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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

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 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

Par de gancho do capô (aço) com 
regulagem (cor vermelho) e alumínio 

Aplicação Jeep Wrangler, 
Jeep Willys, Bandeirante, Defender

R$349,00
À vista no boleto: R$324,57

Snorkel plástico ABS p/ Land Rover 
Defender lado direito Modelo original

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

Pneu 33x12,5 R15 Mud-Terrain 
GT Radial Adventuro Lateral mais 

Reforçada, 70% off road
R$739,00 ou 6x de R$123,17
À vista no boleto: R$687,27

Tapete Jeep de Borracha p/ Wrangler 
ou para adaptar no Jeep Willys -

R$149,00 ou 4x de R$37,25
À vista no boleto: R$138,57

Farol de LED 42W c/ 14 LEDS 13cm
12v / 24v - O Par

R$129,00 ou 3x de R$43,00
À vista no boleto: R$119,97

Kit de Fixação para Pá e Machado 
Jeep Militar

R$ 350,00 ou 6x de R$ 58,33
À vista no boleto: R$ 325,50

Banco Concha Reclinável Azul c/
Preto ( unitário ) X1 Seat – AUS 

Feito em Espuma Injetada 
R$721,00 ou  6x de R$120,17
À vista no boleto: R$670,53

Banco Concha Reclinável Preto e 
Cinza ( unitário ) X1 Seat – AUS 

Feito em Espuma Injetada
R$721,00 ou 6x de R$120,17
À vista no boleto: R$670,53

Banco Concha Reclinável Preto 
(unitário) X1 Seat – AUS

R$ 721,00 ou 6x de R$ 120,17
À vista no boleto: R$ 670,53

Farol de led 8 ½ polegadas 32leds 
96W, lente acrílica, USA Ideal p/ 

Land Rover Defender, Troller, 
Wrangler - Moldura vermelha
R$ 337,00 ou 6x de R$ 56,17
À vista no boleto: R$ 313,41

Farol de led 8 ½ polegadas 32 leds 
96W, lente acrílica, USA Ideal p/ 

Land Rover Defender, Troller, 
Wrangler - Moldura preta

R$ 337,00 ou 6x de R$ 56,17
À vista no boleto: R$ 313,41

Mesa de Guincho com Impulsão 
e Protetor de faróis para Amarok
R$ 1.790,00 ou 6x de R$ 298,33
À vista no boleto: R$ 1.664,70

Farol de neblina com leds e lente 
amarela Ideal para auxiliar durante 

a serração ou neblina - Unitário
R$ 93,00 ou 2x de R$46,50
À vista no boleto: R$86,49

Botão Caça (chave liga e desliga) 
com LED - Diversas Cores - 

Valor unitário R$13,00
À vista no boleto: R$12,09

Pá com suporte e chave anti furto p/ 
instalar em Jipes, Pick-ups e Estepes

R$ 280,00 ou 6x de R$ 46,67
À vista no boleto: R$ 260,40

Par faróis LED p/ Jeep,  Land Rover, 
Mitsubishi L 200 e Troller

R$ 990,00 ou 6x de R$ 165,00
À vista no boleto: R$ 920,70

Par de lanterna de Led USA p/ Jeep 
Wrangler de 2008 à 2017 - Pode ser 

adaptada em outros veículos
R$690,00 ou 6x de R$115,00
À vista no boleto: R$641,70

Par de Lanterna de led para Jeep 
Wrangler de 2008 à 2017

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

Gancho para guincho em Alumínio 
Factor 55, o mais seguro Leve,
R$ 221,00 ou 6x de R$ 36,83
À vista no boleto: R$ 205,53

Anilha ( manilha ) de aço reforçada 
original Hummer USA 8 Toneladas

R$149,00 ou 4x de R$37,25
À vista no boleto: R$138,57

Anilha ( manilha ) de aço reforçada 
original Hummer USA 8 Toneladas

R$149,00 ou 4x de R$37,25
À vista no boleto: R$138,57

Banheiro Portátil - Depósito de água 
limpa 8,7Lts. Depósito coletor 19Lts.

R$855,50 ou 6x de R$142,58
À vista no boleto: R$795,62

Banheiro Portátil - Depósito de água 

Par suporte de faróis universal p/ 
todos veículos Ideal para instalar 

em tubos e Quebra mato
R$ 120,00 ou 3x de R$ 40,00
À vista no boleto: R$ 111,60

Banco Concha / Reclinável BA25 
San Marino em Courvin Preto

R$1.046,40
À vista no boleto: R$973,15

Banco Concha / Reclinável BA25 
San Marino em Courvin preto, Azul 

R$1.046,40 ou 6x de R$174,40
À vista no boleto: R$973,15

Banco traseiro alto San Marino BA34
c/ encosto de cabeça (1 metro) Ideal 

para gaiolas, Engesa etc.
R$1.097,00 ou 6x de R$182,83
À vista no boleto: R$1.020,21

Pneu GT Radial Adventuro 285/75 
R16 Mud Terrain com 34 pol. altura

R$ 899,00 ou 6x de R$ 149,83
À vista no boleto: R$ 836,07

Pneu Gt Radial Adventuro 235/85
R16 Mud Terrain 

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

Pneu 35x12,5 R 15 Mud Terrain (MT)
modelo CHA SL 366. Westlake tires

R$920,00 ou 6x de R$153,33
À vista no boleto: R$855,60

Pneu 37x12,5 R17 Mud Terrain (MT) 
Modelo SL 366 CH- Westlake tires

R$1.323,00 ou 6x de R$220,50
À vista no boleto: R$1.230,39

Farol de LED. Angel Eyes 40W
12V - Ideal para Jeep, Rural, F-75, 
Troller, Pode ser adaptado L-200 

SPORT E PAJERO SPORT
R$ 999,00 ou 6x de R$ 166,50
À vista no boleto: R$ 929,07

Barra Led c/12 Leds 36W 180mm 
75 mts de alcance - 2520 Lumens 

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

Farol de Led Tipo Barra 240W 
1,05mts c/ 80 Leds

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

Farol LED tipo Barra c/ 12 Leds 
200mts de alcance, 2520 Lumens

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

SETEMBRO
02/09 2ª Trilha da Batatinha 4x4 “Pesado” Bataguassu-MS ----
02/09 Mitsubishi Motorsport Curitiba-PR ----
03/09 6º Encontro de Jipeiros Wenceslau Braz-PR 43-99979-1265
07/09 Desfi le cívico com jipeiros 4x4 Daidema-SP 11-97400-7220
07 a 10/09 9º Encontro Land Rover Brasil 2017 Barretos-SP 
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 Cachorro Louco - Rally 4x4 - Extreme Curitiba-PR 41-3352-5063
09/09 Renegados Off Road Vila Flores-RS 54-99132-8234
09/09 8º Socorro Off Road Socorro-SP 19-99732-6008
09/09 Passeio Caminho das Pedras Lavras Novas 31-3293-8608
08 a 10/09 XIV Trilha Off Road e Jeep Cross Encruzilhada do Sul-RS ---- 
12/09 Queima da Mortadela “Núcleo ABC” S.Bernardo Campo-SP 11-98171-9629
15 a 17/09 Expo Off Road Timbó-SC 47-3382-7030
16 e 17/09 Desafi o 4x4 Poços de Caldas-MG 35-98877-6335
16/09 Rally da Inclusão Jeep Clube Curitiba Curitiba-PR 41-3352-5063
22 0 24/09 São Pedro Adventure São Pedro-SP 11-97140-6504
23/09 Mitsubishi Motorsport São José do Rio Preto ----
23/09 11º Passeio 4x4 Rota dos Túneis Friburgo-RJ 21-99469-5060
23 e 24/09 21º Encontro de Jeeps e Gaiolas Santa Gertrudes-SP 19-99767-0891
23 e 24/09 XIX Encontro Pirajeep Off Road Piraju-SP 14-99621-7851
24/09 13º Passeio Inclusivo Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
24/09 3º Passeio Jeepeiros de Colombo Curitiba-PR 41-3352-5063
28/09 Encontro Atibaia Off Road Atibaia-SP 11-97310-5634
29/09 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
29/09 36º Rallye Caça ao Churrasco 4x4 Petrópolis-RJ 24-98854-5313
30/09 Trilha do Carlinhos S.Lourenço da Serra-SP 11-97150-7913
30/09 Copa Troller Jaragua do Sul-SC ----
30/09 3º Burguer Fest Jee clube do Brasil Piracaia-SP 11-3277-5082
30/09 e 1/10 Encontro 4x4 Silveiras-SP 12-99660-4916

OUTUBRO
07/10 Serafi na Jeep Clube Serafi na Corrêa-RS 54-99132-8234
07/10 19º Desafi o 4x4 Arapongas Arapongas-PR 44-99986-2427
07/10 1ª Trilha das Penelopes BNC4x4 Sta Isabel Rio Preto-RJ 24-99222-1688
07/10 4ª Rota da Lua Cheia Trilha 4x4 Mossoró-RN 84-98855-6934
11 a 15/10 Festival Off Road Morada Nova Morada Nova de Minas 38-98852-1879
11 a 15/10 Expedição 4x4 Canastra Adventure Serra da Canastra 11-97140-6504
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 2ª Trilha 4x4 de Monte Vêneto Cotiporã-RS 54-99925-1498
14/10 Trilha do Boqueirão Off Road Boqueirão-RS 51-99935-1594
21/10 1º Acampamento Fazenda 4x4 Guarulhos-SP 11-99164-8368
21/10 9º Rancho do Mato Curitiba-PR 41-3352-5063
27/10 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
27 a 29/10 Adventure Sports Fair São Paulo-SP 11-5067-1717
28/10 2º Passeio 4x4 JCVale das Cachoeiras Pres. Getúlio-SC ----
28/10 Copa Troller Londrina-PR ----

NOVEMBRO
02 a 05/11 1º Conquista Off Road Vitória da Conquista-BA 77-99968-1172
11/11 1ª Trilha Off Road S. Seb. da Amoreira-PR 49-99921-2723
24/11 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
24 e 25/11 XVIII Trilha Off Road Vacaria-RS ----
25/11 Final Extreme Maragatos Nova Prata-RS 54-99132-8234
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Para Jeep, estria de Chevrollet  R$ 
180,00 tr Thiago (11) 97116-7751

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jg Pneu Mud

PEÇAS USADAS
49745312 c/ Nelson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volante sport 

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

jornal@maisoffroad.com

ANUNCIE 
GRÁTIS

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

RESPONSABILIDADES DO ANUNCIANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11-5062-9000

GUINCHOS

BASE

RODAS

GUINCHOS E BASES 
PARA TODOS VEÍCULOS 

E PLATAFORMAS
Gama 4x4  

Aqui, respiramos Off-Road!

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

Pneu GT Adventuro 
33x12,5R15
Mud-Terrain 

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

À vista no boleto: 
R$731,91

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

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

Pneus 35x12,5 R15 
Yokohama MT

Mud Terrain
70 % Off Road 

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

6x de R$261,67
À vista no boleto: 

R$1.460,10

Pneu Atturo 35x12,5R17 
Mud Terrain

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

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

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

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

Pneu GT Radial 
Adventuro 

285x75 R16 
Mud Terrain com 34"

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

Pneu 265x75R16 GT 
Radial Adventuro 

All Terrain 
original p/ L200, 

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

6x de R$123,33
à vista R$688,20

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

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

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

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

www.gama4x4.com.brGama 4x4  

Guincho Elétrico Winch 9.000lbs 
4310kg Pró Line Linha Profissional 

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

Guincho Elétrico Winch 12.000lbs 
5400kg Linha Profissional 

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

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

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

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

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

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

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

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

Guincho Elétrico 16000lb
7240kg c/ cabo de Kevlar

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

Guincho Elétrico Winch 
16.000lbs / 7240kg 

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

JIPEBRAS

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

ACESSÓRIOS
OFF-ROAD
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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

Motor Jeep 
Motor Continental 6cc 
Motor Continental Chrysler 6cc
tr. 11-99937-2963 c/ Nicolas

Jogo de Rodas Rally
4 rodas Scorro modelo FuoriStrada 
aro 15 material forjado em Silício7 
com 6 furos R$ 1.800,00 jogo  tr. 
11-98339-0219 c/ Ronaldo

Jogo de Rodas Troller antigo
5 rodas originais liga leve aro 15 
com 6 furos R$ 1.200,00 o jogo tr. 
11-98339-0219 c/ Ronaldo

Roda Mangels
1 Roda mangels aro 15 tala 8 com 6 
furos, modelo Daytona R$ 200,00 tr. 
11-98339-0219 c/ Ronaldo

Roda Mangels
1 Roda mangels aro 16 tala 6 com 5 
furos, modelo triangular R$ 200,00 
tr. 11-98339-0219 c/ Ronaldo

Miolo com Chave JPX
Miolo da partida com 2 chave orig-
inal JPX, R$ 150,00 tr. 11-98339-
0219 c/ Ronaldo

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

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

Gama 4x4  Gama 4x4  11-5062-9000

Guincho Elétrico Winch 9.000lbs
4310kg c/ controle remoto sem fio

R$1.699,00 ou 6x R$ 283,17
À vista no boleto: R$1.580,07

Guincho 12.000lbs Elétrico
5400kg c/ controle remoto sem fio

R$1.747,00 ou 6x de R$291,17 
À vista no boleto: R$1.624,71

Guincho Elétrico Winch 16.000lbs 
7240kg c/  controde de fio

R$ 2.897,00 ou 6x de R$ 482,83
À vista no boleto: R$ 2.694,21

Guincho Elétrico Winch 9.000lbs 4310kg
c/ cabo de Kevlar + controle sem fio

R$2.510,00 ou 6x de R$418,33
À vista no boleto: R$2.334,30

Guincho Elétrico Winch 12.000lbs 
5400kg cabo de Kevlar 

R$ 2.670,00 ou 6x de R$ 445,00
À vista no boleto: R$ 2.483,10

Guincho Elétrico Winch 16.000lbs
7240kg com Cabo de Kevlar

R$3.699,00 ou 6x de R$616,50
À vista no boleto: R$3.440,07

Cabo Sintético de Kevlar 9.5mm
Ruptura de 8 Toneladas

R$990,00 ou 6x de R$165,00
À vista no boleto: R$920,70

Cabo de Kevlar com 28mts
16.000lbs ou 20.000lbs 

R$1.494,79 ou 6x de R$249,13
À vista no boleto: R$1.390,15

Eixo Robust Axle60 para Troller
Casa da Transmissão 4x4
www.casadatransmissao4x4.com.br
38-3676-3263

Banheiro portátil 8,7 L água limpa e 19 L de depósito
Gama 4x4
www.gama4x4.com.br
11-5062-9000

Guincho elétrico Krow 12.000lbs
Guinchos Work
www.guinchoswork.com.br
11-4702-0542

RODAS
PNEUS

TODA LINHA DE PNEUS
E RODAS ESPORTIVAS 
PARA SEU OFF ROAD

Gama 4x4  

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 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

Pneu GT Radial Adventuro 305/70 R16 
maior que pneu 33 de altura com Lateral

R$870,00 ou 6x de R$145,00
À vista no boleto: R$809,10

Pneu 265/70 R16 MT (Mud-Terrain) 
70% fora de estrada - River Ideal 
p/ linha Mitsubishi L-200, L200 

Triton e Hilux
R$ 879,00 ou 6x de R$146,50
À vista no boleto: R$817,47

Roda de Liga 16x8 Aro 16 Largura 8" 
6 Furos de 139,7 reforçada para trilhas

Inmetro 3030 / 2016
R$750,00 ou 6x de R$125,00
À vista no boleto: R$697,50

Combo: 4 Pneus 305/70 R16 Mud Terrain 
+ 4 Rodas de Liga 16x8 Aro 16 6 Furos de 

139,7 Ideal para Hilux, Ranger Triton, Troller
R$6.499,00 ou 6x de R$1.083,17

À vista no boleto: R$6.044,07

Combo: 4 Pneus 245/70 R16 mud 
terrain Achilles Desert Hawk X-M/T

R$3.900,00 ou 6x de R$650,00
À vista no boleto: R$3.627,00

GAS Pedal (Pedal Eletrônico) Controle por aplicativo
Extrai o máximo de aproveitamento
www.boxzn.com.br 
11-98713-8202

Parachoque dianteiro Land Rover Defender
mesa de guincho, 2 ancoragem, chapa 4.75mm em epoxi
Metalúrgica MHL
11-4930-1115

Engate Removível  APF
www.apftomadas.com
11-2910-0697

Guincho elétrico 16.000lb / 7.240kg
Bremen
www.bremenimportadora.com.br
51-3201-0132

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.casadatransmissao4x4.com.br/
http://m.br/
http://www.guinchoswork.com.br/
http://www.boxzn.com.br/
http://www.apftomadas.com/
http://www.bremenimportadora.com.br/
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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  Willys
Placa GAY-0024, Rosa, motor V-8 
302, capota elétrica Atlântida, pneus 
37,5”, tr. 11-97578-7771 c/ Wilson

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. 84-99856-8045

Agrale - 1990
D 1800 4x4, bloqueios nos diferenci-
ais, motor Q20B Turbo, eixos F-250, 
T-case Engesa EE-34, guincho, 
revisado tr. 31-98416-42-06

TROLER - 2005
Motor 2.8 MWM 2 guinchos WARN 
12500 diant. e 9000 tras. cabo  
kevlar, bloqueio ARB.   pneus  37 
c/  BADY LOCK.  freio. hidrobust-
er, todas as barras de direção da 
F250, protetores de frente motor 
cárter e tanque, bagageiro, DVD 
no painel,  relação 9x44,  hi-lift, 
alarme e travas. R$ 70 mil (sem 
pneus e guinchos R$ 55 mil) Aceito 
Troler modelo novo na troca tr. 11-
94764-4485

O 13º Pira na Lua mais 
uma vez movimentou os 
Jipeiros S/A de Piracicaba/
SP. No dia 05 de agosto, os 
amigos curtiram um bom 
Off Road noite a dentro 
com trilha, atoleiros e pas-
sagem nos rios. Estiveram 
presentes 90 jipes inscri-
tos, mais 25 jipes da orga-
nização e um total de apro-
ximadamente 250 pessoas.

A trilha se concentrou 
no posto GT Shopping e 
ocorreu em bairros rurais 
da cidade, terminando em 
um bar chamado Recanto do 
Moinho. A concentração co-
meçou às 18h30 e o término 

Pira na Lua invade madrugada
apenas por volta das 3h.

A trilha saiu do pos-
to, percorrendo um breve 
trecho de asfalto e logo o 
comboio de jipes, motos e 
quadriciclos adentraram a 
mata passando por trechos 
de erosões. Logo após veio 
o atoleiro chamado 5 5,5 
devido a rotação necessária 
do motor para vencer tal di-
fi culdade. O próximo passo 
foi novamente em meio a 
mata com o cruzamento de 
rio. Para fechar, o atoleiro 
mais difícil da trilha de-
nominado Pântano em que 
poucos jipes se atreveram 
a passar e após breve des-

Escuridão foi a maior companheira dos pilotos

Na cidade de Leme, 
Interior de São Paulo, a 
Polícia Militar está apli-
cando desde o fi nal do ano 
de 2016, um treinamento 

PM de Leme/SP realiza Treinamento Off Road

para os Policiais Militares 
que trabalham nas equipes 
de Ronda Rural da região. 
O curso Off Road foi de-
senvolvido para condução 

de viaturas em áreas rurais, 
contudo utilizando veícu-
los 4x2. O Objetivo do cur-
so é capacitar os Policiais 
para realizar deslocamen-
tos mais seguros, reduzin-
do acidentes e superando 
obstáculos de forma que as 
viaturas cheguem até o lo-
cal das ocorrências em se-
gurança, e principalmente, 
sem quebras e encalhes.

