduzida, 6cil, 3 mar-
chas, dh, chassi reforçado, feixes 
de mola de Toyota Bandeirantes, 
pedaleira suspensa, guincho Warn 
com controle remoto 6 faróis de 
milha R$ 25 mil tr. 14-98143-4382

Pajerinho 1998
Completa, aut, V6 3000, 138.000km 
guincho 12000, parachoque em aço, 
snorkel, R$ 32 mil tr. 11-94283-6913 
c/ Eduardo

Mitsubishi L200 - 2005
4x4 automática diesel, ar condi-
cionado, dh, vidro elétrico, trava 
elétrica, air bag, alarme R$ 40 mil 
tr. 17-99708-1022

TROLLER TGV 2013
T-4,4x4, motor 3.2 TGV, capota 
rígida, Diesel, verde, 52000 km, 
com pneus 33”, kit de acionamento 
manual do 4x4, carro recuperado de 
sinistro, docs em dia - valor R$ 59 
mil tr. 11-996132925.

Troller T4 - 2015
Jipe em estado de novo com mais 
de R$ 30mil em acessórios – R$ 118 
mil tr. 16-99174-9959

Cherokee Sport - 1998
Jeep para trilha com bloqueios 
eaton/guincho warn 12000lb/ am-
ortecedores rusty/ Lift 10” pneus 
37,5 maxxin Crepúsculo crawler 
beadlock/ fender bushwacker/ freio 
a disco na traseira etc. tr. 11-97335-
6180

CLASSIFICADOS
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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

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

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

Land Rover

Lino Flex
Mangueiras de Alta PerformanceMangueiras de Alta Performance

Mangueiras de Alta Performance
Land RoverLand RoverLand RoverLand RoverLand RoverLand RoverLand RoverLand Rover
Mangueiras de Alta PerformanceMangueiras de Alta PerformanceMangueiras de Alta PerformanceMangueiras de Alta Performance

11-96470-7292 RoniSbc
Revendedor Autorizado:

http://www.rotaxoffroad.com.br/
http://molaskuzma.com.br/
http://www.agromotor.com.br/
http://www.deeptec4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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UTV Can-am - 2013
Modelo Commander 800, vermelho, 
ótimo estado, 2 lugares, tr. 31-
35531259
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F75 - 1974
4x4, verde exército, vidros elétricos, 
recém pintada, muito linda, motor 
4cc do opala, 5 marchas do Che-
vete, tr. 12-99663-0515

Pajero - 1998
Motor 3.500, automatica,Completa 
e equipada, pneus 33”, guincho, 
Px, snorguel, R$ 30 mil tr. tr. 42-
98827-6867

Jeep - 1957
Motor opala 4cc alcool, 5 marchas 
Chevete, dh, ped. susp., Iguiniçao, 
calço 2“ jumelo  alto, 4x4, couro, py, 
Pneus 35” tr. 19-99649-0449

Jeep - 1967
Motor AP2.0, 5 marchas, freio dis-
co, pneus BF, mais acessórios R$ 
33.500,00 tr. 19-99673-0282

Jeep  Willys
Placa GAY-0024, Rosa, motor V-8 
302, hidramático, capota elétrica 
Atlântida, pneus 37,5” único no 
Brasil, tr. 11-97578-7771 c/ Wilson

Jeep - 1968
4cil de opala, dh, ped. susp., guincho 
12.000l, 5m, revisado, mec. 100%, 
R$23.500,00. tr. 11-99808-9716

Ranger limited 2010 
4x4 diesel, Inteira revisada , só 
pegar e ir viajar , tr. 19-98919-4191

felicidade. Jô ajudando a 
irmã, assim que ela com-
prou o veículo, mandou  
e-mails  para todos os Je-
eps Clubes que encontrou 
na internet pedindo adesi-
vos para “equipar o Azu-
lão”, sendo prontamente 
atendida, e assim a irmã 
fi cou muito agradecida e 
feliz. 