O Capitão, Roney Ale-
xandre de Lima, ideali-
zador do curso, abordou 
temas como a manutenção 
preventiva, funcionamento 
e comportamento dos ve-
ículos em deslocamentos 
fora de estrada e tipos de 
transposição de obstáculos. 
Após a aula teórica os poli-
ciais realizam deslocamen-

to de 50 km na área rural de 
Leme e Santa Cruz da Con-
ceição, onde enfrentaram 
trechos de lama, barro, areia 
e erosões, que são terrenos 
normalmente transitados 
na região durante o serviço 
policial. O off roader Giu-
liano Pastorelo auxiliou no 
curso e fi cou responsável 
pelo deslocamento e as au-
las práticas realizadas pelos 
policiais, e teve bastante 
trabalho com as equipes, 
principalmente as que não 
conseguiam superar os obs-
táculos oferecidos.

O treinamento tem uma 
dia de duração e até agora 
já capacitou e certifi cou os 
policiais das cidades de Li-
meira, Araras, Pirassunun-
ga, Leme e Santa Cruz.

locamento chegaram todos 
no Recanto, onde houve 

música, comes e bebes aos 
participantes.

Policiais aprenderam manobras do fora de estrada

A 1ª Cia de Viaturas 
Militares de São Paulo faz 
seu voto de pesar pelo fale-
cimento do grande amigo e 
parceiro Antonio Santiago 
Martins, o Sr. Antonio do 
42, que nos deixou na tarde 
de 05 de agosto para fi car 
com o pai Dino. Antonio 
era um grande entusias-
ta das viaturas militares. 
Nossos sentimentos aos 
amigos e familiares. 

NOTA DE PESAR

No dia 12 de agosto, 
aos 71 anos, o coordenador 
do Pacaembu Off Road, 
Geraldo Bergamo Filho, 
mais conhecido como 
GB, partiu para uma outra 
aventura. Homem íntegro, 
sincero e amigo de todos, o 
off roader cativava a todos 
nos encontros semanais, 
sem nunca faltar, em qual-
quer hipótese. Os senti-
mentos a família e amigos. 

Camper - 1992
Diesel 2.8 MWM, 5 marchas pneu 
BF, amortecedor Rancho, R$ 37 mil 
tr. 11-94793-8680 c/ Geraldo

Samurai - 1994
Sem detalhes e todas as ma-
nutenções em dia. 59.000km R$ 
24.500,00 tr. 47 - 999.840509

F75 - 1978
Motor Opala 6cc, mola Toyota, freio 
a disco, bloqueio, dh D20, 5 rodão 
novo. R$ 20 mil  tr. 31-99951-3368

Toyota Bandeirante jipe - 1966
ótimo estado. Motor a diesel 608. 
DOC 2017. R$ 24 mil tr. 31-99951-
3368

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

http://www.pousadagreenvalley.com.br/
http://www.mxv.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Branca, faltando cx. marcha e parte 
interna dois diferenciais, lataria 
boa, não rodou em praias, peças 
foram furtadas R$ 16 mil. tr. 85-
98903-7999 

Pajero Sport SE - 2002
4x2, prata, gas, completa, teto, 
engate, original, pneus yokohama 
semi-novos, c/manual e chave res-
erva, R$ 26 mil tr. 11-9 9166 6611 
c/ Marcello

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 elétri-
co, bloqueio de diferencial traseiro 
100%, snorkel, Igniflex (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, estribos 
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 fibra. 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

Gran Vitara - 2010
2.0, 4X4, manual, completo, ar, 
vidro, trava, alarme, direção Hi-
dráulica, som e com pneus semi-no-
vos.R$ 39mil tr. 85-99935-7393

Grand vitara - 2002
Completo 2.0 todo original preto 
não faço trilha R$ 22 mil tr. 11-
96145-6029

Mahindra Pick-up - 2014
2.2 mHAWK, 4 portas, rodas de 
aço, parachoque aço com Guincho, 
peito de aço, couro, snorkel, câmera 
de ré, chipada 165 cv, (nunca fez 
off-road pesado). R$ 60 mil. tr. 11-
98434-0565 c/ Cláudio

Gran Vitara - 1998
2.5, V6 , completo, 4x4, reduzida, 
ar, direção, vidro, trava, alarme, 
ABS, arbag, doc ok, couro tr. 19-
99709-8540

Suzuki Jimny – 2001
Travas, vidros, módulos conforto, 
alarme, rastreador, multimidea, 
pintura nova, doc ok., R$ 23,400 tr. 
11-98666-5186

Suzuki Jimny Sport - 2015
4x4, novinho unico dono, completo 
bancos em couro, engate dianteiro 
e traseiro, snorkel  R$ 58 mil tr.11-
99559-0099

Suzuki Jimny 4ALL 
4X4 1.3 16V, prata, 2 portas, gas-
olina, 47.000Km. R$ 58 mil – 11-
4795-9933

Suzuki Samurai 1994
Canvas, 4x4 e Reduzida tudo ok, 
pneus e rodas novas, capota sem 
detalhe, tudo ok, R$ 25 mil tr. 11-
996758673

Suzuki Samurai - 1998
JX metal top 1.3 8v, 2 alarmes, 
trava carneiro, trava elétricas, farol 
de milhas, farol alto xênon, quebra 
mato, guincho, ar condicionado,  

ar quente, rodas de liga leves sus-
pensão mais alta, embreagem nova, 
parachoque traseiro de aço R$ 18 
mil tr. 11-99220-9120

Suzuki Samurai - 1995
Canvas, segundo dono Impecavel 
Step nunca rodou, conservado. R$ 
29 mil tr. 11-98202-9299

Engesa - 1986
Engesa p/ trilha toda preparada 
só pegar e se aventurar. R$ 48 mil 
tr.11-95848-6395

Engesa Engesa IV – 1984
Jipe super novo. Motor opala 4cc. 
conversivel, R$ 38 mil tr. 12 3681 
4000 c/ Henrique

Jeep - 1971
4x4, dh, susp. independente Engesa 
freio a disco, 6cc, 3 marcha, couro, 
instrumentos de navegação no 
painel, capota, 2 jogos de rodas com 
pneus para trilha e passeio. R$ 45 
mil tr. 12-98806-1382

Engesa – 1988
Engesa fase 2, diesel MWM inter-
cooler R$ 55 mil tr. 11-95249-3801

Engesa 1986
4x4, 6cc. 4.1 alcool, com coletor de 
escape individual, radiador duplo, 
helice de 6 pás, snorkel, 2 jogos de 
rodas e pneus, guincho Work 6.000, 
towbar, direção hidraulica, bussola, 
radio amador, duas baterias. R$ 37 
mil tr. 16-99629-2161

Ford Rural 1968
6cil Opala, dh, Clark 4 marchas, sus-
pensão, freios, embreagem nova, 
doc. Ok,  R$ 20 mil tr.12 988504334

F-75 - 1973 
Cabine estendida 4X4 rural, motor 
C20 6cil, gasolina, kit GNV, câmbio 
da Toyota bandeirantes 4 marchas, 
diferencial  Toyota bandeirantes, 
chassis reforçado, dh, guincho 
12000lbs, vidro elétrico, pneus aro 
15, R$ 20 mil tr. 11-96842-2888

F-75 - 1975
Azul, picape usado em sítio, doc. 
ok, 4 cilindros, 4X4, câmbio na 
direção com reduzida. R$ 14 mil. tr. 
11-96848-7111

JEEP JEG 
VW DA CUNHA, prototipo, chassi 
N.: 00001  era do fabricante HE-
LIO da CUNHA, (montado) p/ ser 
restalrado fun pint  eletr. mecânica 
em orde R$ 15 mil, tr. 11 7861-8937

Jeep - 1952
Motor Opala 4cc alcool, dh, f. disco 
nas 4 rodas, bloqueio traseiro 100% 
ensimec, bloqueio dianteiro desli-
zante 75%, guincho work 12000lbs, 

CLASSIFICADOS

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

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

Jeep 1965
Bloqueio, freio a disco nas 4, guin-
cho 16000 lbs, bancos concha, 
banco traseiro, px, som, pneus 
cravudo novos,motor 4cc opala. tr. 
18-99725-4620 c/ Marco

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

Land Rover Defender 110 - 
2000

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 Man-
gels 4 pneus novos 31” mud, ignição 
eletrônica, dh, couro, tanque 60 
litros, camuflado ainda do exército.  
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, 

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

RECAPAGEM OFF ROAD

P
R
O
M
O
Ç
Ã
O 

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
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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

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

No dia 27 de agosto foi 
realizado o 2° Passeio Off 
Road organizado pelos La-
meiros em Salesópolis/SP. 
Passeio leve e voltado para 
todos os veículos Off Road 
e suas famílias, vindas de 
várias cidades: Salesópolis, 
Mogi das Cruzes, Jacareí, 
São José dos Campos, Gua-
rulhos e São Paulo.

O grupo saiu de Salesó-
polis tendo como primeiro 

Passeio até Aparecida do Norte 
soma aventura e amizade

destino a cidade de Parai-
buna, onde o grupo Off 
Rad Qualidade de Vida de 
São José dos Campos, já 
aguardava para se juntar ao 
passeio.

Ao todo foram 20 via-
turas, onde seus participan-
tes, familiares e amigos, 
puderam percorrer os 141 
km (a maior parte por ter-
ra), em meio a natureza e 
sol, desfrutando de bons 

momentos, passando por 
belas paisagens, com direi-
to a parada para o tradicio-
nal picnic. Todos levaram 
um pouco de guloseimas, 
lanches e bebidas, que fo-
ram compartilhados entre 
os participantes. 

No fi nal da tarde o grupo 
chegou ao Santuário de Apa-
recida do Norte, onde parte 
do grupo aproveitou para 
conhecer, passear, agradecer 
a benção e assistir a missa. 
Aos poucos os participantes 
foram se despedindo e retor-
nando para suas casas, cada 
um a seu tempo.

Mas a aventura ainda 
não tinha acabado. A viatu-
ra do amigo Decker, apre-
sentou problemas no siste-
ma de transmissão traseiro, 
antes de chegar a cidade 
de Paraibuna. Por prudên-
cia, apesar de poder rodar, 
o bom senso prevaleceu e, 
para não danifi car ainda 

mais o veículo e o bolso 
de seu dono, o mesmo foi 
deixado na cidade e seus 
ocupantes seguiram de ca-
rona na viatura do Marcelo 
e esposa.  

Depois de completar 
o passeio até a cidade de 
Aparecida, duas viaturas 
voltaram com o amigo De-
cker até a cidade de Parai-
bana para lhe dar suporte, 
caso necessitasse. A viatura 
do Decker voltou para casa 
rodando, sendo acompa-
nhado nesse trecho de re-
torno pelo Caio e Marcia 
(Niva Pantanal – Família 
do Niva do Brasil) que 
moram na cidade de São 
Paulo. Um passeio maravi-
lhoso onde novas amizades 
foram feitas e as antigas 
fortalecidas. Irmãos de tri-
lha, onde o lema do grupo 
é incorporado a cada aven-
tura: “Começamos juntos! 
Terminamos juntos!”

Grupo esteve unido em todos os obstáculos

Galera esbanjou alegria e parceria

O Grupo Cabeçudos 
Off Road juntamente com 
os amigos Ratos Off Road 
e Liberdade 4x4 fi zeram 
uma visita à zona rural de 
Cananéia/SP, a chamada 
Trilha do Telégrafo, no dia 
22 de julho. A comunida-
de que já é amparada pelo 
grupo há vários anos com 
as campanhas de agasalho 
e Jipenoel, desta vez foi 
agraciada com um upgra-
de nas brinquedotecas das 
duas escolas rurais que o 
grupo montou e mantém.

O comboio formado 
por 16 viaturas contou com 
a presença de 32 adultos, 

Off Road nos caminhos da 
Trilha do Telégrafo

duas crianças e um cão, o 
Juninho. Foram 250 km de 
São Paulo até Itapitangui, 
mais 40 km em estrada de 
terra até Fazenda Santa 
Maria de Baixo e mais 32 
km em estrada de terra até 
o Ariri.

Durante todo o trajeto 
o grupo vai distribuindo 
roupas, calçados, brinque-
dos e alguns alimentos que 
foram arrecadados e são 
doados aos moradores da 
região. Como há muitos 
cães em todas as visitas 
levam também ração para 
alimentá-los.

Desta vez conseguiram 

montar uma estante, doa-
ção do Sr. Sidney Ávila, 
com livros arrecadados na 
sede da Associação de Mo-
radores para incentivo à 
leitura de jovens e adultos, 
e os livros infantis para as 
escolas.

As escolas receberam 
brinquedos pedagógicos 
comprados com o saldo de 
caixa do grupo e fi zeram 
um lanche com as crianças 
e educadores. Estes estão 
de parabéns pelo empenho 
e trabalho que realizam 
nesta região que é carente 
de tudo. Sempre o grupo é 
apoiado pela coordenadora 

e professores que recebem 
com carinho e atenção. Os 
pais dos alunos também 
estão sempre prontos a 
ajudar com um sorriso, um 
abraço e um agradecimento 
por sempre lembrar deles. 
Um dia abençoado com 
pessoas que todos amam, 
fi nalizando no sábado na 
comunidade do Ariri com 
jantar à beira do Canal do 
Varadouro.

Após uma noite farta e 
um almoço para lá de espe-
cial, o fi m de semana fi cou 
para ser lembrado e repeti-
do tantas vezes quanto pu-
derem.

http://www.truckmaster.com.br/
http://www.jbpneus.wixsite.com/jbpneus
http://www.hometrailer.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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R. Pedro Nolasko Pizzato, 274
Mercês - Curitiba-PR 

41-3335-2542

R. Pedro Nolasko Pizzato, 274

SELETOR MECÂNICO 
DO 4X4 DO TROLLER  

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

www.HD4x4.com.br

PINO CHORÃO

KIT REFORÇO TROLLER T4 NOVO

KIT REFORÇO TROLLER RF

KIT REFORÇO
LAND ROVER

27 ou 30 estrias

KIT F250 E
F4000
FORJADO
35 estrias

EXTREMO

OFF ROAD

4X4
R

Realizado pelos amigos 
Simoney Tonial, Rodrigo 
Sozzo de Carvalho e Evan-
dro Palma Kohl, o Coxim 
na Trilha está chegando em 
sua segunda edição, que 
acontecerá nos dias 24, 25 e 
26 de novembro deste ano.

Inspirados por outras 
trilhas importantes realiza-
das no Estado e, pelo Rally 
dos Sertões que passou 
pela cidade em agosto, os 
amigos estão montando a 
melhor estrutura para rece-
ber os trilheiros do estado 

Coxim na Trilha se apronta para 
mega aventura no MS

e seus conterrâneos do Pa-
raná, São Paulo, Santa Ca-
tarina, Mato Grosso e até 
mesmo de países vizinhos 
como Paraguai e Bolívia.

Em sua primeira edição 
o evento fi cou reconhecido 
pela pista indoor do do-
mingo, montada no sindi-
cato rural da cidade, para a 
competição fi nal. Além dos 
elogios a equipe de apoio, 
que não deixou nenhum 
trilheiro para trás nos dias 
anteriores.

Para a edição deste ano, 

os organizadores prome-
tem ainda mais adrenalina 
e emoção, mas tudo feito 
pensado na família. “Nosso 
principal objetivo não é a 
competição do domingo, e 
sim reunir a família em um 
evento para todas as idades, 
onde os pais possam trazer 
seus fi lhos e apresentar a 
paixão pelas trilhas desde a 
primeira infância”, defi niu 
a organização. 

A programação traz no 
primeiro dia a recepção de 
todos os participantes no 

sindicato rural de Coxim a 
partir das 13h no local para 
credenciamento. Às 16h 
começa a Trilha dos Euca-
liptos de aproximadamente 
30 km com chegada em um 
aconchegante recinto para 
a primeira confraterniza-
ção.

O sábado inicia com a 
concentração logo às 6h 
em frente à Master Motos 
(concessionária Honda lo-
cal) onde haverá um gran-
de café da manhã e após 
um briefi ng pré-largada.

Sairão para a trilha pan-
taneira às 07h30, onde te-
rão aproximadamente 180 
km de muita lama, vazan-
tes, rios, curixos, e exube-
rantes paisagens. No fi nal 
da tarde haverá a parada 
em uma chácara onde será 
realizado um atraente lual 
com música ao vivo e para 
o jantar porco no rolete e 
costela no fogo de chão. 
Haverá cinco veículos de 
apoio devidamente equipa-
dos para transporte de car-
ga e combustível para tudo 
que for necessário.

Para fechar, no domin-
go, no sindicato rural a pis-
ta indoor estará aberta para 
reconhecimento a partir 
das 07h. Às 09h haverá o 
início das provas. Será ser-
vido no local almoço a to-
dos participantes. Todos os 
de mais detalhes em www.
coximnatrilha.com.br/.

Aventura promete o melhor do Mato Grosso do Sul

A galera do Trilha SP 
4x4 utilizou o mês de agos-
to para esbanjar aventuras 
e eventos. Logo no dia 03 
de agosto participou da 
Noite do Pastel no está-
dio do Pacaembu, em São 
Paulo/SP. O intuito deste 
evento benefi cente foi de 
arrecadar doações de ali-
mentos não perecíveis para 
a instituição ESCCA, bem 
como unir os fora de estra-
da para que houvesse uma 
integração entre os diver-
sos grupos de São Paulo. 
A confraternização mara-
vilhosa foi idealizada pelo 
Jornal Mais Off Road, Pa-
caembu Off Road e Trilhas 
SP 4x4. O delicioso pastel 
preparado pelo amigo Feli-
pe Calixto foi um sucesso. 

Várias tribos Off Road 
prestigiaram o evento que 

Trilha SP 4x4 mostra gama de 
aventuras em agosto

tinha o intuito de agregar e 
fazer uma verdadeira união 
fora de estrada. 

Já no dia 20, a Trilha do 
Espinho, em Hortolândia/
SP, foi inserida dentro de 
uma fazenda particular, co-
locando a cidade no mapa 
das trilhas mais faladas e 
disputadas. Foi feito o le-
vantamento do local na 
véspera, e estava em condi-
ções de ser realizada desde 
que de acordo com as con-
dições e orientações passa-
das pelo grupo. 

Diversas viaturas pre-
paradas - Troller, XJ,  L200, 
TR4 - marcaram presença. 
O tempo estava bom e fi r-
me, mas durante o percurso 
começou a chover. Haviam 
alguns atoleiros, morros 
e erosões. Como já havia 
escurecido, a saída foi cha-

mar resgate para acelerar o 
processo de saída e vieram 
ao encontro: Guerreiros 
Sumaré 4x4, Gabriel da 
Defender, Adrian, Nôma-
des Off Road, Paralamas 
Adventure e Espaço 4x4. 

Várias pessoas do gru-
po ajudaram e colocaram 
o pé no barro, a mão no 
guincho, foi uma lição prá-
tica de pilotagem, destreza 
Off Road e prevalecendo 
o espírito do 4x4 que é 
a solidariedade. O grupo 
agradeceu e irá retribuir 
da melhor forma que é se-
gundo os Guerreiros 4x4 
de Sumaré sempre ajudar 
todos os jipeiros.

Para fechar, no dia 27, a 
visita aconteceu na Cacho-
eira dos Pretos, em Joanó-
polis/SP. A trilha leve que 
contou com 37 viaturas e 93 
participantes, saindo da re-

gião de Bom Jesus dos Per-
dões, seguindo por Piracaia, 
teve o trajeto de 58 km por 
terra, terminando ao lado da 
Cachoeira dos Pretos.

Foi realizado um re-
conhecimento prévio para 
verifi car as condições do 
percurso e defi nir qual era 
o nível e os requisitos ne-
cessários para fazer um 
passeio agradável e tran-
quilo. 

O trajeto alegrava os 
olhos com uma paisagem 
exuberante, e os partici-
pantes estavam animados, 
tiravam várias fotos para 
registrar este momento, 
conversas rolavam soltas 
durante as paradas. A “fi -
nal trip” foi na fazenda da 
Dona Neusa, ao lado da 
cachoeira, que serviu um 
almoço feito no fogão a le-
nha e deliciosos doces.

Trilha do Espinho

Amigos passaram por ótimos momentos

http://www.hd4x4.com.br/
http://www.autocar4x4.com.br/
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

O grupo DCB, juntan-
do os off roaders de São 
Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais, realizou um 
passeio Off Road entre os 
dias 29 e 30 de julho para 
conhecer a natureza do Sul 
de Minas. O grupo com-
posto na ocasião de oito 
viaturas sendo sete Dusters 
4x4 e um Troller passou 
pelas cidades de Paraisó-
polis, Gonçalves, Sapucaí 
Mirim e São Bento do Sa-
pucaí. A ideia era conhecer 
os pontos paradisíacos do 
Represa Brejo Seco, Pico 
do Machadão, Pedra do 
Jair e Serra da Balança.

O ponto de encontro 
foi na cidade de Paraisó-
polis de onde seguiram até 
a cidade de Gonçalves. Lá 

Grupo DCB reúne amigos para 
desbravar o Sul de Minas

fi zeram compras de quei-
jos, linguiças artesanais e 
outras coisas mais. Veio a 
passagem pela Represa e 

o Pico do Machadão. De 
lá seguiram até a Pedra do 
Jair, onde foi servido um 
almoço no Restaurante do 

Jair. Depois do almoço, o 
grupo subiu até a pedra.

 A noite foi feito um 
churrasco para comemorar 
o passeio e os integrantes 
poderem se conhecer me-
lhor. No domingo seguiram 
até São Bento Do Sapucaí 
passando pela Serra da Ba-
lança, onde puderam colo-
car a prova suas viaturas e 
habilidades .

 O comboio venceu to-
dos os desafi os sem proble-
mas, com imagens lindas 
feitas até com um drone 
da amiga Marfan Drones. 
Todos foram unânimes em 
afi rmar que o verdadeiro 
espírito Off Road este-
ve junto com a relação de 
amizade e companheirismo 
que é o objetivo de todos.

Comboio se divertiu em terras mineiras

http://www.resfriar.com.br/
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www.trilhanavesa.com.br 11-5682-3500Av. Octalles Marcondes Ferreira, 127 - São Paulo-SPwwwwww

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 30/09/2017, 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

Ofi cina Gambitech: novo conceito 
em tecnologia para veículos 4x4

Solução automotiva para seu veiculo 4x4

(11) 4858-7777
Rua Gastão da Cunha, 615 - São Paulo-SP

Preparação de veículo, Off Road, Rally, Turbo e Nitro
Consultoria e Desenvolvimento

Revenda Autorizada: 

REVISÃO E MANUTENÇÃO
GUINCHOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS

Consultoria e Desenvolvimento

REVISÃO E MANUTENÇÃO

O dia 3 de agosto foi a 
data escolhida para a inau-
guração da Ofi cina Gambi-
tech, em São Paulo/SP, com 
uma grande festa, onde re-
cebeu centenas de proprie-
tários de veículos Off Road 
e amigos. Os presentes 
foram recebidos pelo pro-
prietário Ilidio Guerra e sua 
equipe de profi ssionais, e a 
festa tomou conta da noite 
com muito papo Off Road.

A ofi cina conta com 
uma área de 400m, além 
de banheiros, espaço gour-
met, loja de acessórios e é 
equipada com dois eleva-
dores para manutenção em 
veículos pesados. A equipe 
também é especializada em 
manutenção de guinchos 
elétricos e mecânicos, com 
todas ferramentas sendo de 
última geração e oferecen-
do o melhor em manuten-
ção para os veículos. 

Ofi cina Gambitech abre as portas com qualidade superior

Ilidio Guerra sempre 
teve uma vida movida por 
aventuras. Participou de 
expedições, entre elas Tran-
samazônica, Axe Adventu-

re, Raids, Rallys e muitas 
trilhas com amigos. Promo-
veu provas de obstáculos 
Indoor e RockCrawling. Foi 
melhorando a performance 
de seus veículos e cada vez 
mais seu conhecimento por 
mecânica.

Assim, construiu um 
galpão para poder guardar 
e fabricar projetos especiais 
Off Road. Com isso recebia 
muitos amigos que pediam 
sempre dicas para melhorar 
a performance de seus ve-
ículos 4x4. Com o passar 
do tempo, Guerra, Vinicius 
e Marcio fundaram a Gam-
bitech, uma empresa espe-
cializada em customização 
e tecnologia automotiva, 

com o objetivo de melho-
rar o conceito de troca de 
peças para projetos com-
pletos e arrojados. Assim 
veio a parceria com Deividi 
Nard, sendo um revendedor 
Dstrac que fabrica eixos e 
componentes nacionais para 
Off Road.

Para conferir toda essa 
expertise e qualidade de 
perto, venha tomar um café 
na Gambitech e conheça os 
serviços. O empresa está 
na rua Gastão da Cunha, nº 
615, no bairro Vila Masco-
te, próximo ao Aeroporto de 
Congonhas. Mais informa-
ções no site: www.gambi-
tech.com.br ou no telefone: 
(11) 4858-7777.Revenda autorizada Eixos DSTRAC 

No último dia 05 de 
agosto, o clube de Jipeiros 
Quebrado’s Off Road de 
Videira/SC promoveu o 1º 
Passeio do Grupo, a Trilha 
da Amizade, onde reuniu 
mais de 40 participantes da 
região inclusive de Lages/
SC e Rio Grande do Sul. A 
movimentação, com veícu-
los dos mais diferentes ti-
pos, chamou a atenção des-
de o início da noite do dia 
anterior que contou com 
uma calorosa recepção 
aos participantes na sede 
do clube de motoqueiros 
Loucos e Alucinados em 
Videira.

No sábado foram rea-

Trilha da Amizade movimenta 
Quebrado’s Off Road

lizadas as inscrições com 
entrega de brindes e café da 
manhã no local da recepção, 
após a entrada teve início o 
passeio com duração apro-
ximada de cinco horas, onde 
foram percorridos cerca de 
30 km de trilhas pelo inte-
rior de Videira fi nalizando 
no Parque Oasis próximo a 
cidade de Fraiburgo, com al-
moço para os participantes. 

A trilha foi um verda-
deiro desafi o aos pilotos, 
com muitas subidas e des-
cidas íngremes, atolado-
res e muita lama. Além da 
trilha e adrenalina, o que 
o que prevaleceu foi a di-
versão e amizade como o 

próprio nome do passeio 
diz. O Grupo Quebrado’s 
Off Road agradece a par-

ticipação de todos os par-
ticipantes, colaboradores e 
patrocinadores.

Carros tiveram trabalho na trilha

Off Road nordestino abre mês com o 
ronco dos motores

A cidade de Carmópo-
lis/SE receberá no dia 16 
de setembro o V Trilhão da 
Saudade, organizado por 
Daniel e trará um dia cheio 
de aventuras em meio a 
natureza da região, percor-
rendo estradas de terra com 
lindas paisagens. 

Para participa é sim-
ples: a inscrição custará R$ 
150 por carro, incluindo 
café da manhã para duas 
pessoas, jantar para duas 
pessoas, duas camisas, 
troféu e o melhor, uma tri-

lha prazerosa na redonde-
za produtora de petróleo. 
Apenas 30 participantes 
terão a possibilidade de es-
tar nesta atividade fora de 
estrada.

A aventura começa às 
9h no Hotel Star New. In-
teressados pode obter mais 
informações pelos núme-
ros (79) 99981-9830 ou 
99153-1138, e ainda pelo 
e-mail trilhaodasaudade@
gmail.com. Esta prova 
mostrará a força de sempre 
do Off Road nordestino.Emoção é a única certeza desta aventura

http://www.crisval.com.br/
http://www.casadatransmissao4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://gmail.com/
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pós treze anos estamos novamente convocando todos Anossos grandes companheiros jipeiros de toda região 
para mais este grande trabalho, convidamos todos a doar um 
dia de suas vidas para que assim possamos realizar com 
sucesso mais este evento, o 13º Passeio Inclusivo do Jeep 
Clube de Ribeirão Pires.

Já está confirmado para o dia 24 de setembro de 2017. A 
concentração será direto no Pilar Park - Estrada do 
Sapopemba, nº 1.380 Km 03 - a partir das 9h, de onde 
daremos a largada para o passeio as 11h.

Com o companheirismo e participação de todos os 
patrocinadores, jipeiros, colaboradores e voluntários, 
chegamos no 13º ano de trabalho. “Só temos que agradecer a 
Deus e à todos”, declara o presidente do Jeep Clube de 
Ribeirão Pires, Nelson Dias de Freitas.

Após o passeio haverá uma grande confraternização 
com um delicioso lanche, brincadeiras, sorteio de brindes, 
show com muita música boa e a apresentação do Taiko - um 
show oferecido por um grupo de jovens voluntários do Kai 
Kan. Esta é a essência do evento, a de inclusão social.

Contamos com sua presença. Faça sua inscrição em 
nosso site: www.jcrp.com.br, para que possamos organizar 
e planejar nosso evento.

“VOCÊ SABIA QUE MUITAS PESSOAS SÓ SAEM DE 
CASA UMA VEZ POR ANO APENAS PARA PARTICIPAR 
DESTE NOSSO PASSEIO?”

NOSSO MUITO OBRIGADO A TODOS E NOS VEMOS 
NO DIA DO EVENTO.

Diretoria do Jeep Clube de Ribeirão Pires

13
Nos dias 05 e 06 de 

agosto aconteceu na cidade 
de Piquete/SP o 2º Jeepi-
quete, evento benefi cente, 
em prol do Fundo de Soli-
dariedade da cidade, o qual 
foi organizado pelos Jipei-
ros de Lorena/SP e contou 
com stands Off Road, food 
trucks, pista indoor, pista 
de desafi o e trilha. O valor 
arrecadado foi de R$ 2.800 
reais que foram revertidos 
pelo fundo de solidarie-
dade em benefício de boa 
parte da população carente.

O evento contou com 
a participação de mais de 
150 veículos, de diversas 
cidades e grupos regionais, 
sendo que o maior grupo 
inscrito foi premiado com 
um kit churrasco. Os ins-
critos tiveram dois dias 
de atividades: no sábado a 

JeePiquete garante adrenalina, 
4x4 e muita lama

aventura fi cou por conta da 
pista indoor, competição a 
qual premiou os três mais 
velozes das categorias in-
fantil, jeeps e desafi o. 

No domingo, a festa 
continuou com a realização 
de uma trilha familiar pelos 
mais belos locais da cidade 
de Piquete, que fi ca aos pés 
do Pico dos Marins, pro-
porcionando um belo visual 
e muita adrenalina a todos 
os participantes. Seguindo 
pela tarde, com mais com-
petição indoor e grande 
premiação aos vencedores 
de todas as categorias, qua-
driciclo, jeeps, gaiolas, de-
safi o e inclusive a novidade 
Indoor Rosa, destinada às 
mulheres aventureiras. 

A participação da po-
pulação da cidade de Pi-
quete agitou o evento, seja 

pelo número expressivo 
de espectadores, ou pela 
participação marcante dos 
competidores locais. O 

grupo já está trabalhando 
na realização do 3º Jee-
Piquete, que promete ser 
ainda melhor.

André Calixto

Aventureiros fi zeram bonito na trilha

O dia 26 de agosto ser-
viu para a galera do Jeep 
Clube Comando Oeste se 
divertir em São Lourenço da 
Serra/SP, mais precisamen-
te na Fazenda Galvão e dos 
Grilos. Promovendo uma 
Trilha Noturna, 40 carros 
4x4 foram inscritos para a 
aventura. A galera envolvida 
seguiu para uma aventura 
noturna cheia de atoleiros 
e na medida exata para um 
comboio nesta proporção e 
com modelos tão variados 
de veículos Off Road.

Trilha Noturna traz diversão ao JCCO

http://www.supercarparts.com.br/
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O domingo de 20 de 
agosto amanheceu frio e 
chovendo, e os jipeiros 
do Jeep Clube Vale das 
Cachoeiras tinham um 
compromisso importante: 
comparecer ao evento em 
Benedito Novo/SC, dis-
tante 80 km de Presidente 
Getúlio, onde acontecia o 
Encontro Willys.

Como a maior parte 
do percurso foi por terra e 
tinha chovido forte duran-
te toda a noite, já dá para 
imaginar os jeeps todos 
limpinhos para a exposi-
ção, chegarem para serem 
vistos, cheios de barro.

O encontro foi feito no 
sítio da família Engel. De-
pois de três horas de trilha, o 
grupo chegou para o café da 
manhã e alinharam as via-
turas para serem conferidas 
pelos curiosos. A abertura 

Encontro Willys mexe com 
estrutura de Santa Catarina

ofi cial do encontro foi rea-
lizada com hasteamento de 
bandeiras, ao som do hino 
nacional tocado por Jeffer-
son Koepsel em um bando-
neon, momento de emoção 
para todos os presentes.

Enquanto isso na cozi-
nha um delicioso almoço 
era preparado com muito 
carinho por Ingelore Engel 
e sua turma. A festa estava 
animada, tinha diversão para 
todos, distração para a famí-
lia com jogos e música ao 
vivo, e para os marmanjos 
uma mega caipirinha feita 
em uma betoneira.

Uma comissão julgava 
entre os 68 inscritos, Jeep,  
F75 e Rural, os mais anti-
gos, mais originais e mais 
equipados, que receberam 
troféus pela participação. A 
turma do Jeep Clube Vale 
das Cachoeiras faturou com 

o jeep mais antigo, o 1951 
do Sr. Ivo Cipriani. Para a 
Rural quem levou foi uma 
Bicudinha 1956 e na F75 
faturou uma 1961, teve 
também o motorista mais 
idoso de cada categoria, e 
sorteio de brindes ofertados 

pelo comércio da cidade. 
Fica o agradecimento ao 
Vilson (Toro) pela recepção 
e fi cam todos convidados 
para em 28 de outubro com-
parecer a 2º trilha 4x4 Jeep 
Clube Vale das Cachoeiras 
de Presidente Getúlio.

Off roaders catarinenses expuseram suas viaturas

Máquinas fi zeram sucesso com os admiradores

O Adventure In Serra, 
evento Off Road realizado 
em Serra Negra/SP, trou-
xe muita aventura nos dias 
18, 19 e 20 de agosto. As 
principais atrações foram o 
Arrancadão na Lama, Tri-
lhas de moto jipes, gaiolas 
e quadriciclos, shows musi-
cais, praça de alimentação e 
expositores de peças, aces-
sórios e afi ns. A festa acon-
teceu no Recinto de Expo-
sições Serra Negra (antigo 
Casco de Ouro).

Na sexta-feira houve 
uma confraternização en-
tres os organizadores e os 
apoiadores na praça de ali-
mentação com a abertura 

Adventure In Serra é garantia de 
alegria e 4x4 extremo

ofi cial do evento. No sába-
do veio a concentração dos 
participantes e visitantes, 
onde puderam participar do 
arrancadão na lama, visitar 
os expositores e praça de 
alimentação ouvindo uma 
banda local.

Já no domingo para co-
meçar a concentração dos 
participantes para a largada 
das trilhas de moto, jipes, 
gaiolas e quadriciclos, e 
quando retornaram partici-
param de um almoço de con-
fraternização ao som da ban-
da Sete Galo, encerrando-se 
por volta das 18h. Vale citar 
o apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra. Participantes demonstraram alegria em todo tempo

O Jipe Clube de Rio 
Claro/SP organizou no dia 
20 de agosto juntamente 
com a equipe de Ipeúna um 
grande evento Off Road 
no shopping da cidade. A 
parceria foi representada 
por Edinho Mol. O evento 
ocorreu em prol da ecotera-
pia realizada no Clube dos 
Cavalheiros da cidade, por-
tanto, cada pessoa que qui-
sesse fazer a trilha teria que 
contribuir com o valor de 
R$ 50 reais para inscrição 
e a aquisição do kit conten-
do camiseta, boné, caneca 
e adesivo com o emblema 

Rio Claro realiza mega festa Off Road 
do clube. Estes produtos 
também foram vendidos de 
forma avulsa. 

A organização contra-
tou o cantor Zé Ramalho 
Cover, de Santa Gertrudes/
SP, e este trouxe sua equipe 
para fazer show durante o 
evento, que iniciou às 10h 
até às 14h, horário de início 
da trilha. A trilha foi feita 
por mais de 60 jipes e gaio-
las dentro do Horto de Rio 
Claro e acompanhada pela 
Guarda Rural. Tudo correu 
da melhor forma e o clima 
de companheirismo tomou 
conta.Diversas atrações chamaram a atenção do público

http://www.piradiesel.com.br/
http://www.reteckminas.com/
http://www.npparts.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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O piloto Bruno Varela 
e o navegador João Are-
na, de São Paulo/SP, são 
os grandes campeões dos 
UTVs no 25º Rally dos 
Sertões. A dupla confi rmou 
a taça inédita no dia 26 de 
agosto, no sétimo e último 
dia de prova, que terminou 
na rampa de chegada em 
Bonito/MS após 3300 qui-
lômetros de desafi os - 1999 
de trechos cronometrados. 
A conquista representou o 
quinto título consecutivo 
da Can-Am na categoria. 
A fábrica canadense foi so-
berana e dominou o Top 15 
dos UTVs, com os veículos 
Maverick X3. 

Maior rally do país, o 
Sertões teve início no últi-
mo dia 20 em Goiânia/GO. 
Os competidores a bordo 
dos UTVs Can-Am Mave-

Rally dos Sertões - Bruno Varela e João 
Arena comemoram título dos UTVs

rick X3 protagonizaram as 
disputas desde o prólogo, 
travando um revezamen-
to acirrado na liderança da 
classifi cação a cada etapa. 