Infelizmente, há 3 anos 
ela faleceu, porém, dei-
xou bem claro para o ma-
rido, Ney e para sua fi lha 
Nathália, que ele jamais 
poderiam se desfazer do 
Azulão, e hoje em dia Ney 
cuida com todo amor e ca-
rinho. Após dois anos, Jô 
engravidou e teve a menina 
Yasmin. Para manter a irmã 
ainda mais perto e senti-la 
sempre presente, convidou 

História de família envolve 
Off Road e amor ao Jeep

o cunhado Ney e a sobri-
nha Nathália para serem os 
padrinhos dela. No último 
dia 09 de junho, a Yasmin 
completou seu primeiro 
ano de vida, e para surpresa 
os novos padrinhos deram 
um jeep para ela. Uma cena 
emocionanente.

Agora, a Jô gostaria de 
equipar o jeep da fi lha com 
adesivos dos mais variados 
Jeeps Clubes, afi nal “Jeep: 
se nós jeepeiros tivermos 
que explicar vocês não 
irão entender!” “Agradeço 
de coração pela atenção e 
fi carei eternamente grata”, 
enfatizou Jô. 

O endereço para envio 
dos adesivos é Rua José de 
Lima, nº 354, bairro Baca-
cheri, Curitiba/PR. CEP: 
82600-120.

Uma família paranaen-
se ligada pelo Off Road e 
principalmente pelo amor. 
Josiele Mocelin, a Jô, da ci-
dade de Marechal Cândido 
Rondon/PR, tinha em sua 
irmã, Marcia, a melhor ami-
ga, a segunda mãe. Marcia 
descobriu um câncer com 

28 anos, e o sonho de sua 
vida era ter um jeep, e com 
muito esforço comprou um, 
o chamado Azulão, que era 
o amor da vida dela.

Com a máquina Off 
Road ao seu lado, Marcia 
ganhou muita força de von-
tade de viver, uma extrema 

Yasmin é o xodó da família Off Road

BAJA BUG - 1979
Susp. Kombi traseira e dianteira, 
pneus 16 freio a disco 4 rodas. tr. 
11-94709-1411 c/ Valter

PAJERO 1998 
3.0, susp. Airomem, snorkel, pa-
ra-choques aço, pensu 33” tr. 11-
94709-1411 c/ Valter

Jeep - 1960
Disco 4 rodas, dh, motor Opala, 
GNV, guincho 4500 hidraulico, cx 
C10, carroceria de fi bra e cap. con-
vers. R$ 45 mil tr. 84-99956-8045

R. Pedro Nolasko Pizzato, 274
Mercês - Curitiba-PR 

41-3335-2542

R. Pedro Nolasko Pizzato, 274

SELETOR MECÂNICO 
DO 4X4 DO TROLLER  

Vitara - 1996
1.6. JLX 4X4, para-choque dianteiro 
de ferro c/ base p/ guincho, pneus 
off road 205/75 - R15, motor e dif-
erencial novos, tr. 21-99392-2141

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

http://www.marqdiesel.com.br/
http://www.emtcarraro.com.br/
http://www.meujipe.com/
http://www.casadatr4.com.br/
http://www.pneusbotta.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

CENTRAL DE ATENDIMENTO:     Fone: (11) 3331-6477   |   NEXTEL ID: 86*238716    |    sac@jipebras.com.br

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

Bieletas Wrangler / Cherokee
Desconnectáveis - Quick Discon-
nect Link JKS. Par de Bieletas 
Desconectáveis da marca Norte 
Americana JKS para os seguintes 
veículos e lifts: Wrangler TJ 1997-
06 lift de 2,5 a 6,0” \ Cherokee XJ 
1984-01 lift de 4,0 a 6,0” \ Grand 
Cherokee ZJ 1993-98 lift de 4,5 a 
6,0”. Trouxe dos EUA p colocar no 
meu carro mas acabei por vender o 
veículo. tr. 13-99604-4838

Jogo de feixes de molas 
para Jeep CJ5, pouco uso arquea-
mento impecável. 4 molas por R $ 
600,00. tr. 11-98468-2777

Jogo de Pneus BF 35
Mud + rodas R15 tala 8 -25 de 
offset, praticamente zeros. R$ 6 
mil fotos e informações whats tr. 11 
9-4739-2267

Parachoque de impulsão 
S10 ou Ranger com mesa para 
guincho, duas unidades, valor 
unitário. R$ 400,00 tr. 11-97116-
7751 c/ Thiago

Guincho elétrico 12.000
Nunca usado, precisando de revisão 
por fi car muitos anos parado.
Sem caixa de comandos e controle, 
R$1200,00 tr. 11-97116-7751  c/ 
Thiago

Motor Toyota 14B ano 1995 
Completo, em bom estado, possui 
toda documentação para cadastro.
Numeração ok Valor R$9mil tr. 11-
97116-7751 c/ Thiago

Alternador / Motor de Partida
Alternador Denso Japan 150A ( R$ 
450,00) e Motor de partida MELCO 
(R$300,) nunca montado, para GM 
Tracker ou Suzuki Grand Vitara 
Diesel (Motor Peugeot). tr. 11 99341-
8388 c/Valdir.

Carroceria Jeep 1973
Excelente estado de conservação, 
tenho somente o caixote, estilo 
militar (tampa traseira inteiriça), na 
cor verde militar, R$ 1.100,00 tr. 
11-97335-8635

1 Pneu Kumho - Road Ventura 
33x12,5  R15 novo. R$ 400,00, Tr. 
Fernando - (11) 9 7661-0175

Câmbio Clark 260F 
4 Marchas, todo revisado e com 
Kit novo de Flange para Instalar 
Reduzida Willys, R$  2.800 tr. 11-9 
8279-3061

Carreta/Reboque
Para 500 kilos, altura  41cm,1.44 lar-

gura,1.47 comprimento, documento 
ok. tr. 11-99889-6174

Parachoque Aço TR4
Dianteiro p/ Pajero TR4 2010, em 
aço, marca Four Wheel, cor Preto. 
c/ base para guincho elétrico.R$ 
1.700,00 tr. 12-9916-51072

Cambio C-10 
3 marchas Clark da Chevrolet Brasil 
ou C-10. Alavanca de mudança 
de marcha no assoalho 1.000, 00 
tr. C-10

Câmbio 3 marchas 
Primeira seca com reduzida, ambos 
revisados em bom estado, original 
do jeep 51 R$1.500,00  tr. 11-97116-
7751 c/ Thiago

Guincho  Work 9000
Sem  uso,  esta  perfeito cabeamen-
to  novo , e  todos  os  itens  novos 
R$  2.390,00 tr.11-94732-2842  c/ 
Helio

Radio PX
Cobra em bom estado com antena 
varão. tr. 11-97261-0061

Gancho G 
Original do caminhão militar REO, 
perfeito estado, gancho giratório, 
pode ser adaptado em outros veícu-
los, valor R$ 900,00, tr. 11-99910-
8140 c/ Leo

Caixa de transferência 4x4
NP200 USA, muito robusta, perfeito 
estado, peça militar original do Kai-
ser M715 e Dodge M37, valor R$ 5 
mil. tr. 11 99910-8140 c/ Leo

Jogo de portas Javali
Jipe Javali em fi ber-glass, c/ base p/ 
máquina d vidro Preço R$ 1.200,00 
tr. 13-99728-2618 c/ Jr.

Peças L200
Motor, Câmbio, Radiador e Cardan  
da Mitsubishi L200 - 2005 R$ 10 mil. 
tudo. tr. 11-98329-8702 c/ Amaral

3 Eixos Diferenciais 
Diant. Pajero Sport, Relação 4,90:1 
(Coroa e Pinhão 49x10) Peça NOVA
Original Mitsubishi, adquirida da 
Fábrica. R$1.399,00 cada tr. 19-
3424-4426

Rack Bagageiro Thule
Pajero Full 2000/... Novo Aplicação, 
Montadora: Mitsubishi, Modelo: 
Pajero Full, Ano:2000 em diante Kit 
com 2 barras e 4 suportes R$ 399,90 
tr. 19 34244426

Guincho Warn Tabor 10K
Excelente guincho para camin-
honete ou jipe, estado de novo, 
5 mil kilos R$ 2.000,00 tr. 41-
99904-1612