Na reta fi nal, o duelo 
entre Bruno Varela/João 
Arena e a dupla formada 
pelo piloto cearense Lu-
cas Barroso e o navegador 
mineiro Breno Rezende 
(vencedor do Sertões em 
2016) foi de tirar o fôlego. 
Os paulistas confi rmaram o 
título apenas nos quilôme-
tros fi nais, com a vantagem 
de 7min56seg. 

“Estamos muito felizes. 
Foi extremamente difícil 
vencer o Rally dos Ser-
tões, exigiu bastante garra 
e paciência”, comemorou 
Bruno Varela, que é em-
baixador da Can-Am no 
Brasil. Ele acelerou o UTV 

Can-Am Maverick X3 com 
o upgrade de potência da 
versão 2018 do veículo, a 
qual acaba de ser lançada e 
oferece 172HP. 

“O UTV ajudou muito 
nessa conquista. Foi per-
feito desde o início e não 
apresentou nenhum tipo 
avaria mecânica diante dos 
mais duros desafi os. O úni-

Resultados (extra-ofi ciais) - 25º Rally dos Sertões 
UTVs – Acumulado após sete etapas (FINAL)

1° -Bruno Varela/João Arena - 25:38:22.61 - Can-Am Maverick X3
2° -Lucas Barroso/Breno Rezende - 25:46:19.58 - Can-Am Maverick X3
3° -Ismar Júnior/André Galvão de Sá - 26:08:06.49 - Can-Am Maverick X3
4° -Edu Piano/Solon Mendes - 26:14:11.18 - Can-Am Maverick X3
5° -Marcelo Gastaldi/Cláudio Silveira - 26:20:16.96 - Can-Am Maverick X3
6° -Enrico Almeida/Fábio Pedroso - 26:35:44.14 - Can-Am Maverick X3
7° -Zeca Sawaya/Marcelo Haseyama - 27:03:19.38 - Can-Am Maverick X3
8° -Gabriel Cestari/Edgar Fabre - 27:18:16.97 - Can-Am Maverick X3
9° -Daniel Mahseredjian/Sano Chermont - 27:22:21.80 - Can-Am Maverick X3
10° -Rodrigo Betti/Daniel Crema - 27:54:58.06 - Can-Am Maverick X3
11° -Rodrigo Varela/Idali Bosse - 28:15:23.31 - Can-Am Maverick X3
12° -Gabriel Varela/Gabriel Morales - 28:42:29.88 - Can-Am Maverick X3
13° -Cristiano Batista/Robledo Nicoletti - 28:47:24.03 - Can-Am Maverick X3
14° -Allan Cestari/Weidner Moreira - 28:58:59.35 - Can-Am Maverick X3
15° -Luiz Rodrigues/Fernando Filho - 29:37:45.00 - Can-Am Maverick X3

co contratempo que tive-
mos foi com as rodas que 
importamos dos Estados 
Unidos, mas quando colo-
camos as peças originais 
do Maverick X3 resolve-
mos o problema”, acres-
centou Bruno Varela. 

Com o desempenho, ele 
e o navegador João Arena 
ainda faturaram o título da 
classe UTV Pro Turbo. Na 
UTV Super Production, os 
vencedores foram Luiz Ro-
drigues e Fernando Filho, 
também a bordo do Can
-Am Maverick X3. 

O embaixador da Can
-Am no Brasil Lucas Bar-
roso deu show no Rally dos 
Sertões. “Lideramos boa 
parte da prova e a disputa 
foi eletrizante. O Sertões, 
sem dúvidas, testou pilo-
tos, navegadores e máqui-
nas. O Can-Am Maverick 
X3 mostrou a sua força e 
quem ganhou foi a catego-
ria dos UTVs, que cresce a 
cada dia”, concluiu. 

Bruno Varela e João Arena comemoram título dos UTVs no Rally dos Sertões 2017 

Magnus Torquato/DFotos

http://www.bremenimportadora.com.br/
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A terceira etapa da 
Copa Troller, realizada no 
mês de agosto, reuniu mais 
de 100 carros em um rali 
emocionante na região de 
Paulínia, no Interior pau-
lista. Alternando trechos 
de terra, areia e lama, em 
meio a belíssimas trilhas, a 
prova proporcionou grande 
variedade de desafi os para 
os participantes das cinco 
categorias da competição, 
exclusiva para utilitários 
Troller T4.

Na categoria Master, 
para as duplas mais expe-
rientes, os vencedores fo-
ram Leandro Pereira Moor 
e Cláudio Roberto Flores, 
de Apucarana/PR. Na Gra-

duados, Evanio Magalhães 
e Aristóteles Neto, de For-
taleza, CE, chegaram em 
primeiro. Na Turismo, Je-
olayne Henrique Pinto e 
Tiago Ferreira Alonso, de 
Contagem/MG, levaram a 
melhor. Na Expedition, que 
foi a modalidade mais con-
corrida da etapa, com nada 
menos que 46 duplas, Luís 
Gustavo de Assis e Regiane 
Katia de Assis, de Ribeirão 
Preto/SP, fi zeram a melhor 
pontuação.  

O tempo seco na região 
ditou o cenário das trilhas, 
com muita poeira para tes-
tar a habilidade dos nave-
gadores. Mas não faltaram 
também travessias de água 

para diversão dos partici-
pantes, que se concentra-
ram em alguns pontos para 
observar o desempenho 

dos pilotos. A cobertura de 
imagens do evento, feita 
por fotógrafos profi ssio-
nais, incluiu o recurso de 
drones, garantindo ima-
gens sensacionais.

“Tivemos um grande 
rali em Paulínia e, mais 
uma vez, como tem sido 
observado durante as eta-
pas da Copa Troller, pu-
demos constatar o cresci-
mento do nível técnico dos 
pilotos e navegadores”, 
disse Demétrio Fleck, ge-
rente de Marketing, Vendas 
e Servicos da Troller. “A 
competição vem cumprin-
do o seu papel de incenti-
var a prática do Off Road 
de uma forma sadia e se-
gura, tanto para trilheiros 
tarimbados como para ini-
ciantes.”

A próxima etapa da 
Copa Troller acontece em 
Jaraguá do Sul/SC.

Copa Troller divulga os vencedores 
do emocionante rali em Paulínia/SP

Rios foram uma emoção a parte

Ale Moreira

Ale Moreira

Não faltaram desafi os para as duplas

http://www.adapbrasil.com.br/
http://www.mamuteoffroad.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Neste mês de agosto, 
lembrado pelo Dia dos Pais, 
o Anonimatos reuniu 25 
veículos 4x4 e 65 pessoas 
para um dia muito especial. 
O comboio estava lindo, e a 
chuva do dia 19 de agosto 
em nada atrapalhou a turma 
animada para esse dia de di-
versão e adrenalina.

Logo cedinho, seguiram 
pela Estrada Velha de San-
tos até a estrada de terra, um 
belíssimo e divertido trajeto 
em meio à Mata Atlântica 
que os levariam até a Vila 
de Paranapiacaba.

Paranapiacaba é um dis-
trito do munícipio de Santo 
André/SP. Ela surgiu como 
um centro de controle ope-
racional e residência para 

Anonimatos faz passeio com 
papais na vila de Paranapiacaba

funcionários da Compa-
nhia de Trens São Paulo 
Railway, que operava es-
tradas de ferro que realiza-
vam o transporte de carga e 
pessoas do Interior paulista 

para o Porto de Santos e vi-
ce-versa. Hoje Paranapia-
caba é um destino turístico 
muito procurado, princi-
palmente no período do in-
verno, devido a charmosas 

construções e a seu clima 
de Serra.

Na volta, quem estava 
com o veículo mais pre-
parado encarou a subida e 
as brincadeiras do Morro 
da Macumba, e olha que 
o desafi o era grande, pois 
o dia do passeio e a sema-
na que antecedeu a ele foi 
de muita chuva e era lama 
pura. Não foram todos os 
aventureiros que tiveram 
êxito, mas a grande maioria 
conseguiu mostrar a força 
de seu 4x4. Para fi nalizar e 
confraternizar, o grupo seu 
reuniu no restaurante Ran-
cho do Comanche para um 
farto almoço e muitas risa-
das na companhia dos pa-
pais e amigos aventureiros.

Pais passaram um dia de aventura 

Adrenalina correu solta no percurso

O grupo Atibaia 4x4 
- Turismo Off Road pro-
moveu no dia 05 de agosto 
uma festa Off Road para 
comemorar o Dia dos Pais. 
O 2º Pai na Trilha passeou 
pelas cidades paulistas de 
Atibaia, Nazaré Paulista, 
Piracaia, Joanópolis e ain-
da Extreme/MG.

Com 16 veículos e 42 
participantes, o evento reu-
niu famílias de várias cida-
des para a confraternização 
com trilhas, visita a represa 
de Atibainha, Cachoeira 
dos Pretos e Armazém Ber-
tolotti.

Durante o trajeto a pri-
meira parada foi no Bar do 
Taíde. Depois, o comboio 
seguiu para o encontro en-
tre as Represas de Piracaia 

2º Pai na Trilha em Atibaia/SP

e Nazaré. O local surpreen-
deu os participantes, já que 
o volume e força da água 
proporcionou um espetá-
culo.  Veio então o Bairro 
do Pião em Piracaia, onde 
fi zeram uma pausa na lan-
chonete do Sydnei antes de 

retornar para a trilha.
O caminho para Joa-

nópolis foi pela Estrada 
Municipal André Franco 
Montoro, a zona rural de 
Piracaia representa com 
simplicidade a beleza do 
Interior do Estado. Apesar 

do período de seca, a serra 
entre Piracaia e Joanópolis 
registrou chuvas sufi cien-
tes para transformar o pó 
em barro, desafi ando o pes-
soal a manter as viaturas 
fora do facão.

Na chegada à Joanópo-
lis visitaram a imponente 
e belíssima Cachoeira dos 
Pretos, a maior do Estado 
de São Paulo, local tam-
bém da nascente do Rio de 
Piracicaba.

Saindo de lá, através 
da Rota dos Ventos, foram 
para a cidade de Extrema 
passando pela Rota das 
Águas até chegar ao Arma-
zém dos Bertolotti, premia-
do restaurante de comida 
mineira onde após a refei-
ção se despediram.

Famílias marcaram presença

Festa Italiana é tradição no JCB
O Jeep Clube do Bra-

sil mais uma vez juntou 
os amigos e no dia 26 de 
agosto realizou a 13° Festa 
Italiana na sede do clube 
em Piracaia/SP.

A organização foi da 
diretoria do JCB e o sócio 
amigo italiano Giusto Di 
Marzo e seus familiares. 
Cerca de 140 convidados 
estiveram presentes. A festa 
começou às 19h do sábado 
e seguiu até altas horas, na 
madrugada, do dia seguinte. 

Uma banda esteve lá 
para alegrar e colorir a fes-
ta, com músicas italianas 

dos anos 60 e as regionais 
como “Tarantelas”, a qual 
agitou os participantes 
do Off Road e familiares. 
Outro atrativo foi o comi-
da típica a base de vinho, 
queijos, frios, massas e a 
tradicional polenta ao mo-
lho bolonhesa.

Vale citar os patrocínios 
da Marba e pela Empresa 
Mercantil Santa Paula. A 
diretoria agradece a todos 
os amigos que colaboraram 
com muito empenho para 
que tudo desse certo. Ago-
ra é hora de pensar na 14º 
Festa Italiana para 2018.Giusto e a mesa farta de guloseimas

Land Rover
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os que estavam acelerando 
quanto para os que acom-
panharam da arquibanca-
da. 

O valor total obtido 
com a iniciativa ainda está 
sendo contabilizado, mas 
desde já fi ca a certeza de 
que é o amor pela vida que 
une pessoas e empresas de 
diferentes lugares, com di-
versas experiências, e faz 
com que elas se entreguem 
à causa do Hospital Ama-
ral Carvalho e ajudem na 
luta contra o câncer. Fica 
o agradecimento especial-
mente aos mais de 450 vo-
luntários e as mais de 40 
empresas apoiadoras pela 
entrega.
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Comércio de Peças, Acessórios,

Serviços e Veículos Land Rover.

Oficina: 11 5631-8107
Peças: 11 5631-1700 / 11 5631-1760

Av. Interlagos, 3800 - Interlagos-SP

www.landcenter.com.br
contato@landcenter.com.br

Peças e Oficina Especializada Independente

Realize suas revisões com quem 
entende do assunto e viaje seguro

No dia 20 de agosto, 
voluntários, pecuaristas, 
empresários, jipeiros, mú-
sicos e apoiadores mos-
traram que não há tempo 
ruim para a solidariedade. 
Mesmo com a chuva, eles 
marcaram presença no 8º 
Leilão Solidário Febec em 
prol das ações sociais do 
Hospital Amaral Carvalho, 
de Arealva/SP, em uma 
rede de solidariedade que 
integrou mais de 12 mil 
participantes no local, sem 
falar dos que contribuíram 
com a causa em todo o 
Brasil e não puderam estar 
presentes. 

O evento foi organiza-
do pelo grupo de voluntá-
rios “Amigos de Jacuba”, 
pela 2D Leilões, pela Fe-
bec (Federação Brasileira 
de Entidades de Combate 
ao Câncer), e pelos jipeiros 
do Centro-Oeste Paulista, 
com o apoio do GPB (Gru-
po Pecuária Brasil).

Durante todo o dia, os 
participantes aproveitaram 
uma praça de alimentação 
com opções diversifi cadas 
como pastéis, churrasco, 
salgados, paella campei-
ra, doces caseiros, e muito 
mais, embalados pelo som 
de artistas regionais. 

A expectativa também 
foi grande para o sorteio 
de dez prêmios, incluindo 
um jeep e uma moto, e ga-
nhadores de Bauru, Piraju, 
Iacanga, Ipaussu, Novo 

Solidariedade fala alto e arrecada 
R$ 500 mil reais em evento Off Road

Horizonte, Lençóis Paulis-
ta, Bariri e Agudos foram 
contemplados. 

Destaca-se ainda a ale-
gria dos que vieram de ou-
tros municípios como Itá-
polis, Presidente Prudente, 
Ibitinga, Itabira/MG, Bi-
rigui, Santa Amélia/PR, 
Ourinhos e Borborema 
para prestigiar a festa, e a 
solidariedade daqueles que 
adquiriram os cupons pela 
internet e acompanharam a 
cobertura online do even-
to de cidades como Araxá/
MG, Bela Vista do Toldo/
SC, Cornélio Procópio/PR, 
João Pessoa/PB, Palmas/
TO, Ribeiro Gonçalves/
PI, Sinop/MT, Taguatinga/

DF, Veranópolis/RS, entre 
outras. 

Quem estava no local 
vibrou com o Encontro de 
Jipeiros do Centro-Oes-
te Paulista, que esse ano, 
atendendo a diversas so-
licitações, começou a ser 
realizado no sábado, 19 de 
agosto, e se estendeu até o 
domingo, atraindo mais de 
150 veículos da região e 
mesmo de outros Estados.

 A pista foi preparada 
com um percurso exclusi-
vo para todos os tipos de 
veículos Off Road como 
jeeps, gaiolas, quadriciclos 
e caminhonetes, e propor-
cionou momentos de aven-
tura sem limites tanto para 

O fi nal de semana de 19 
e 20 de agosto serviu para 
mais um encontro realiza-
do pelo Land Rover Clube 
de São Paulo desta vez em 
Mogi da Cruzes/SP.

Fica o agradecimento 
pela recepção do grupo da 
região Kakinalama 4x4 que 
recepcionou e ajudou desde 
o início nesta organização 
do encontro de Mogi, aos 
expositores, aos landeiros 
da região e a todos que se 
dispuseram a participar.

Como dados em conta-
gem ofi cial na portaria, o 
evento chegou ao número 
de 147 Land Rovers presen-

Grupo Land Rover se une ao 
Kakinalama 4x4 para festa Off Road

tes, e com os demais 4x4 a 
180 viaturas no encontro, 
ou seja, mais de 350 pesso-

as entre adultos e crianças. 
Apesar de muito simples, 
todos que foram, se diver-

tiram muito. Agora que 
venha os próximos e em 
novembro já tem mais.

Evento juntou o melhor do mundo Off Road

Animação deu o tom de todo o evento

O Land Rover Clube de 
São Paulo (LRCSP) con-
seguiu uma aproximação 
histórica com a presidência 
da Jaguar Land Rover no 
Brasil (JLR). O grupo agen-
dou uma reunião na sede da 
empresa, quando puderam 
apresentar o clube e os pro-
jetos para o presidente da 
América do Sul, além do 
Diretor do Land Rover Ex-
perience no Brasil.

Assim que receberam 
a autorização da JLR para 
visitar a Fábrica em Itatiaia/
RJ, planejaram cuidado-
samente todos os detalhes 
para o evento, e no dia 05 
de agosto o comboio partiu 
rumo ao Estado do Rio de 
Janeiro, com landeiros e 

LRC SP realiza sonho e visita Jaguar Land Rover  
suas famílias.

O sábado e domingo 
foram de diversão. Na se-
gunda-feira, a ansiedade 
se misturou com a alegria. 
Do início ao fi m foram ex-
tremamente bem recebidos 
por todos os funcionários 
da JLR. Vestiram os cole-
tes e retiraram os crachás 
de identifi cação que já 
estavam prontos. Assim 
iniciaram a visita na linha 
de montagem da Evoque e 
da Discovery Sport, sem-
pre acompanhados por um 
guia. Puderam ainda ver al-
guns testes de qualidade re-
alizados diariamente, com 
o objetivo de atingir e man-
ter o mais alto nível. Ain-
da viram de perto o novo 

veículo da marca, o Velar. 
Todos saíram de alma lava 
e realizados com o sonho 

conquistado. Visita incrível 
e inesquecível para os inte-
grantes do LRCSP.

Os pequenos também fi zeram parte do passeio histórico

http://www.tadsson.com.br/
http://www.beadlock.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com


O 1º Desafi o Master 
4x4 aconteceu na cidade de 
Quatro Barras/PR nos dias 

1º Desafi o Master 4x4 crava 
sucesso logo de cara

19 e 20 de agosto e teve 
como organizador princi-
pal a Master Cooler Perfor-

PREMIAÇÃO
PRÓ
Pneus 31 a 35 pol
1ª LUGAR R$ 1.500,00
2º LUGAR R$ 850,00
3 LUGAR R$ 500,00

STOCK
Pneus 35.5 a 40 pol
1º LUGAR R$ 2.500,00
2º LUGAR R$ 1.500,00
3º LUGAR R$ 750,00

MASTER
Pneus 40.5 a 52 pol
1º LUGAR R$ 4.000,00
2º LUGAR R$ 2.000,00
3º LUGAR R$ 1.000,00

mance. Cerca de 1500 pes-
soas passaram pelo evento 
no Rancho Jeepira. A festa 
trouxe o melhor da emoção 
e do clima Off Road.

A organização agradece 
a todos que participaram e  
acreditaram no 1° Desafi o 
Master 4x4. Mesmo com 
chuva as expectativas fo-
ram superadas e o evento 
foi sensacional, um agrade-
cimento especial as pessoas 
que fi zeram tudo isso acon-
tecer. O fi m de semana foi 
mais que um evento sendo 

uma confraternização entre 
amigos que fortaleceram as 
amizades, sentindo o es-
pírito Off Road mais forte 
do que nunca. A sensação é 
que todos que participaram 
entraram realmente para a 
família Master Cooler.