Capota Jeep Willys CJ5

Reclinavel Jeep Willys CJ5 preta 
com ferragens, R$ 600,00 tr. 19-
99170-6890 Adenilson

Diferencial Jeep Willys
Traseiro Canela Fina, também 
tenho outras peças, ex: chassi, 
motor, câmbio, dentre outros tr. 98-
98819-4604

Santo Antônio Jeep 
Modelos Willys CJ5 reforcado retirar 
em Americana sp RE 150,00 tr. tr. 
19-99170-6890 adenilson

Jogo de rodas com pneus 
100% off road, max 265/70R16 
de 32” altura fi nal, cravos com 3,5 
centimetros, pneus em ótimo esta-
do, pouco uso, 3 rodas em otimo 
estado, 1 roda foi refeita a furação, 
furação 5x139,7, willys, suzuki, sa-
murai, rural, f75, etc, estudo troca, 
parcelo no cartão, R$ 2.300,00 tr. 
19-974064245

Caixa C10 com Reduzida 
Willys(Jeep Rural F75) Rolamen-
tada e engrenagens forjadas, toda 
revisada, rolamentos novos R$ 
2.800,00 tr. 41-8814-9661

Carroceria Jeep Willys 
Original de lata, completa de 1960-
1975, R$ 1.900.00. Também tenho 
outra de modelo mais antigo de 
1948 à 1959. tr.  (21) 98985 2917

Diferencial Tras. Jeep Willys
Canela Grossa, relação 9x44 do 
R$ 2.000,00. Tr. 11 99582-7997 
c/ Marcelo

Caixa de 4x4 Jeep Willys
caixa completa da reduzida com as 
2 alavancas. toda restaurada e com 
as engrenagem novas 
rolamentos e retentores novos, 
garantia de 6 meses R$ 1.500,00 
tr. 18-99109-4697

Tomada de força Jeep Willys
P/ Jeep Rural willys dupla saída, 
vira traz ou frente selecionável, 
peça semi nova sem desgaste ,obs; 
PÉÇA FUNCIONANDO, tirei faz 1 
mês,,apenas precisa trocar 1 reten-
tor que custa 10,00. R$ 3.000,00 tr. 
14-99745-1429 

Diferenciais Dana 44
Diferencial traseiro 44X9 completo 
com as panelas novas e sistema de 
freio não foi usado ainda tudo novo, 
panelas, patins de freios e burrinhos 
novos sem uso R$ 2.000,00 tr. 11-
94780-9157

Quebra Mato 
Para Toyota Bandeirante c/ grade de 
proteção de farol modelo original tr. 
41-99615-4168

Gancho Reboque G Militar
Original, gancho militar com trava, 

em otimo estado, acompanha os 
parafusos originais R$ 400,00 tr. 
41-99680-0742

Estojo de antena militar
Em tecido do jeep militar, estojo orig-
inal das astes em excelente estado. 
Dá para guardar as astes quando 
desmonta a antena. R$ 130,00 tr. 
11 99623-3500

Caixa satélite Troller/S10
Completa estado de zero Nº 
BA306013. Aplica em Troller 2.8 
99/03 ou S10, tr. 19 99205-6358

Bagageiro de Teto
Compatível com qualquer veículo 
que possua a barra transversal, in-
stalado em Jimny, ótimo para expe-
dições R$ 450,00 tr. 12-98321-2131

Motor AP 1.9 sd Diesel
Com bomba mecânica , motor em 
funcionamento no carro , podendo 
ser testado no lugar R$ 7.500,00 tr. 
41-9789-4399

Diferencial F75
Dianteiro para 4x4 no estado R$ 
1.800,00 tr. 11-942563499 c/ Sérgio.