Apoiou o evento: Ekron 
guinchos, Mamute Pneus 
Off Road, Micromaq Blo-
queios, Pneumáticos, Hd 
4x4 Pontas de Eixos Es-
peciais, Militec Condicio-
nador de Metais, JR Casa 
do Willys, Injepró  - Inje-
ção Eletrônica Programá-
vel, Master Power Turbo, 
JG Santos Contabilidade, 
Auto Center Colombo, 
Rolo 4x4, Fumaça Camise-
tas, Agil Centro Automoti-
vo, Segantini Preparações, 
Lug, Parada do Espeto, 
Tornearia Fiori, Hommer 
Discos, WB 4x4, Jeepira 
Off Road, Tração e Reduzi-
da, Jornal Mais Off Road, 
Jipeiros de Colombo, Jeep 
Clube de Curitiba, Osmair 
Off Road e Prefeitura de 
Quatro Barras.

Solo exigiu muito dos pilotos

Grande espaço recebeu o evento
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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!     

Os companheiros do 
Adventure Jeep Clube de 
Lontras/SC promoveram 
no dia 22 de julho um en-
contro de jipeiros e o Jeep 
Clube Vale das Cachoeiras 
esteve presente. A recepção 
foi realizada em uma bela 
festa com café da manhã 
típico da região e a largada 
para trilha aconteceu às 7h 
com aproximadamente 50 
carros, todos preparados 
para enfrentar as grandes 
difi culdades que estavam 
por vir. A trilha era pesada, 
os carros estavam equi-
pados, mas mesmo com 
toda a preparação muitos 
dos obstáculos não foram 
ultrapassados por alguns 
dos participantes, porém, 
como a organização estava 

JC Vale das Cachoeiras no Encontro 
de Jipeiros de Lontras/SC

bem preparada, dispunha 
de tratores para resgatar as 
vítimas dos atoleiros.

A trilha estava muito 
boa, e mesmo com algumas 
baixas de veículos o espírito 
do jipeiro prevaleceu e con-
tentes os participantes segui-
ram para o local da chegada, 
a fi m de compartilhar as ex-
periências vividas e aprovei-
tar o delicioso almoço.

Parabéns aos amigos 
Edi, Ivam, Paulo e todo 
o pessoal da organização 
pelo trabalho. Já a galera 
Jeep Clube Vale das Ca-
choeiras está preparando 
seu 2º Passeio 4x4, em 28 
de outubro, e convidam to-
dos os companheiros a vir 
conhecer os caminhos de 
Presidente Getúlio/SC.Barro foi companheiro em todo o trajeto

http://www.tecfibra4x4.com.br/
http://www.maxoffroad.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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O 1º Desafi o Master 
4x4 aconteceu na cidade de 
Quatro Barras/PR nos dias 

1º Desafi o Master 4x4 crava 
sucesso logo de cara

19 e 20 de agosto e teve 
como organizador princi-
pal a Master Cooler Perfor-

PREMIAÇÃO
PRÓ
Pneus 31 a 35 pol
1ª LUGAR R$ 1.500,00
2º LUGAR R$ 850,00
3 LUGAR R$ 500,00

STOCK
Pneus 35.5 a 40 pol
1º LUGAR R$ 2.500,00
2º LUGAR R$ 1.500,00
3º LUGAR R$ 750,00

MASTER
Pneus 40.5 a 52 pol
1º LUGAR R$ 4.000,00
2º LUGAR R$ 2.000,00
3º LUGAR R$ 1.000,00

mance. Cerca de 1500 pes-
soas passaram pelo evento 
no Rancho Jeepira. A festa 
trouxe o melhor da emoção 
e do clima Off Road.

A organização agradece 
a todos que participaram e  
acreditaram no 1° Desafi o 
Master 4x4. Mesmo com 
chuva as expectativas fo-
ram superadas e o evento 
foi sensacional, um agrade-
cimento especial as pessoas 
que fi zeram tudo isso acon-
tecer. O fi m de semana foi 
mais que um evento sendo 

uma confraternização entre 
amigos que fortaleceram as 
amizades, sentindo o es-
pírito Off Road mais forte 
do que nunca. A sensação é 
que todos que participaram 
entraram realmente para a 
família Master Cooler.

Apoiou o evento: Ekron 
guinchos, Mamute Pneus 
Off Road, Micromaq Blo-
queios, Pneumáticos, Hd 
4x4 Pontas de Eixos Es-
peciais, Militec Condicio-
nador de Metais, JR Casa 
do Willys, Injepró  - Inje-
ção Eletrônica Programá-
vel, Master Power Turbo, 
JG Santos Contabilidade, 
Auto Center Colombo, 
Rolo 4x4, Fumaça Camise-
tas, Agil Centro Automoti-
vo, Segantini Preparações, 
Lug, Parada do Espeto, 
Tornearia Fiori, Hommer 
Discos, WB 4x4, Jeepira 
Off Road, Tração e Reduzi-
da, Jornal Mais Off Road, 
Jipeiros de Colombo, Jeep 
Clube de Curitiba, Osmair 
Off Road e Prefeitura de 
Quatro Barras.

Solo exigiu muito dos pilotos

Grande espaço recebeu o evento
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http://www.lojamastercooler.com.br/
http://www.cinfel.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com


os que estavam acelerando 
quanto para os que acom-
panharam da arquibanca-
da. 

O valor total obtido 
com a iniciativa ainda está 
sendo contabilizado, mas 
desde já fi ca a certeza de 
que é o amor pela vida que 
une pessoas e empresas de 
diferentes lugares, com di-
versas experiências, e faz 
com que elas se entreguem 
à causa do Hospital Ama-
ral Carvalho e ajudem na 
luta contra o câncer. Fica 
o agradecimento especial-
mente aos mais de 450 vo-
luntários e as mais de 40 
empresas apoiadoras pela 
entrega.

 : Jornal@maisoffroad.com16    Setembro - 2017 JORNAL MAIS OFF ROAD E-Mail: Jornal@maisoffroad.com Setembro - 2017   25JORNAL MAIS OFF ROAD

Comércio de Peças, Acessórios,

Serviços e Veículos Land Rover.

Oficina: 11 5631-8107
Peças: 11 5631-1700 / 11 5631-1760

Av. Interlagos, 3800 - Interlagos-SP

www.landcenter.com.br
contato@landcenter.com.br

Peças e Oficina Especializada Independente

Realize suas revisões com quem 
entende do assunto e viaje seguro

No dia 20 de agosto, 
voluntários, pecuaristas, 
empresários, jipeiros, mú-
sicos e apoiadores mos-
traram que não há tempo 
ruim para a solidariedade. 
Mesmo com a chuva, eles 
marcaram presença no 8º 
Leilão Solidário Febec em 
prol das ações sociais do 
Hospital Amaral Carvalho, 
de Arealva/SP, em uma 
rede de solidariedade que 
integrou mais de 12 mil 
participantes no local, sem 
falar dos que contribuíram 
com a causa em todo o 
Brasil e não puderam estar 
presentes. 

O evento foi organiza-
do pelo grupo de voluntá-
rios “Amigos de Jacuba”, 
pela 2D Leilões, pela Fe-
bec (Federação Brasileira 
de Entidades de Combate 
ao Câncer), e pelos jipeiros 
do Centro-Oeste Paulista, 
com o apoio do GPB (Gru-
po Pecuária Brasil).

Durante todo o dia, os 
participantes aproveitaram 
uma praça de alimentação 
com opções diversifi cadas 
como pastéis, churrasco, 
salgados, paella campei-
ra, doces caseiros, e muito 
mais, embalados pelo som 
de artistas regionais. 

A expectativa também 
foi grande para o sorteio 
de dez prêmios, incluindo 
um jeep e uma moto, e ga-
nhadores de Bauru, Piraju, 
Iacanga, Ipaussu, Novo 

Solidariedade fala alto e arrecada 
R$ 500 mil reais em evento Off Road

Horizonte, Lençóis Paulis-
ta, Bariri e Agudos foram 
contemplados. 

Destaca-se ainda a ale-
gria dos que vieram de ou-
tros municípios como Itá-
polis, Presidente Prudente, 
Ibitinga, Itabira/MG, Bi-
rigui, Santa Amélia/PR, 
Ourinhos e Borborema 
para prestigiar a festa, e a 
solidariedade daqueles que 
adquiriram os cupons pela 
internet e acompanharam a 
cobertura online do even-
to de cidades como Araxá/
MG, Bela Vista do Toldo/
SC, Cornélio Procópio/PR, 
João Pessoa/PB, Palmas/
TO, Ribeiro Gonçalves/
PI, Sinop/MT, Taguatinga/

DF, Veranópolis/RS, entre 
outras. 

Quem estava no local 
vibrou com o Encontro de 
Jipeiros do Centro-Oes-
te Paulista, que esse ano, 
atendendo a diversas so-
licitações, começou a ser 
realizado no sábado, 19 de 
agosto, e se estendeu até o 
domingo, atraindo mais de 
150 veículos da região e 
mesmo de outros Estados.

 A pista foi preparada 
com um percurso exclusi-
vo para todos os tipos de 
veículos Off Road como 
jeeps, gaiolas, quadriciclos 
e caminhonetes, e propor-
cionou momentos de aven-
tura sem limites tanto para 

O fi nal de semana de 19 
e 20 de agosto serviu para 
mais um encontro realiza-
do pelo Land Rover Clube 
de São Paulo desta vez em 
Mogi da Cruzes/SP.

Fica o agradecimento 
pela recepção do grupo da 
região Kakinalama 4x4 que 
recepcionou e ajudou desde 
o início nesta organização 
do encontro de Mogi, aos 
expositores, aos landeiros 
da região e a todos que se 
dispuseram a participar.

Como dados em conta-
gem ofi cial na portaria, o 
evento chegou ao número 
de 147 Land Rovers presen-

Grupo Land Rover se une ao 
Kakinalama 4x4 para festa Off Road

tes, e com os demais 4x4 a 
180 viaturas no encontro, 
ou seja, mais de 350 pesso-

as entre adultos e crianças. 
Apesar de muito simples, 
todos que foram, se diver-

tiram muito. Agora que 
venha os próximos e em 
novembro já tem mais.

Evento juntou o melhor do mundo Off Road

Animação deu o tom de todo o evento

O Land Rover Clube de 
São Paulo (LRCSP) con-
seguiu uma aproximação 
histórica com a presidência 
da Jaguar Land Rover no 
Brasil (JLR). O grupo agen-
dou uma reunião na sede da 
empresa, quando puderam 
apresentar o clube e os pro-
jetos para o presidente da 
América do Sul, além do 
Diretor do Land Rover Ex-
perience no Brasil.

Assim que receberam 
a autorização da JLR para 
visitar a Fábrica em Itatiaia/
RJ, planejaram cuidado-
samente todos os detalhes 
para o evento, e no dia 05 
de agosto o comboio partiu 
rumo ao Estado do Rio de 
Janeiro, com landeiros e 

LRC SP realiza sonho e visita Jaguar Land Rover  
suas famílias.

O sábado e domingo 
foram de diversão. Na se-
gunda-feira, a ansiedade 
se misturou com a alegria. 
Do início ao fi m foram ex-
tremamente bem recebidos 
por todos os funcionários 
da JLR. Vestiram os cole-
tes e retiraram os crachás 
de identifi cação que já 
estavam prontos. Assim 
iniciaram a visita na linha 
de montagem da Evoque e 
da Discovery Sport, sem-
pre acompanhados por um 
guia. Puderam ainda ver al-
guns testes de qualidade re-
alizados diariamente, com 
o objetivo de atingir e man-
ter o mais alto nível. Ain-
da viram de perto o novo 

veículo da marca, o Velar. 
Todos saíram de alma lava 
e realizados com o sonho 

conquistado. Visita incrível 
e inesquecível para os inte-
grantes do LRCSP.

Os pequenos também fi zeram parte do passeio histórico

http://www.landcenter.com.br/
http://www.chassisforce.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Neste mês de agosto, 
lembrado pelo Dia dos Pais, 
o Anonimatos reuniu 25 
veículos 4x4 e 65 pessoas 
para um dia muito especial. 
O comboio estava lindo, e a 
chuva do dia 19 de agosto 
em nada atrapalhou a turma 
animada para esse dia de di-
versão e adrenalina.

Logo cedinho, seguiram 
pela Estrada Velha de San-
tos até a estrada de terra, um 
belíssimo e divertido trajeto 
em meio à Mata Atlântica 
que os levariam até a Vila 
de Paranapiacaba.

Paranapiacaba é um dis-
trito do munícipio de Santo 
André/SP. Ela surgiu como 
um centro de controle ope-
racional e residência para 

Anonimatos faz passeio com 
papais na vila de Paranapiacaba

funcionários da Compa-
nhia de Trens São Paulo 
Railway, que operava es-
tradas de ferro que realiza-
vam o transporte de carga e 
pessoas do Interior paulista 

para o Porto de Santos e vi-
ce-versa. Hoje Paranapia-
caba é um destino turístico 
muito procurado, princi-
palmente no período do in-
verno, devido a charmosas 

construções e a seu clima 
de Serra.

Na volta, quem estava 
com o veículo mais pre-
parado encarou a subida e 
as brincadeiras do Morro 
da Macumba, e olha que 
o desafi o era grande, pois 
o dia do passeio e a sema-
na que antecedeu a ele foi 
de muita chuva e era lama 
pura. Não foram todos os 
aventureiros que tiveram 
êxito, mas a grande maioria 
conseguiu mostrar a força 
de seu 4x4. Para fi nalizar e 
confraternizar, o grupo seu 
reuniu no restaurante Ran-
cho do Comanche para um 
farto almoço e muitas risa-
das na companhia dos pa-
pais e amigos aventureiros.

Pais passaram um dia de aventura 

Adrenalina correu solta no percurso

O grupo Atibaia 4x4 
- Turismo Off Road pro-
moveu no dia 05 de agosto 
uma festa Off Road para 
comemorar o Dia dos Pais. 
O 2º Pai na Trilha passeou 
pelas cidades paulistas de 
Atibaia, Nazaré Paulista, 
Piracaia, Joanópolis e ain-
da Extreme/MG.

Com 16 veículos e 42 
participantes, o evento reu-
niu famílias de várias cida-
des para a confraternização 
com trilhas, visita a represa 
de Atibainha, Cachoeira 
dos Pretos e Armazém Ber-
tolotti.

Durante o trajeto a pri-
meira parada foi no Bar do 
Taíde. Depois, o comboio 
seguiu para o encontro en-
tre as Represas de Piracaia 

2º Pai na Trilha em Atibaia/SP

e Nazaré. O local surpreen-
deu os participantes, já que 
o volume e força da água 
proporcionou um espetá-
culo.  Veio então o Bairro 
do Pião em Piracaia, onde 
fi zeram uma pausa na lan-
chonete do Sydnei antes de 

retornar para a trilha.
O caminho para Joa-

nópolis foi pela Estrada 
Municipal André Franco 
Montoro, a zona rural de 
Piracaia representa com 
simplicidade a beleza do 
Interior do Estado. Apesar 

do período de seca, a serra 
entre Piracaia e Joanópolis 
registrou chuvas sufi cien-
tes para transformar o pó 
em barro, desafi ando o pes-
soal a manter as viaturas 
fora do facão.

Na chegada à Joanópo-
lis visitaram a imponente 
e belíssima Cachoeira dos 
Pretos, a maior do Estado 
de São Paulo, local tam-
bém da nascente do Rio de 
Piracicaba.

Saindo de lá, através 
da Rota dos Ventos, foram 
para a cidade de Extrema 
passando pela Rota das 
Águas até chegar ao Arma-
zém dos Bertolotti, premia-
do restaurante de comida 
mineira onde após a refei-
ção se despediram.

Famílias marcaram presença

Festa Italiana é tradição no JCB
O Jeep Clube do Bra-

sil mais uma vez juntou 
os amigos e no dia 26 de 
agosto realizou a 13° Festa 
Italiana na sede do clube 
em Piracaia/SP.

A organização foi da 
diretoria do JCB e o sócio 
amigo italiano Giusto Di 
Marzo e seus familiares. 
Cerca de 140 convidados 
estiveram presentes. A festa 
começou às 19h do sábado 
e seguiu até altas horas, na 
madrugada, do dia seguinte. 

Uma banda esteve lá 
para alegrar e colorir a fes-
ta, com músicas italianas 

dos anos 60 e as regionais 
como “Tarantelas”, a qual 
agitou os participantes 
do Off Road e familiares. 
Outro atrativo foi o comi-
da típica a base de vinho, 
queijos, frios, massas e a 
tradicional polenta ao mo-
lho bolonhesa.

Vale citar os patrocínios 
da Marba e pela Empresa 
Mercantil Santa Paula. A 
diretoria agradece a todos 
os amigos que colaboraram 
com muito empenho para 
que tudo desse certo. Ago-
ra é hora de pensar na 14º 
Festa Italiana para 2018.Giusto e a mesa farta de guloseimas

Land Rover
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A terceira etapa da 
Copa Troller, realizada no 
mês de agosto, reuniu mais 
de 100 carros em um rali 
emocionante na região de 
Paulínia, no Interior pau-
lista. Alternando trechos 
de terra, areia e lama, em 
meio a belíssimas trilhas, a 
prova proporcionou grande 
variedade de desafi os para 
os participantes das cinco 
categorias da competição, 
exclusiva para utilitários 
Troller T4.

Na categoria Master, 
para as duplas mais expe-
rientes, os vencedores fo-
ram Leandro Pereira Moor 
e Cláudio Roberto Flores, 
de Apucarana/PR. Na Gra-

duados, Evanio Magalhães 
e Aristóteles Neto, de For-
taleza, CE, chegaram em 
primeiro. Na Turismo, Je-
olayne Henrique Pinto e 
Tiago Ferreira Alonso, de 
Contagem/MG, levaram a 
melhor. Na Expedition, que 
foi a modalidade mais con-
corrida da etapa, com nada 
menos que 46 duplas, Luís 
Gustavo de Assis e Regiane 
Katia de Assis, de Ribeirão 
Preto/SP, fi zeram a melhor 
pontuação.  

O tempo seco na região 
ditou o cenário das trilhas, 
com muita poeira para tes-
tar a habilidade dos nave-
gadores. Mas não faltaram 
também travessias de água 

para diversão dos partici-
pantes, que se concentra-
ram em alguns pontos para 
observar o desempenho 

dos pilotos. A cobertura de 
imagens do evento, feita 
por fotógrafos profi ssio-
nais, incluiu o recurso de 
drones, garantindo ima-
gens sensacionais.

“Tivemos um grande 
rali em Paulínia e, mais 
uma vez, como tem sido 
observado durante as eta-
pas da Copa Troller, pu-
demos constatar o cresci-
mento do nível técnico dos 
pilotos e navegadores”, 
disse Demétrio Fleck, ge-
rente de Marketing, Vendas 
e Servicos da Troller. “A 
competição vem cumprin-
do o seu papel de incenti-
var a prática do Off Road 
de uma forma sadia e se-
gura, tanto para trilheiros 
tarimbados como para ini-
ciantes.”