Câmbio Eaton CL 2205E 
5ª Drive, caixa toda revisada, ga-
rantia de 4 meses, a base de troca, 
R$ 4.200,00 tr. 51 9826-3344 c/ 
Geovane

Cambio e 4x4
3 marchas, com reduzida e saída 
para tração 4x4. Completo com 
caixa seca.R$ 1.800,00. Tenho tam-
bém outras peças:Lataria completa, 
eixo dianteiro, eixo traseiro, tudo 
para montar uma rural ótima. Tr. 
19-99715-8877

Bloqueio 100% Rotax 
Zerado para jipe, usado muito pou-
co, vendi o eixo e sobrou o bloqueio. 
19 estrias, R$ 1.000,00 tr. 11- 98319-
6683 c/ Douglas

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

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

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 16.000lbs
7240kg c/1 controle + dis. de calor
R$ 2.897,00 ou 6x de R$ 482,83
À vista no boleto: R$ 2.694,21

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

R$ 597,00 ou 6x de R$ 99,50
À vista no boleto: R$ 555,21

Gama 4x4  Gama 4x4  11-5062-9000

Guincho Winch 8.500lbs / 3.850Kg
cabo aço c/ 28mts, controle c/ FIO

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

Guincho Elétrico Winch 9.000lbs 
4310kg Profissional controle c/ fio
R$1.890,00 ou 6x de R$ 315,00
 À vista no boleto: R$1.757,70

Guincho 12.000lbs Elétrico 
5400kg Linha Profissional 

controle remoto s/ fio
R$ 1790,00 ou 6x 298,33

À vista no boleto: R$1.664,70

Cabo de Kevlar 16.000lbs 
ou 20.000lbs com 28 metros

R$1.494,79 ou 
À vista no boleto: R$1.390,15

Mesa / Base / Suporte de Guincho 
para Novo Troller 2015 em diante 

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

RODAS
PNEUS

TODA LINHA DE PNEUS
E RODAS ESPORTIVAS 
PARA SEU OFF ROAD

Gama 4x4  

Pneu GT Radial Adventuro 
305/70R16 lateral reforçada
Preço Especial R$ 870,00

À vista no boleto: R$ 809,10

Roda Daytona Black 17x9 
6 furos de 139,7 offset negativo 

-25, Fortwheel Material R$599,00
À vista no boleto: R$557,07

Roda Daytona 17x8 
6 Furos de 139,7 feita em aço 
reforçado off set negativo -25
Fabricante: Fortwheel, Aço

R$540,00
À vista no boleto: R$502,20

Roda Daytona Black 16x10 
6 furos de 139,7

Offset negativo -25
Fabricante: Fortwheel, Aço

R$ 517,00
À vista no boleto: R$480,81

Roda Daytona 17x8 5 Furos de 
139,7 feita em aço reforçado para 

Jeep Willys e Ford, off set negativo -25 
R$540,00 

À vista no boleto: R$502,20

Combo: 4 Rodas 17x9 6 Furos de 139.7
Daytona em Aço Reforçado 
+ 4 Pneus 37x12,5 R17 Westlake
R$ 7.999,00 
À vista no boleto: R$7.439,07

Combo: 4 Rodas Daytona 17x8 6 Furos de 139,7 feita em 
aço reforçado off set negativo -25 + 4 Pneus 35x12,5 R 17 

Mud Terrain, ( MT ) modelo 386 Westlake
R$7.870,00 ou 6x de R$1.311,67

À vista no boleto: R$7.319,10

Console / Caixa Térmica Central em Aço Inox (Cooler)
Tampa com sistema de amortecedor, dreno localizado 
no fundo, caixa com parede dupla em inox.
Altura: 32cm / comp: 38cm / largura: 27cm
www.oliveira4x4.com.br
(14) 3203-4637

Cabo PATA NEGRA para reboque Off Road ganha nova 
roupagem e passa a ser fornecido com CAPA INTEGRAL 
DE POLIÉSTER, trazendo um enorme ganho de durabili-
dade e aumento da vida útil do produto.
Além do mais, uma  capa especial, também de poliéster 
cobre a costura da alça e deixa essa parte do cabo mais  
protegida e visível. A nova capa além de proteger o cabo 
contra a abrasão, ajuda na sua limpeza e manutenção. Os 
cabos de reboque PATA NEGRA são fornecido em duas 
versões: •Ø22 mm (10 tons) e • Ø 24 mm (12 tons) 
Todos eles embalados na exclusiva bolsa PATA NEGRA.
www.cabospatanegra.com.br
(24) 2248-0298