A próxima etapa da 
Copa Troller acontece em 
Jaraguá do Sul/SC.

Copa Troller divulga os vencedores 
do emocionante rali em Paulínia/SP

Rios foram uma emoção a parte

Ale Moreira

Ale Moreira

Não faltaram desafi os para as duplas

http://www.expomotorhome.com/
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O piloto Bruno Varela 
e o navegador João Are-
na, de São Paulo/SP, são 
os grandes campeões dos 
UTVs no 25º Rally dos 
Sertões. A dupla confi rmou 
a taça inédita no dia 26 de 
agosto, no sétimo e último 
dia de prova, que terminou 
na rampa de chegada em 
Bonito/MS após 3300 qui-
lômetros de desafi os - 1999 
de trechos cronometrados. 
A conquista representou o 
quinto título consecutivo 
da Can-Am na categoria. 
A fábrica canadense foi so-
berana e dominou o Top 15 
dos UTVs, com os veículos 
Maverick X3. 

Maior rally do país, o 
Sertões teve início no últi-
mo dia 20 em Goiânia/GO. 
Os competidores a bordo 
dos UTVs Can-Am Mave-

Rally dos Sertões - Bruno Varela e João 
Arena comemoram título dos UTVs

rick X3 protagonizaram as 
disputas desde o prólogo, 
travando um revezamen-
to acirrado na liderança da 
classifi cação a cada etapa. 

Na reta fi nal, o duelo 
entre Bruno Varela/João 
Arena e a dupla formada 
pelo piloto cearense Lu-
cas Barroso e o navegador 
mineiro Breno Rezende 
(vencedor do Sertões em 
2016) foi de tirar o fôlego. 
Os paulistas confi rmaram o 
título apenas nos quilôme-
tros fi nais, com a vantagem 
de 7min56seg. 

“Estamos muito felizes. 
Foi extremamente difícil 
vencer o Rally dos Ser-
tões, exigiu bastante garra 
e paciência”, comemorou 
Bruno Varela, que é em-
baixador da Can-Am no 
Brasil. Ele acelerou o UTV 

Can-Am Maverick X3 com 
o upgrade de potência da 
versão 2018 do veículo, a 
qual acaba de ser lançada e 
oferece 172HP. 

“O UTV ajudou muito 
nessa conquista. Foi per-
feito desde o início e não 
apresentou nenhum tipo 
avaria mecânica diante dos 
mais duros desafi os. O úni-

Resultados (extra-ofi ciais) - 25º Rally dos Sertões 
UTVs – Acumulado após sete etapas (FINAL)

1° -Bruno Varela/João Arena - 25:38:22.61 - Can-Am Maverick X3
2° -Lucas Barroso/Breno Rezende - 25:46:19.58 - Can-Am Maverick X3
3° -Ismar Júnior/André Galvão de Sá - 26:08:06.49 - Can-Am Maverick X3
4° -Edu Piano/Solon Mendes - 26:14:11.18 - Can-Am Maverick X3
5° -Marcelo Gastaldi/Cláudio Silveira - 26:20:16.96 - Can-Am Maverick X3
6° -Enrico Almeida/Fábio Pedroso - 26:35:44.14 - Can-Am Maverick X3
7° -Zeca Sawaya/Marcelo Haseyama - 27:03:19.38 - Can-Am Maverick X3
8° -Gabriel Cestari/Edgar Fabre - 27:18:16.97 - Can-Am Maverick X3
9° -Daniel Mahseredjian/Sano Chermont - 27:22:21.80 - Can-Am Maverick X3
10° -Rodrigo Betti/Daniel Crema - 27:54:58.06 - Can-Am Maverick X3
11° -Rodrigo Varela/Idali Bosse - 28:15:23.31 - Can-Am Maverick X3
12° -Gabriel Varela/Gabriel Morales - 28:42:29.88 - Can-Am Maverick X3
13° -Cristiano Batista/Robledo Nicoletti - 28:47:24.03 - Can-Am Maverick X3
14° -Allan Cestari/Weidner Moreira - 28:58:59.35 - Can-Am Maverick X3
15° -Luiz Rodrigues/Fernando Filho - 29:37:45.00 - Can-Am Maverick X3

co contratempo que tive-
mos foi com as rodas que 
importamos dos Estados 
Unidos, mas quando colo-
camos as peças originais 
do Maverick X3 resolve-
mos o problema”, acres-
centou Bruno Varela. 

Com o desempenho, ele 
e o navegador João Arena 
ainda faturaram o título da 
classe UTV Pro Turbo. Na 
UTV Super Production, os 
vencedores foram Luiz Ro-
drigues e Fernando Filho, 
também a bordo do Can
-Am Maverick X3. 

O embaixador da Can
-Am no Brasil Lucas Bar-
roso deu show no Rally dos 
Sertões. “Lideramos boa 
parte da prova e a disputa 
foi eletrizante. O Sertões, 
sem dúvidas, testou pilo-
tos, navegadores e máqui-
nas. O Can-Am Maverick 
X3 mostrou a sua força e 
quem ganhou foi a catego-
ria dos UTVs, que cresce a 
cada dia”, concluiu. 

Bruno Varela e João Arena comemoram título dos UTVs no Rally dos Sertões 2017 

Magnus Torquato/DFotos

http://www.rpmpneus.com.br/
http://www.facebook.com/cv4x4
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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O domingo de 20 de 
agosto amanheceu frio e 
chovendo, e os jipeiros 
do Jeep Clube Vale das 
Cachoeiras tinham um 
compromisso importante: 
comparecer ao evento em 
Benedito Novo/SC, dis-
tante 80 km de Presidente 
Getúlio, onde acontecia o 
Encontro Willys.

Como a maior parte 
do percurso foi por terra e 
tinha chovido forte duran-
te toda a noite, já dá para 
imaginar os jeeps todos 
limpinhos para a exposi-
ção, chegarem para serem 
vistos, cheios de barro.

O encontro foi feito no 
sítio da família Engel. De-
pois de três horas de trilha, o 
grupo chegou para o café da 
manhã e alinharam as via-
turas para serem conferidas 
pelos curiosos. A abertura 

Encontro Willys mexe com 
estrutura de Santa Catarina

ofi cial do encontro foi rea-
lizada com hasteamento de 
bandeiras, ao som do hino 
nacional tocado por Jeffer-
son Koepsel em um bando-
neon, momento de emoção 
para todos os presentes.

Enquanto isso na cozi-
nha um delicioso almoço 
era preparado com muito 
carinho por Ingelore Engel 
e sua turma. A festa estava 
animada, tinha diversão para 
todos, distração para a famí-
lia com jogos e música ao 
vivo, e para os marmanjos 
uma mega caipirinha feita 
em uma betoneira.

Uma comissão julgava 
entre os 68 inscritos, Jeep,  
F75 e Rural, os mais anti-
gos, mais originais e mais 
equipados, que receberam 
troféus pela participação. A 
turma do Jeep Clube Vale 
das Cachoeiras faturou com 

o jeep mais antigo, o 1951 
do Sr. Ivo Cipriani. Para a 
Rural quem levou foi uma 
Bicudinha 1956 e na F75 
faturou uma 1961, teve 
também o motorista mais 
idoso de cada categoria, e 
sorteio de brindes ofertados 

pelo comércio da cidade. 
Fica o agradecimento ao 
Vilson (Toro) pela recepção 
e fi cam todos convidados 
para em 28 de outubro com-
parecer a 2º trilha 4x4 Jeep 
Clube Vale das Cachoeiras 
de Presidente Getúlio.

Off roaders catarinenses expuseram suas viaturas

Máquinas fi zeram sucesso com os admiradores

O Adventure In Serra, 
evento Off Road realizado 
em Serra Negra/SP, trou-
xe muita aventura nos dias 
18, 19 e 20 de agosto. As 
principais atrações foram o 
Arrancadão na Lama, Tri-
lhas de moto jipes, gaiolas 
e quadriciclos, shows musi-
cais, praça de alimentação e 
expositores de peças, aces-
sórios e afi ns. A festa acon-
teceu no Recinto de Expo-
sições Serra Negra (antigo 
Casco de Ouro).

Na sexta-feira houve 
uma confraternização en-
tres os organizadores e os 
apoiadores na praça de ali-
mentação com a abertura 

Adventure In Serra é garantia de 
alegria e 4x4 extremo

ofi cial do evento. No sába-
do veio a concentração dos 
participantes e visitantes, 
onde puderam participar do 
arrancadão na lama, visitar 
os expositores e praça de 
alimentação ouvindo uma 
banda local.

Já no domingo para co-
meçar a concentração dos 
participantes para a largada 
das trilhas de moto, jipes, 
gaiolas e quadriciclos, e 
quando retornaram partici-
param de um almoço de con-
fraternização ao som da ban-
da Sete Galo, encerrando-se 
por volta das 18h. Vale citar 
o apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra. Participantes demonstraram alegria em todo tempo

O Jipe Clube de Rio 
Claro/SP organizou no dia 
20 de agosto juntamente 
com a equipe de Ipeúna um 
grande evento Off Road 
no shopping da cidade. A 
parceria foi representada 
por Edinho Mol. O evento 
ocorreu em prol da ecotera-
pia realizada no Clube dos 
Cavalheiros da cidade, por-
tanto, cada pessoa que qui-
sesse fazer a trilha teria que 
contribuir com o valor de 
R$ 50 reais para inscrição 
e a aquisição do kit conten-
do camiseta, boné, caneca 
e adesivo com o emblema 

Rio Claro realiza mega festa Off Road 
do clube. Estes produtos 
também foram vendidos de 
forma avulsa. 

A organização contra-
tou o cantor Zé Ramalho 
Cover, de Santa Gertrudes/
SP, e este trouxe sua equipe 
para fazer show durante o 
evento, que iniciou às 10h 
até às 14h, horário de início 
da trilha. A trilha foi feita 
por mais de 60 jipes e gaio-
las dentro do Horto de Rio 
Claro e acompanhada pela 
Guarda Rural. Tudo correu 
da melhor forma e o clima 
de companheirismo tomou 
conta.Diversas atrações chamaram a atenção do público

http://www.4x4overland.com.br/
http://www.rca4x4.com/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Sua marca de confiança em Leds de Alto desempenho
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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

pós treze anos estamos novamente convocando todos Anossos grandes companheiros jipeiros de toda região 
para mais este grande trabalho, convidamos todos a doar um 
dia de suas vidas para que assim possamos realizar com 
sucesso mais este evento, o 13º Passeio Inclusivo do Jeep 
Clube de Ribeirão Pires.

Já está confirmado para o dia 24 de setembro de 2017. A 
concentração será direto no Pilar Park - Estrada do 
Sapopemba, nº 1.380 Km 03 - a partir das 9h, de onde 
daremos a largada para o passeio as 11h.

Com o companheirismo e participação de todos os 
patrocinadores, jipeiros, colaboradores e voluntários, 
chegamos no 13º ano de trabalho. “Só temos que agradecer a 
Deus e à todos”, declara o presidente do Jeep Clube de 
Ribeirão Pires, Nelson Dias de Freitas.

Após o passeio haverá uma grande confraternização 
com um delicioso lanche, brincadeiras, sorteio de brindes, 
show com muita música boa e a apresentação do Taiko - um 
show oferecido por um grupo de jovens voluntários do Kai 
Kan. Esta é a essência do evento, a de inclusão social.

Contamos com sua presença. Faça sua inscrição em 
nosso site: www.jcrp.com.br, para que possamos organizar 
e planejar nosso evento.

“VOCÊ SABIA QUE MUITAS PESSOAS SÓ SAEM DE 
CASA UMA VEZ POR ANO APENAS PARA PARTICIPAR 
DESTE NOSSO PASSEIO?”

NOSSO MUITO OBRIGADO A TODOS E NOS VEMOS 
NO DIA DO EVENTO.

Diretoria do Jeep Clube de Ribeirão Pires

13
Nos dias 05 e 06 de 

agosto aconteceu na cidade 
de Piquete/SP o 2º Jeepi-
quete, evento benefi cente, 
em prol do Fundo de Soli-
dariedade da cidade, o qual 
foi organizado pelos Jipei-
ros de Lorena/SP e contou 
com stands Off Road, food 
trucks, pista indoor, pista 
de desafi o e trilha. O valor 
arrecadado foi de R$ 2.800 
reais que foram revertidos 
pelo fundo de solidarie-
dade em benefício de boa 
parte da população carente.

O evento contou com 
a participação de mais de 
150 veículos, de diversas 
cidades e grupos regionais, 
sendo que o maior grupo 
inscrito foi premiado com 
um kit churrasco. Os ins-
critos tiveram dois dias 
de atividades: no sábado a 

JeePiquete garante adrenalina, 
4x4 e muita lama

aventura fi cou por conta da 
pista indoor, competição a 
qual premiou os três mais 
velozes das categorias in-
fantil, jeeps e desafi o. 

No domingo, a festa 
continuou com a realização 
de uma trilha familiar pelos 
mais belos locais da cidade 
de Piquete, que fi ca aos pés 
do Pico dos Marins, pro-
porcionando um belo visual 
e muita adrenalina a todos 
os participantes. Seguindo 
pela tarde, com mais com-
petição indoor e grande 
premiação aos vencedores 
de todas as categorias, qua-
driciclo, jeeps, gaiolas, de-
safi o e inclusive a novidade 
Indoor Rosa, destinada às 
mulheres aventureiras. 

A participação da po-
pulação da cidade de Pi-
quete agitou o evento, seja 

pelo número expressivo 
de espectadores, ou pela 
participação marcante dos 
competidores locais. O 

grupo já está trabalhando 
na realização do 3º Jee-
Piquete, que promete ser 
ainda melhor.

André Calixto

Aventureiros fi zeram bonito na trilha

O dia 26 de agosto ser-
viu para a galera do Jeep 
Clube Comando Oeste se 
divertir em São Lourenço da 
Serra/SP, mais precisamen-
te na Fazenda Galvão e dos 
Grilos. Promovendo uma 
Trilha Noturna, 40 carros 
4x4 foram inscritos para a 
aventura. A galera envolvida 
seguiu para uma aventura 
noturna cheia de atoleiros 
e na medida exata para um 
comboio nesta proporção e 
com modelos tão variados 
de veículos Off Road.

Trilha Noturna traz diversão ao JCCO

http://www.jcrp.com.br/
http://www.boxzn.com.br/
http://www.wb4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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www.trilhanavesa.com.br 11-5682-3500Av. Octalles Marcondes Ferreira, 127 - São Paulo-SPwwwwww

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 30/09/2017, 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

Ofi cina Gambitech: novo conceito 
em tecnologia para veículos 4x4

Solução automotiva para seu veiculo 4x4

(11) 4858-7777
Rua Gastão da Cunha, 615 - São Paulo-SP

Preparação de veículo, Off Road, Rally, Turbo e Nitro
Consultoria e Desenvolvimento

Revenda Autorizada: 

REVISÃO E MANUTENÇÃO
GUINCHOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS

Consultoria e Desenvolvimento

REVISÃO E MANUTENÇÃO

O dia 3 de agosto foi a 
data escolhida para a inau-
guração da Ofi cina Gambi-
tech, em São Paulo/SP, com 
uma grande festa, onde re-
cebeu centenas de proprie-
tários de veículos Off Road 
e amigos. Os presentes 
foram recebidos pelo pro-
prietário Ilidio Guerra e sua 
equipe de profi ssionais, e a 
festa tomou conta da noite 
com muito papo Off Road.

A ofi cina conta com 
uma área de 400m, além 
de banheiros, espaço gour-
met, loja de acessórios e é 
equipada com dois eleva-
dores para manutenção em 
veículos pesados. A equipe 
também é especializada em 
manutenção de guinchos 
elétricos e mecânicos, com 
todas ferramentas sendo de 
última geração e oferecen-
do o melhor em manuten-
ção para os veículos. 

Ofi cina Gambitech abre as portas com qualidade superior

Ilidio Guerra sempre 
teve uma vida movida por 
aventuras. Participou de 
expedições, entre elas Tran-
samazônica, Axe Adventu-

re, Raids, Rallys e muitas 
trilhas com amigos. Promo-
veu provas de obstáculos 
Indoor e RockCrawling. Foi 
melhorando a performance 
de seus veículos e cada vez 
mais seu conhecimento por 
mecânica.

Assim, construiu um 
galpão para poder guardar 
e fabricar projetos especiais 
Off Road. Com isso recebia 
muitos amigos que pediam 
sempre dicas para melhorar 
a performance de seus ve-
ículos 4x4. Com o passar 
do tempo, Guerra, Vinicius 
e Marcio fundaram a Gam-
bitech, uma empresa espe-
cializada em customização 
e tecnologia automotiva, 

com o objetivo de melho-
rar o conceito de troca de 
peças para projetos com-
pletos e arrojados. Assim 
veio a parceria com Deividi 
Nard, sendo um revendedor 
Dstrac que fabrica eixos e 
componentes nacionais para 
Off Road.

Para conferir toda essa 
expertise e qualidade de 
perto, venha tomar um café 
na Gambitech e conheça os 
serviços. O empresa está 
na rua Gastão da Cunha, nº 
615, no bairro Vila Masco-
te, próximo ao Aeroporto de 
Congonhas. Mais informa-
ções no site: www.gambi-
tech.com.br ou no telefone: 
(11) 4858-7777.Revenda autorizada Eixos DSTRAC 

No último dia 05 de 
agosto, o clube de Jipeiros 
Quebrado’s Off Road de 
Videira/SC promoveu o 1º 
Passeio do Grupo, a Trilha 
da Amizade, onde reuniu 
mais de 40 participantes da 
região inclusive de Lages/
SC e Rio Grande do Sul. A 
movimentação, com veícu-
los dos mais diferentes ti-
pos, chamou a atenção des-
de o início da noite do dia 
anterior que contou com 
uma calorosa recepção 
aos participantes na sede 
do clube de motoqueiros 
Loucos e Alucinados em 
Videira.

No sábado foram rea-

Trilha da Amizade movimenta 
Quebrado’s Off Road

lizadas as inscrições com 
entrega de brindes e café da 
manhã no local da recepção, 
após a entrada teve início o 
passeio com duração apro-
ximada de cinco horas, onde 
foram percorridos cerca de 
30 km de trilhas pelo inte-
rior de Videira fi nalizando 
no Parque Oasis próximo a 
cidade de Fraiburgo, com al-
moço para os participantes. 

A trilha foi um verda-
deiro desafi o aos pilotos, 
com muitas subidas e des-
cidas íngremes, atolado-
res e muita lama. Além da 
trilha e adrenalina, o que 
o que prevaleceu foi a di-
versão e amizade como o 

próprio nome do passeio 
diz. O Grupo Quebrado’s 
Off Road agradece a par-

ticipação de todos os par-
ticipantes, colaboradores e 
patrocinadores.

Carros tiveram trabalho na trilha

Off Road nordestino abre mês com o 
ronco dos motores

A cidade de Carmópo-
lis/SE receberá no dia 16 
de setembro o V Trilhão da 
Saudade, organizado por 
Daniel e trará um dia cheio 
de aventuras em meio a 
natureza da região, percor-
rendo estradas de terra com 
lindas paisagens. 