Capa p/ Barra LED em Neopreme 
2mm com Ziper altamente reforçado
e prático, barra curva de 1,05m
www.gama4x4.com.br
(11) 5062-9000

Jogo de Roda Ballistic 814 - Aro 17x9 - 6x139,7 - FB/ 
Preto com detalhes Vermelhos e na borda
www.wb4x4.com.br
(47) 3350-5999

Reservatório de plástico 10L para Off Road
www.armazem4x4.com.br
(41) 3027-0552

Modelo Caravan X-FORT Off Road – Off Grid
Ideal para aventuras  em terrenos acidentados.
www.hometrailer.com.br
(19) 3854-7133

http://www.gama4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://janelas.tr/
mailto:jornal@maisoffroad.com
mailto:jornal@maisoffroad.com
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Tudo anda bem com Bardahl.

USE BARDAHL NO SEU 4X4

www.lojabardahl.com.br

Tenha o melhor em desempenho, proteção e limpeza.
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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

Clube do Jeep Vitória da Conquista
Av. Genésio Porto 384 - Vitoria da 
Conquista-BA - 20hs.

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
PIZZARIA MONTE GRILL - 20hs
Av. Senador Casemiro da Rocha, 850
Mirandópolis - 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
Bar e Restaurante Caravelas, às 
19:30h

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

QUINTA-FEIRA

Jeep Clube de Mauá
2ª Quinta-feira de cada mês
Mauá-SP - 19:30hs

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
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
JULHO
01/07 1ª Trilha Julina do Carlinhos Embú Guaçu-SP 11-97150-7913
01/07 10ª Trilha Off Road General Câmara-RS ----
01/07 9ª Trilha da Maçã e do Vinho São Joaquim-SC 49-99916-8578
07 e 08/07 20º Passeio da Padroeira Turvo-SC 48-99900-2712
07 a 09/07 8º Encontro de Jeepeiros Barroso-MG 32-99948-1726
08 e 09/07 12º Trilha das Malhas Monte Sião-MG 35-99157-5381
09/07 Trilha da Revolução de 1932 Joanópolis-SP 11-99768- 9686
15/07 7ª Trilha Rota da Cachaça Luiz Alves-SC 47-99916-5352
15/07 Arraial 20 anos Rolo4x4 Itu-SP 11-94735-4361
15/07 3ª Trilha e Festa da Polenta Rio do Oeste-SC 47-3543-0800
15 e 16/07 24º Sopa do Pinhão 2017 Curitiba-PR 41-3352-5063
21 a 23/07 22º Montanha Off Road Divinolândia-SP 19-98101-9505
22 e 23/07 XX Encontro de Jipeiros São José da Laje-AL 82-98824-4419
22/07 3º Passeio Trilha Serramar Cunha-SP 12-3681-4000
22/07 2º Passeio Off Road  Santa Maria-RS 55-99103-1011 
23/07 2º Passeio Kowani Clientes e Amigos Bragança Paulista-SP 11-4323-0050
25/06 3º Rally de Regularidade Franca-SP 16-99140-9999
29/07 21º Cachorro Louco Rally/Passeio/Extr. Curitiba-PR 41-3352-5063
29/07 Feijoada Jeep Clube Blumenau Blumenau-SC 47-3378-4258
30/07 9º Capivari Off Road Capivari-SP 19-99706-4080

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!