Para participa é sim-
ples: a inscrição custará R$ 
150 por carro, incluindo 
café da manhã para duas 
pessoas, jantar para duas 
pessoas, duas camisas, 
troféu e o melhor, uma tri-

lha prazerosa na redonde-
za produtora de petróleo. 
Apenas 30 participantes 
terão a possibilidade de es-
tar nesta atividade fora de 
estrada.

A aventura começa às 
9h no Hotel Star New. In-
teressados pode obter mais 
informações pelos núme-
ros (79) 99981-9830 ou 
99153-1138, e ainda pelo 
e-mail trilhaodasaudade@
gmail.com. Esta prova 
mostrará a força de sempre 
do Off Road nordestino.Emoção é a única certeza desta aventura

http://www.gambitech.com.br/
http://www.trilhanavesa.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://tech.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
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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

O grupo DCB, juntan-
do os off roaders de São 
Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais, realizou um 
passeio Off Road entre os 
dias 29 e 30 de julho para 
conhecer a natureza do Sul 
de Minas. O grupo com-
posto na ocasião de oito 
viaturas sendo sete Dusters 
4x4 e um Troller passou 
pelas cidades de Paraisó-
polis, Gonçalves, Sapucaí 
Mirim e São Bento do Sa-
pucaí. A ideia era conhecer 
os pontos paradisíacos do 
Represa Brejo Seco, Pico 
do Machadão, Pedra do 
Jair e Serra da Balança.

O ponto de encontro 
foi na cidade de Paraisó-
polis de onde seguiram até 
a cidade de Gonçalves. Lá 

Grupo DCB reúne amigos para 
desbravar o Sul de Minas

fi zeram compras de quei-
jos, linguiças artesanais e 
outras coisas mais. Veio a 
passagem pela Represa e 

o Pico do Machadão. De 
lá seguiram até a Pedra do 
Jair, onde foi servido um 
almoço no Restaurante do 

Jair. Depois do almoço, o 
grupo subiu até a pedra.

 A noite foi feito um 
churrasco para comemorar 
o passeio e os integrantes 
poderem se conhecer me-
lhor. No domingo seguiram 
até São Bento Do Sapucaí 
passando pela Serra da Ba-
lança, onde puderam colo-
car a prova suas viaturas e 
habilidades .

 O comboio venceu to-
dos os desafi os sem proble-
mas, com imagens lindas 
feitas até com um drone 
da amiga Marfan Drones. 
Todos foram unânimes em 
afi rmar que o verdadeiro 
espírito Off Road este-
ve junto com a relação de 
amizade e companheirismo 
que é o objetivo de todos.

Comboio se divertiu em terras mineiras

http://www.rota4x4.com.br/
http://www.facebook.com/attivaecopecas
http://www.alternativa4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Tel. 16 3419 7902
DESENVOLVEMOS PROJETOS ESPECIAIS

www.HD4x4.com.br

PINO CHORÃO

KIT REFORÇO TROLLER T4 NOVO

KIT REFORÇO TROLLER RF

KIT REFORÇO
LAND ROVER

27 ou 30 estrias

KIT F250 E
F4000
FORJADO
35 estrias

EXTREMO

OFF ROAD

4X4
R

Realizado pelos amigos 
Simoney Tonial, Rodrigo 
Sozzo de Carvalho e Evan-
dro Palma Kohl, o Coxim 
na Trilha está chegando em 
sua segunda edição, que 
acontecerá nos dias 24, 25 e 
26 de novembro deste ano.

Inspirados por outras 
trilhas importantes realiza-
das no Estado e, pelo Rally 
dos Sertões que passou 
pela cidade em agosto, os 
amigos estão montando a 
melhor estrutura para rece-
ber os trilheiros do estado 

Coxim na Trilha se apronta para 
mega aventura no MS

e seus conterrâneos do Pa-
raná, São Paulo, Santa Ca-
tarina, Mato Grosso e até 
mesmo de países vizinhos 
como Paraguai e Bolívia.

Em sua primeira edição 
o evento fi cou reconhecido 
pela pista indoor do do-
mingo, montada no sindi-
cato rural da cidade, para a 
competição fi nal. Além dos 
elogios a equipe de apoio, 
que não deixou nenhum 
trilheiro para trás nos dias 
anteriores.

Para a edição deste ano, 

os organizadores prome-
tem ainda mais adrenalina 
e emoção, mas tudo feito 
pensado na família. “Nosso 
principal objetivo não é a 
competição do domingo, e 
sim reunir a família em um 
evento para todas as idades, 
onde os pais possam trazer 
seus fi lhos e apresentar a 
paixão pelas trilhas desde a 
primeira infância”, defi niu 
a organização. 

A programação traz no 
primeiro dia a recepção de 
todos os participantes no 

sindicato rural de Coxim a 
partir das 13h no local para 
credenciamento. Às 16h 
começa a Trilha dos Euca-
liptos de aproximadamente 
30 km com chegada em um 
aconchegante recinto para 
a primeira confraterniza-
ção.

O sábado inicia com a 
concentração logo às 6h 
em frente à Master Motos 
(concessionária Honda lo-
cal) onde haverá um gran-
de café da manhã e após 
um briefi ng pré-largada.

Sairão para a trilha pan-
taneira às 07h30, onde te-
rão aproximadamente 180 
km de muita lama, vazan-
tes, rios, curixos, e exube-
rantes paisagens. No fi nal 
da tarde haverá a parada 
em uma chácara onde será 
realizado um atraente lual 
com música ao vivo e para 
o jantar porco no rolete e 
costela no fogo de chão. 
Haverá cinco veículos de 
apoio devidamente equipa-
dos para transporte de car-
ga e combustível para tudo 
que for necessário.

Para fechar, no domin-
go, no sindicato rural a pis-
ta indoor estará aberta para 
reconhecimento a partir 
das 07h. Às 09h haverá o 
início das provas. Será ser-
vido no local almoço a to-
dos participantes. Todos os 
de mais detalhes em www.
coximnatrilha.com.br/.

Aventura promete o melhor do Mato Grosso do Sul

A galera do Trilha SP 
4x4 utilizou o mês de agos-
to para esbanjar aventuras 
e eventos. Logo no dia 03 
de agosto participou da 
Noite do Pastel no está-
dio do Pacaembu, em São 
Paulo/SP. O intuito deste 
evento benefi cente foi de 
arrecadar doações de ali-
mentos não perecíveis para 
a instituição ESCCA, bem 
como unir os fora de estra-
da para que houvesse uma 
integração entre os diver-
sos grupos de São Paulo. 
A confraternização mara-
vilhosa foi idealizada pelo 
Jornal Mais Off Road, Pa-
caembu Off Road e Trilhas 
SP 4x4. O delicioso pastel 
preparado pelo amigo Feli-
pe Calixto foi um sucesso. 

Várias tribos Off Road 
prestigiaram o evento que 

Trilha SP 4x4 mostra gama de 
aventuras em agosto

tinha o intuito de agregar e 
fazer uma verdadeira união 
fora de estrada. 

Já no dia 20, a Trilha do 
Espinho, em Hortolândia/
SP, foi inserida dentro de 
uma fazenda particular, co-
locando a cidade no mapa 
das trilhas mais faladas e 
disputadas. Foi feito o le-
vantamento do local na 
véspera, e estava em condi-
ções de ser realizada desde 
que de acordo com as con-
dições e orientações passa-
das pelo grupo. 

Diversas viaturas pre-
paradas - Troller, XJ,  L200, 
TR4 - marcaram presença. 
O tempo estava bom e fi r-
me, mas durante o percurso 
começou a chover. Haviam 
alguns atoleiros, morros 
e erosões. Como já havia 
escurecido, a saída foi cha-

mar resgate para acelerar o 
processo de saída e vieram 
ao encontro: Guerreiros 
Sumaré 4x4, Gabriel da 
Defender, Adrian, Nôma-
des Off Road, Paralamas 
Adventure e Espaço 4x4. 

Várias pessoas do gru-
po ajudaram e colocaram 
o pé no barro, a mão no 
guincho, foi uma lição prá-
tica de pilotagem, destreza 
Off Road e prevalecendo 
o espírito do 4x4 que é 
a solidariedade. O grupo 
agradeceu e irá retribuir 
da melhor forma que é se-
gundo os Guerreiros 4x4 
de Sumaré sempre ajudar 
todos os jipeiros.

Para fechar, no dia 27, a 
visita aconteceu na Cacho-
eira dos Pretos, em Joanó-
polis/SP. A trilha leve que 
contou com 37 viaturas e 93 
participantes, saindo da re-

gião de Bom Jesus dos Per-
dões, seguindo por Piracaia, 
teve o trajeto de 58 km por 
terra, terminando ao lado da 
Cachoeira dos Pretos.

Foi realizado um re-
conhecimento prévio para 
verifi car as condições do 
percurso e defi nir qual era 
o nível e os requisitos ne-
cessários para fazer um 
passeio agradável e tran-
quilo. 

O trajeto alegrava os 
olhos com uma paisagem 
exuberante, e os partici-
pantes estavam animados, 
tiravam várias fotos para 
registrar este momento, 
conversas rolavam soltas 
durante as paradas. A “fi -
nal trip” foi na fazenda da 
Dona Neusa, ao lado da 
cachoeira, que serviu um 
almoço feito no fogão a le-
nha e deliciosos doces.

Trilha do Espinho

Amigos passaram por ótimos momentos

http://www.coximnatrilha.com.br/
http://www.apftomadas.com/
http://www.mariscooffroad.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://coximnatrilha.com.br/
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R. Pedro Nolasko Pizzato, 274
Mercês - Curitiba-PR 

41-3335-2542

R. Pedro Nolasko Pizzato, 274

SELETOR MECÂNICO 
DO 4X4 DO TROLLER  

http://www.meujipe.com/
http://www.cardantec.com.br/
http://www.facebook.com/clubedocarroltda
http://www.emtcarraro.com.br/
http://www.marqdiesel.com.br/
http://www.sinalsportwheels.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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CENTRO AUTOMOTIVO & TRUCK CENTER

RECAPAGEM OFF ROAD

P
R
O
M
O
Ç
Ã
O 

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
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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

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

No dia 27 de agosto foi 
realizado o 2° Passeio Off 
Road organizado pelos La-
meiros em Salesópolis/SP. 
Passeio leve e voltado para 
todos os veículos Off Road 
e suas famílias, vindas de 
várias cidades: Salesópolis, 
Mogi das Cruzes, Jacareí, 
São José dos Campos, Gua-
rulhos e São Paulo.

O grupo saiu de Salesó-
polis tendo como primeiro 

Passeio até Aparecida do Norte 
soma aventura e amizade

destino a cidade de Parai-
buna, onde o grupo Off 
Rad Qualidade de Vida de 
São José dos Campos, já 
aguardava para se juntar ao 
passeio.

Ao todo foram 20 via-
turas, onde seus participan-
tes, familiares e amigos, 
puderam percorrer os 141 
km (a maior parte por ter-
ra), em meio a natureza e 
sol, desfrutando de bons 

momentos, passando por 
belas paisagens, com direi-
to a parada para o tradicio-
nal picnic. Todos levaram 
um pouco de guloseimas, 
lanches e bebidas, que fo-
ram compartilhados entre 
os participantes. 

No fi nal da tarde o grupo 
chegou ao Santuário de Apa-
recida do Norte, onde parte 
do grupo aproveitou para 
conhecer, passear, agradecer 
a benção e assistir a missa. 
Aos poucos os participantes 
foram se despedindo e retor-
nando para suas casas, cada 
um a seu tempo.

Mas a aventura ainda 
não tinha acabado. A viatu-
ra do amigo Decker, apre-
sentou problemas no siste-
ma de transmissão traseiro, 
antes de chegar a cidade 
de Paraibuna. Por prudên-
cia, apesar de poder rodar, 
o bom senso prevaleceu e, 
para não danifi car ainda 

mais o veículo e o bolso 
de seu dono, o mesmo foi 
deixado na cidade e seus 
ocupantes seguiram de ca-
rona na viatura do Marcelo 
e esposa.  

Depois de completar 
o passeio até a cidade de 
Aparecida, duas viaturas 
voltaram com o amigo De-
cker até a cidade de Parai-
bana para lhe dar suporte, 
caso necessitasse. A viatura 
do Decker voltou para casa 
rodando, sendo acompa-
nhado nesse trecho de re-
torno pelo Caio e Marcia 
(Niva Pantanal – Família 
do Niva do Brasil) que 
moram na cidade de São 
Paulo. Um passeio maravi-
lhoso onde novas amizades 
foram feitas e as antigas 
fortalecidas. Irmãos de tri-
lha, onde o lema do grupo 
é incorporado a cada aven-
tura: “Começamos juntos! 
Terminamos juntos!”

Grupo esteve unido em todos os obstáculos

Galera esbanjou alegria e parceria

O Grupo Cabeçudos 
Off Road juntamente com 
os amigos Ratos Off Road 
e Liberdade 4x4 fi zeram 
uma visita à zona rural de 
Cananéia/SP, a chamada 
Trilha do Telégrafo, no dia 
22 de julho. A comunida-
de que já é amparada pelo 
grupo há vários anos com 
as campanhas de agasalho 
e Jipenoel, desta vez foi 
agraciada com um upgra-
de nas brinquedotecas das 
duas escolas rurais que o 
grupo montou e mantém.

O comboio formado 
por 16 viaturas contou com 
a presença de 32 adultos, 

Off Road nos caminhos da 
Trilha do Telégrafo

duas crianças e um cão, o 
Juninho. Foram 250 km de 
São Paulo até Itapitangui, 
mais 40 km em estrada de 
terra até Fazenda Santa 
Maria de Baixo e mais 32 
km em estrada de terra até 
o Ariri.

Durante todo o trajeto 
o grupo vai distribuindo 
roupas, calçados, brinque-
dos e alguns alimentos que 
foram arrecadados e são 
doados aos moradores da 
região. Como há muitos 
cães em todas as visitas 
levam também ração para 
alimentá-los.

Desta vez conseguiram 

montar uma estante, doa-
ção do Sr. Sidney Ávila, 
com livros arrecadados na 
sede da Associação de Mo-
radores para incentivo à 
leitura de jovens e adultos, 
e os livros infantis para as 
escolas.

As escolas receberam 
brinquedos pedagógicos 
comprados com o saldo de 
caixa do grupo e fi zeram 
um lanche com as crianças 
e educadores. Estes estão 
de parabéns pelo empenho 
e trabalho que realizam 
nesta região que é carente 
de tudo. Sempre o grupo é 
apoiado pela coordenadora 

e professores que recebem 
com carinho e atenção. Os 
pais dos alunos também 
estão sempre prontos a 
ajudar com um sorriso, um 
abraço e um agradecimento 
por sempre lembrar deles. 
Um dia abençoado com 
pessoas que todos amam, 
fi nalizando no sábado na 
comunidade do Ariri com 
jantar à beira do Canal do 
Varadouro.

Após uma noite farta e 
um almoço para lá de espe-
cial, o fi m de semana fi cou 
para ser lembrado e repeti-
do tantas vezes quanto pu-
derem.

http://www.rotaxoffroad.com.br/
http://www.facebook.com/portugues4x4
http://www.newtrack.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Branca, faltando cx. marcha e parte 
interna dois diferenciais, lataria 
boa, não rodou em praias, peças 
foram furtadas R$ 16 mil. tr. 85-
98903-7999 

Pajero Sport SE - 2002
4x2, prata, gas, completa, teto, 
engate, original, pneus yokohama 
semi-novos, c/manual e chave res-
erva, R$ 26 mil tr. 11-9 9166 6611 
c/ Marcello

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 elétri-
co, bloqueio de diferencial traseiro 
100%, snorkel, Igniflex (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, estribos 
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 fibra. 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

Gran Vitara - 2010
2.0, 4X4, manual, completo, ar, 
vidro, trava, alarme, direção Hi-
dráulica, som e com pneus semi-no-
vos.R$ 39mil tr. 85-99935-7393

Grand vitara - 2002
Completo 2.0 todo original preto 
não faço trilha R$ 22 mil tr. 11-
96145-6029

Mahindra Pick-up - 2014
2.2 mHAWK, 4 portas, rodas de 
aço, parachoque aço com Guincho, 
peito de aço, couro, snorkel, câmera 
de ré, chipada 165 cv, (nunca fez 
off-road pesado). R$ 60 mil. tr. 11-
98434-0565 c/ Cláudio

Gran Vitara - 1998
2.5, V6 , completo, 4x4, reduzida, 
ar, direção, vidro, trava, alarme, 
ABS, arbag, doc ok, couro tr. 19-
99709-8540

Suzuki Jimny – 2001
Travas, vidros, módulos conforto, 
alarme, rastreador, multimidea, 
pintura nova, doc ok., R$ 23,400 tr. 
11-98666-5186

Suzuki Jimny Sport - 2015
4x4, novinho unico dono, completo 
bancos em couro, engate dianteiro 
e traseiro, snorkel  R$ 58 mil tr.11-
99559-0099

Suzuki Jimny 4ALL 
4X4 1.3 16V, prata, 2 portas, gas-
olina, 47.000Km. R$ 58 mil – 11-
4795-9933

Suzuki Samurai 1994
Canvas, 4x4 e Reduzida tudo ok, 
pneus e rodas novas, capota sem 
detalhe, tudo ok, R$ 25 mil tr. 11-
996758673

Suzuki Samurai - 1998
JX metal top 1.3 8v, 2 alarmes, 
trava carneiro, trava elétricas, farol 
de milhas, farol alto xênon, quebra 
mato, guincho, ar condicionado,  

ar quente, rodas de liga leves sus-
pensão mais alta, embreagem nova, 
parachoque traseiro de aço R$ 18 
mil tr. 11-99220-9120

Suzuki Samurai - 1995
Canvas, segundo dono Impecavel 
Step nunca rodou, conservado. R$ 
29 mil tr. 11-98202-9299

Engesa - 1986
Engesa p/ trilha toda preparada 
só pegar e se aventurar. R$ 48 mil 
tr.11-95848-6395

Engesa Engesa IV – 1984
Jipe super novo. Motor opala 4cc. 
conversivel, R$ 38 mil tr. 12 3681 
4000 c/ Henrique

Jeep - 1971
4x4, dh, susp. independente Engesa 
freio a disco, 6cc, 3 marcha, couro, 
instrumentos de navegação no 
painel, capota, 2 jogos de rodas com 
pneus para trilha e passeio. R$ 45 
mil tr. 12-98806-1382

Engesa – 1988
Engesa fase 2, diesel MWM inter-
cooler R$ 55 mil tr. 11-95249-3801

Engesa 1986
4x4, 6cc. 4.1 alcool, com coletor de 
escape individual, radiador duplo, 
helice de 6 pás, snorkel, 2 jogos de 
rodas e pneus, guincho Work 6.000, 
towbar, direção hidraulica, bussola, 
radio amador, duas baterias. R$ 37 
mil tr. 16-99629-2161

Ford Rural 1968
6cil Opala, dh, Clark 4 marchas, sus-
pensão, freios, embreagem nova, 
doc. Ok,  R$ 20 mil tr.12 988504334