Farol Barra com 12 Leds 60W 
S 330mm 6000K 5W por led

R$390,00
À vista no boleto: R$362,70

Farol Barra c/ 60 Leds de 3W 
(180W Total) 820mm 

R$ 599,00 ou 6x de R$ 99,83
 À vista no boleto: R$557,07

Par de Farol de Led 
Quadrado com 5 Leds

R$ 99,00 2x de R$ 49,50
À vista no boleto: R$ 92,07

Farol Barra 24 LEDs 72W  
3600 Lumens

R$429,00
À vista no boleto: R$398,97

Par de Faróis de Led 3 leds 9W 
medida 85mm 

R$121,00
À vista no boleto: R$112,53

Farol Barra 36 Leds / 439mm 
R$ 577,00 ou 6x de R$96,17
À vista no boleto: R$536,61

Farol Barra 12 Leds 
2520 Lumens - 8000k

R$ 220,00 ou 6x de R$36,67
À vista no boleto: R$ 204,60

Farol de Led Tipo Barra 240W 
1,05 Metros 80 Leds

R$789,00 ou 6x de R$131,50
À vista no boleto: R$733,77

Barra 12 Leds 36W 180mm 
2520 Lumens - 8000K

R$ 130,00 ou 3x de R$43,33
À vista no boleto: R$120,90

Farol 18 Leds / 54w 
R$385,00

À vista no boleto: R$358,05

Par de Farol c/ 4 Leds 12W 
R$200,00 

À vista no boleto: R$186,00

Farol c/ 17 LEDs 51W 
Fog Lights AUS - Corporation
R$277,00 ou 6x de R$46,17
À vista no boleto: R$257,61

Farol c/ 9LEDs -  27W - O Par 
Ideal para substituição do Original 

do Troller 
R$ 99,50 ou 2x de R$49,75
À vista no boleto: R$92,54

Farol de Led Tipo Barra 288W 
96 Leds1,31mts 

R$ 889,00 ou 6x de R$ 148,17
 À vista no boleto: R$ 826,77

Quadro de Para brisa Especial de 
3 Limpadores para Modelos: 
CJ-5 e CJ-6 de 1955 a 1983

R$1.190,00 ou 6x de R$198,33 
À vista no boleto: R$1.106,70

Pneu 35x12,5 R15 Mud Terrain
modelo CHA SL 366 70 % off road 

30% on road, produzido 
por Westlake tires

R$ 971,00 ou 6x de R$161,83
 À vista no boleto: R$ 903,03

Pneu 35x12,5 R 17 Mud Terrain, 
Mod. 386 Westlake lateral reforçada 

80 % off road 20 % on road 
R$1.435,00 ou 6x de R$233,17 
À vista no boleto: R$1.334,55

Pneu 37x12,5 R 17 Mud Terrain 
Mod. SL 366 CH  West lake 

R$1.421,00 ou 6x de R$233,17
À vista no boleto: R$1.321,53

Pneu GT Radial Adventuro 285/75 
R16 Mud Terrain com 34 Pol. de 

Altura e Lateral Reforçada
R$ 899,00 ou 

À vista no boleto: R$836,07

Bagageiro Fechado Thule Ocean 80
R$ 979,00 ou 6x de R$163,17
À vista no boleto: R$910,47

Bagageiro Fechado Thule Pacific 
100 (Cor Prata) - 330 Litros

R$1.989,00 ou  6x de R$331,50
À vista no boleto: R$1.849,77

Bagageiro Fechado Thule 
Dynamic 800 - 320 Litros

R$3.875,00 ou  6x de R$645,83
À vista no boleto: R$3.603,75

Bagageiro Aberto Thule Canyon
R$ 2.399,00 ou 6x de R$399,83 
À vista no boleto: R$2.231,07

Thule (Barras de Alumínio) para 
HILUX SW4 - 5P SUV c/ longarina 

integrada (Ano 16 adiante)
R$1.794,00 ou 6x de R$299,00 
À vista no boleto: R$1.668,42

Suporte para Bicicletas para 
Porta-malas / Tampa Traseira Thule 

Gateway 9007SD 3 Bike
R$1.079,00 ou 6x de R$179,83
À vista no boleto: R$1.003,47

Suporte para bicicleta / Rack para 
bicicleta no teto Thule Prologue 516

R$609,00 ou 6x de R$101,50
À vista no boleto: R$566,37

Suporte para bicicletas para 
engate Thule RideOn 9502

R$1.679,00 ou 6x de R$279,83 
À vista no boleto: R$1.561,47

Suporte para bicicleta / Rack para 
bicicleta no teto Thule ProRide
R$1.079,00 ou 6x de R$179,83
À vista no boleto: R$1.003,47

Bagageiro Dobrável Thule 
Ranger 500

R$1.725,00 ou  6x de R$287,50
À vista no boleto: R$1.604,25

Rack Thule (WingBar EDGE) para 
RENEGADE - 5P SUV c/ longarina

R$1.845,00 ou 6x de R$307,50
À vista no boleto: R$1.715,85

Suporte para bicicleta / Rack para 
bicicleta no teto Thule FreeRide
R$ 525,00 ou 6x de R$ 87,50  
À vista no boleto: R$ 488,25

Capa p/ Barra LED em Neopreme 
2mm com Ziper altamente reforçado

e pratico,  barra curva de 1,05m
R$110,00 ou 3x de R$36,67
À vista no boleto: R$102,30

Pneu XMT Achilles 27x8,5 R15 
para Suzuki Jimny, Samurai com 

suspensão original
R$675,00 ou 6x de R$112,50
À vista no boleto: R$627,75

Pneu Gt Radial Adventuro 
265/70 r16 AT3 OWL PR4 111T

R$597,00 ou 6x de R$99,50
À vista no boleto: R$555,21

Pneu Achilles Desert Hawk X M/T 
265/70 R17 118/115Q Ideal para 

Dodge Troller, S10
R$1.190,00 ou 6x de R$198,33
À vista no boleto: R$1.106,70

Pneu 305/70 R17 Achilles XMT, 
Radial ideal para levantar 

Novo Troller, S10, Ranger, Hilux
R$1.237,00 ou 6x de R$206,17 
À vista no boleto: R$1.150,41

AGOSTO
05/08 13º Pira na Lua Jipeiros S/A Piracicaba-SP 19-99606-0922
05/08 Mitsubishi Motorsport Aracaju-SE ----
05 e 06/08 JeePiquete 4x4 Piquete-SP 12-3132-6625
11 a 13/08 2º Festival Gaiola Cross Brusque-SC 47-99652-1151
12 e 13/08 1º Desafi o Master 4x4 Rancho Jeepira Quatro Barras-PR 41-99229-9113
12/08 Copa Troller Paulinia-SP ----
12/08 Suzuki Off Road 4ª Etapa Fortaleza-CE ----
18 e 19/08 15º Adventure In Serra Serra Negra-SP 19-97409-8754
20/08 Trilha Quebra Galho 2017 Juquitiba-SP 11-99527-0864
20/08 Encontro Jipeiros Arealva-SP 14-99710-5442
20/08 Encontro de Jipeiros           / Shopping Rio Claro-SP 19-99738-1930
25 a 27/08 Passeio 4x4 Rastur Cunha-SP /Paraty-RJ 15-99725-3320
27/08 5º Encontro de Trilheiros Ribeirão do Pinhal-PR 43-99970-2307

SETEMBRO
02/09 2ª Trilha da Batatinha 4x4 “Pesado” Bataguassu-MS ----
02/09 Mitsubishi Motorsport Curitiba-PR ----
07 a 10/09 Jeep Beach 2017 Península de Marau-BA 71-99977-1994
07 a 10/09 Eco Encontro 4x4 Off Road São Lourenço-MG 35-99141-0693
09/09 Renegados Off Road Vila Flores-RS 54-99132-8234
15 a 17/09 Expo Off Road Timbó-SC 47-3382-7030
23/09 Mitsubishi Motorsport São José do Rio Preto ----
30/09 Copa Troller Jaragua do Sul-SC

OUTUBRO
7/10 Serafi na Jeep Clube Serafi na Corrêa-RS 54-99132-8234
11 a 15/10 Festival Off Road Morada Nova Morada Nova de Minas 38-98852-1879
13/10 4º Encontro Lada Fans Arroio do Tigre-RS 51-99666-7429
13 e 14/10 2º Encontro de Jipeiros Valença-RJ
14/10 Trilha do Boqueirão Off Road Boqueirão-RS 51-99935-1594
28/10 Copa Troller Londrina-PR 

http://www.gama4x4.com.br/


http://www.can-am.com.br/
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