F-75 - 1973 
Cabine estendida 4X4 rural, motor 
C20 6cil, gasolina, kit GNV, câmbio 
da Toyota bandeirantes 4 marchas, 
diferencial  Toyota bandeirantes, 
chassis reforçado, dh, guincho 
12000lbs, vidro elétrico, pneus aro 
15, R$ 20 mil tr. 11-96842-2888

F-75 - 1975
Azul, picape usado em sítio, doc. 
ok, 4 cilindros, 4X4, câmbio na 
direção com reduzida. R$ 14 mil. tr. 
11-96848-7111

JEEP JEG 
VW DA CUNHA, prototipo, chassi 
N.: 00001  era do fabricante HE-
LIO da CUNHA, (montado) p/ ser 
restalrado fun pint  eletr. mecânica 
em orde R$ 15 mil, tr. 11 7861-8937

Jeep - 1952
Motor Opala 4cc alcool, dh, f. disco 
nas 4 rodas, bloqueio traseiro 100% 
ensimec, bloqueio dianteiro desli-
zante 75%, guincho work 12000lbs, 

CLASSIFICADOS

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

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

Jeep 1965
Bloqueio, freio a disco nas 4, guin-
cho 16000 lbs, bancos concha, 
banco traseiro, px, som, pneus 
cravudo novos,motor 4cc opala. tr. 
18-99725-4620 c/ Marco

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

Land Rover Defender 110 - 
2000

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 Man-
gels 4 pneus novos 31” mud, ignição 
eletrônica, dh, couro, tanque 60 
litros, camuflado ainda do exército.  
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, 

http://www.displatec.com.br/
http://www.molaskusma.com.br/
http://www.agromotor.com.br/
http://www.deeptec4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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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  Willys
Placa GAY-0024, Rosa, motor V-8 
302, capota elétrica Atlântida, pneus 
37,5”, tr. 11-97578-7771 c/ Wilson

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. 84-99856-8045

Agrale - 1990
D 1800 4x4, bloqueios nos diferenci-
ais, motor Q20B Turbo, eixos F-250, 
T-case Engesa EE-34, guincho, 
revisado tr. 31-98416-42-06

TROLER - 2005
Motor 2.8 MWM 2 guinchos WARN 
12500 diant. e 9000 tras. cabo  
kevlar, bloqueio ARB.   pneus  37 
c/  BADY LOCK.  freio. hidrobust-
er, todas as barras de direção da 
F250, protetores de frente motor 
cárter e tanque, bagageiro, DVD 
no painel,  relação 9x44,  hi-lift, 
alarme e travas. R$ 70 mil (sem 
pneus e guinchos R$ 55 mil) Aceito 
Troler modelo novo na troca tr. 11-
94764-4485

O 13º Pira na Lua mais 
uma vez movimentou os 
Jipeiros S/A de Piracicaba/
SP. No dia 05 de agosto, os 
amigos curtiram um bom 
Off Road noite a dentro 
com trilha, atoleiros e pas-
sagem nos rios. Estiveram 
presentes 90 jipes inscri-
tos, mais 25 jipes da orga-
nização e um total de apro-
ximadamente 250 pessoas.

A trilha se concentrou 
no posto GT Shopping e 
ocorreu em bairros rurais 
da cidade, terminando em 
um bar chamado Recanto do 
Moinho. A concentração co-
meçou às 18h30 e o término 

Pira na Lua invade madrugada
apenas por volta das 3h.

A trilha saiu do pos-
to, percorrendo um breve 
trecho de asfalto e logo o 
comboio de jipes, motos e 
quadriciclos adentraram a 
mata passando por trechos 
de erosões. Logo após veio 
o atoleiro chamado 5 5,5 
devido a rotação necessária 
do motor para vencer tal di-
fi culdade. O próximo passo 
foi novamente em meio a 
mata com o cruzamento de 
rio. Para fechar, o atoleiro 
mais difícil da trilha de-
nominado Pântano em que 
poucos jipes se atreveram 
a passar e após breve des-

Escuridão foi a maior companheira dos pilotos

Na cidade de Leme, 
Interior de São Paulo, a 
Polícia Militar está apli-
cando desde o fi nal do ano 
de 2016, um treinamento 

PM de Leme/SP realiza Treinamento Off Road

para os Policiais Militares 
que trabalham nas equipes 
de Ronda Rural da região. 
O curso Off Road foi de-
senvolvido para condução 

de viaturas em áreas rurais, 
contudo utilizando veícu-
los 4x2. O Objetivo do cur-
so é capacitar os Policiais 
para realizar deslocamen-
tos mais seguros, reduzin-
do acidentes e superando 
obstáculos de forma que as 
viaturas cheguem até o lo-
cal das ocorrências em se-
gurança, e principalmente, 
sem quebras e encalhes.

O Capitão, Roney Ale-
xandre de Lima, ideali-
zador do curso, abordou 
temas como a manutenção 
preventiva, funcionamento 
e comportamento dos ve-
ículos em deslocamentos 
fora de estrada e tipos de 
transposição de obstáculos. 
Após a aula teórica os poli-
ciais realizam deslocamen-

to de 50 km na área rural de 
Leme e Santa Cruz da Con-
ceição, onde enfrentaram 
trechos de lama, barro, areia 
e erosões, que são terrenos 
normalmente transitados 
na região durante o serviço 
policial. O off roader Giu-
liano Pastorelo auxiliou no 
curso e fi cou responsável 
pelo deslocamento e as au-
las práticas realizadas pelos 
policiais, e teve bastante 
trabalho com as equipes, 
principalmente as que não 
conseguiam superar os obs-
táculos oferecidos.

O treinamento tem uma 
dia de duração e até agora 
já capacitou e certifi cou os 
policiais das cidades de Li-
meira, Araras, Pirassunun-
ga, Leme e Santa Cruz.

locamento chegaram todos 
no Recanto, onde houve 

música, comes e bebes aos 
participantes.

Policiais aprenderam manobras do fora de estrada

A 1ª Cia de Viaturas 
Militares de São Paulo faz 
seu voto de pesar pelo fale-
cimento do grande amigo e 
parceiro Antonio Santiago 
Martins, o Sr. Antonio do 
42, que nos deixou na tarde 
de 05 de agosto para fi car 
com o pai Dino. Antonio 
era um grande entusias-
ta das viaturas militares. 
Nossos sentimentos aos 
amigos e familiares. 

NOTA DE PESAR

No dia 12 de agosto, 
aos 71 anos, o coordenador 
do Pacaembu Off Road, 
Geraldo Bergamo Filho, 
mais conhecido como 
GB, partiu para uma outra 
aventura. Homem íntegro, 
sincero e amigo de todos, o 
off roader cativava a todos 
nos encontros semanais, 
sem nunca faltar, em qual-
quer hipótese. Os senti-
mentos a família e amigos. 

Camper - 1992
Diesel 2.8 MWM, 5 marchas pneu 
BF, amortecedor Rancho, R$ 37 mil 
tr. 11-94793-8680 c/ Geraldo

Samurai - 1994
Sem detalhes e todas as ma-
nutenções em dia. 59.000km R$ 
24.500,00 tr. 47 - 999.840509

F75 - 1978
Motor Opala 6cc, mola Toyota, freio 
a disco, bloqueio, dh D20, 5 rodão 
novo. R$ 20 mil  tr. 31-99951-3368

Toyota Bandeirante jipe - 1966
ótimo estado. Motor a diesel 608. 
DOC 2017. R$ 24 mil tr. 31-99951-
3368

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

http://www.sanmarinorace.com.br/
http://www.pneusbotta.com.br/
http://www.casadatr4.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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Acesse e descubra as novidades que a Jipebras preparou para você!

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

Motor Jeep 
Motor Continental 6cc 
Motor Continental Chrysler 6cc
tr. 11-99937-2963 c/ Nicolas

Jogo de Rodas Rally
4 rodas Scorro modelo FuoriStrada 
aro 15 material forjado em Silício7 
com 6 furos R$ 1.800,00 jogo  tr. 
11-98339-0219 c/ Ronaldo

Jogo de Rodas Troller antigo
5 rodas originais liga leve aro 15 
com 6 furos R$ 1.200,00 o jogo tr. 
11-98339-0219 c/ Ronaldo

Roda Mangels
1 Roda mangels aro 15 tala 8 com 6 
furos, modelo Daytona R$ 200,00 tr. 
11-98339-0219 c/ Ronaldo

Roda Mangels
1 Roda mangels aro 16 tala 6 com 5 
furos, modelo triangular R$ 200,00 
tr. 11-98339-0219 c/ Ronaldo

Miolo com Chave JPX
Miolo da partida com 2 chave orig-
inal JPX, R$ 150,00 tr. 11-98339-
0219 c/ Ronaldo

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

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

Gama 4x4  Gama 4x4  11-5062-9000

Guincho Elétrico Winch 9.000lbs
4310kg c/ controle remoto sem fio

R$1.699,00 ou 6x R$ 283,17
À vista no boleto: R$1.580,07

Guincho 12.000lbs Elétrico
5400kg c/ controle remoto sem fio

R$1.747,00 ou 6x de R$291,17 
À vista no boleto: R$1.624,71

Guincho Elétrico Winch 16.000lbs 
7240kg c/  controde de fio

R$ 2.897,00 ou 6x de R$ 482,83
À vista no boleto: R$ 2.694,21

Guincho Elétrico Winch 9.000lbs 4310kg
c/ cabo de Kevlar + controle sem fio

R$2.510,00 ou 6x de R$418,33
À vista no boleto: R$2.334,30

Guincho Elétrico Winch 12.000lbs 
5400kg cabo de Kevlar 

R$ 2.670,00 ou 6x de R$ 445,00
À vista no boleto: R$ 2.483,10

Guincho Elétrico Winch 16.000lbs
7240kg com Cabo de Kevlar

R$3.699,00 ou 6x de R$616,50
À vista no boleto: R$3.440,07

Cabo Sintético de Kevlar 9.5mm
Ruptura de 8 Toneladas

R$990,00 ou 6x de R$165,00
À vista no boleto: R$920,70

Cabo de Kevlar com 28mts
16.000lbs ou 20.000lbs 

R$1.494,79 ou 6x de R$249,13
À vista no boleto: R$1.390,15

Eixo Robust Axle60 para Troller
Casa da Transmissão 4x4
www.casadatransmissao4x4.com.br
38-3676-3263

Banheiro portátil 8,7 L água limpa e 19 L de depósito
Gama 4x4
www.gama4x4.com.br
11-5062-9000

Guincho elétrico Krow 12.000lbs
Guinchos Work
www.guinchoswork.com.br
11-4702-0542

RODAS
PNEUS

TODA LINHA DE PNEUS
E RODAS ESPORTIVAS 
PARA SEU OFF ROAD

Gama 4x4  

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 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

Pneu GT Radial Adventuro 305/70 R16 
maior que pneu 33 de altura com Lateral

R$870,00 ou 6x de R$145,00
À vista no boleto: R$809,10

Pneu 265/70 R16 MT (Mud-Terrain) 
70% fora de estrada - River Ideal 
p/ linha Mitsubishi L-200, L200 

Triton e Hilux
R$ 879,00 ou 6x de R$146,50
À vista no boleto: R$817,47

Roda de Liga 16x8 Aro 16 Largura 8" 
6 Furos de 139,7 reforçada para trilhas

Inmetro 3030 / 2016
R$750,00 ou 6x de R$125,00
À vista no boleto: R$697,50

Combo: 4 Pneus 305/70 R16 Mud Terrain 
+ 4 Rodas de Liga 16x8 Aro 16 6 Furos de 

139,7 Ideal para Hilux, Ranger Triton, Troller
R$6.499,00 ou 6x de R$1.083,17

À vista no boleto: R$6.044,07

Combo: 4 Pneus 245/70 R16 mud 
terrain Achilles Desert Hawk X-M/T

R$3.900,00 ou 6x de R$650,00
À vista no boleto: R$3.627,00

GAS Pedal (Pedal Eletrônico) Controle por aplicativo
Extrai o máximo de aproveitamento
www.boxzn.com.br 
11-98713-8202

Parachoque dianteiro Land Rover Defender
mesa de guincho, 2 ancoragem, chapa 4.75mm em epoxi
Metalúrgica MHL
11-4930-1115

Engate Removível  APF
www.apftomadas.com
11-2910-0697

Guincho elétrico 16.000lb / 7.240kg
Bremen
www.bremenimportadora.com.br
51-3201-0132

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

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 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

Par de gancho do capô (aço) com 
regulagem (cor vermelho) e alumínio 

Aplicação Jeep Wrangler, 
Jeep Willys, Bandeirante, Defender

R$349,00
À vista no boleto: R$324,57

Snorkel plástico ABS p/ Land Rover 
Defender lado direito Modelo original

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

Pneu 33x12,5 R15 Mud-Terrain 
GT Radial Adventuro Lateral mais 

Reforçada, 70% off road
R$739,00 ou 6x de R$123,17
À vista no boleto: R$687,27

Tapete Jeep de Borracha p/ Wrangler 
ou para adaptar no Jeep Willys -

R$149,00 ou 4x de R$37,25
À vista no boleto: R$138,57

Farol de LED 42W c/ 14 LEDS 13cm
12v / 24v - O Par

R$129,00 ou 3x de R$43,00
À vista no boleto: R$119,97

Kit de Fixação para Pá e Machado 
Jeep Militar

R$ 350,00 ou 6x de R$ 58,33
À vista no boleto: R$ 325,50

Banco Concha Reclinável Azul c/
Preto ( unitário ) X1 Seat – AUS 

Feito em Espuma Injetada 
R$721,00 ou  6x de R$120,17
À vista no boleto: R$670,53

Banco Concha Reclinável Preto e 
Cinza ( unitário ) X1 Seat – AUS 

Feito em Espuma Injetada
R$721,00 ou 6x de R$120,17
À vista no boleto: R$670,53

Banco Concha Reclinável Preto 
(unitário) X1 Seat – AUS

R$ 721,00 ou 6x de R$ 120,17
À vista no boleto: R$ 670,53

Farol de led 8 ½ polegadas 32leds 
96W, lente acrílica, USA Ideal p/ 

Land Rover Defender, Troller, 
Wrangler - Moldura vermelha
R$ 337,00 ou 6x de R$ 56,17
À vista no boleto: R$ 313,41

Farol de led 8 ½ polegadas 32 leds 
96W, lente acrílica, USA Ideal p/ 

Land Rover Defender, Troller, 
Wrangler - Moldura preta

R$ 337,00 ou 6x de R$ 56,17
À vista no boleto: R$ 313,41

Mesa de Guincho com Impulsão 
e Protetor de faróis para Amarok
R$ 1.790,00 ou 6x de R$ 298,33
À vista no boleto: R$ 1.664,70

Farol de neblina com leds e lente 
amarela Ideal para auxiliar durante 

a serração ou neblina - Unitário
R$ 93,00 ou 2x de R$46,50
À vista no boleto: R$86,49

Botão Caça (chave liga e desliga) 
com LED - Diversas Cores - 

Valor unitário R$13,00
À vista no boleto: R$12,09

Pá com suporte e chave anti furto p/ 
instalar em Jipes, Pick-ups e Estepes

R$ 280,00 ou 6x de R$ 46,67
À vista no boleto: R$ 260,40

Par faróis LED p/ Jeep,  Land Rover, 
Mitsubishi L 200 e Troller

R$ 990,00 ou 6x de R$ 165,00
À vista no boleto: R$ 920,70

Par de lanterna de Led USA p/ Jeep 
Wrangler de 2008 à 2017 - Pode ser 

adaptada em outros veículos
R$690,00 ou 6x de R$115,00
À vista no boleto: R$641,70

Par de Lanterna de led para Jeep 
Wrangler de 2008 à 2017

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

Gancho para guincho em Alumínio 
Factor 55, o mais seguro Leve,
R$ 221,00 ou 6x de R$ 36,83
À vista no boleto: R$ 205,53

Anilha ( manilha ) de aço reforçada 
original Hummer USA 8 Toneladas

R$149,00 ou 4x de R$37,25
À vista no boleto: R$138,57

Anilha ( manilha ) de aço reforçada 
original Hummer USA 8 Toneladas

R$149,00 ou 4x de R$37,25
À vista no boleto: R$138,57

Banheiro Portátil - Depósito de água 
limpa 8,7Lts. Depósito coletor 19Lts.

R$855,50 ou 6x de R$142,58
À vista no boleto: R$795,62

Banheiro Portátil - Depósito de água 

Par suporte de faróis universal p/ 
todos veículos Ideal para instalar 

em tubos e Quebra mato
R$ 120,00 ou 3x de R$ 40,00
À vista no boleto: R$ 111,60

Banco Concha / Reclinável BA25 
San Marino em Courvin Preto

R$1.046,40
À vista no boleto: R$973,15

Banco Concha / Reclinável BA25 
San Marino em Courvin preto, Azul 

R$1.046,40 ou 6x de R$174,40
À vista no boleto: R$973,15

Banco traseiro alto San Marino BA34
c/ encosto de cabeça (1 metro) Ideal 

para gaiolas, Engesa etc.
R$1.097,00 ou 6x de R$182,83
À vista no boleto: R$1.020,21

Pneu GT Radial Adventuro 285/75 
R16 Mud Terrain com 34 pol. altura

R$ 899,00 ou 6x de R$ 149,83
À vista no boleto: R$ 836,07

Pneu Gt Radial Adventuro 235/85
R16 Mud Terrain 

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

Pneu 35x12,5 R 15 Mud Terrain (MT)
modelo CHA SL 366. Westlake tires

R$920,00 ou 6x de R$153,33
À vista no boleto: R$855,60

Pneu 37x12,5 R17 Mud Terrain (MT) 
Modelo SL 366 CH- Westlake tires

R$1.323,00 ou 6x de R$220,50
À vista no boleto: R$1.230,39

Farol de LED. Angel Eyes 40W
12V - Ideal para Jeep, Rural, F-75, 
Troller, Pode ser adaptado L-200 

SPORT E PAJERO SPORT
R$ 999,00 ou 6x de R$ 166,50
À vista no boleto: R$ 929,07

Barra Led c/12 Leds 36W 180mm 
75 mts de alcance - 2520 Lumens 

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

Farol de Led Tipo Barra 240W 
1,05mts c/ 80 Leds

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

Farol LED tipo Barra c/ 12 Leds 
200mts de alcance, 2520 Lumens

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

SETEMBRO
02/09 2ª Trilha da Batatinha 4x4 “Pesado” Bataguassu-MS ----
02/09 Mitsubishi Motorsport Curitiba-PR ----
03/09 6º Encontro de Jipeiros Wenceslau Braz-PR 43-99979-1265
07/09 Desfi le cívico com jipeiros 4x4 Daidema-SP 11-97400-7220
07 a 10/09 9º Encontro Land Rover Brasil 2017 Barretos-SP 
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 Cachorro Louco - Rally 4x4 - Extreme Curitiba-PR 41-3352-5063
09/09 Renegados Off Road Vila Flores-RS 54-99132-8234
09/09 8º Socorro Off Road Socorro-SP 19-99732-6008
09/09 Passeio Caminho das Pedras Lavras Novas 31-3293-8608
08 a 10/09 XIV Trilha Off Road e Jeep Cross Encruzilhada do Sul-RS ---- 
12/09 Queima da Mortadela “Núcleo ABC” S.Bernardo Campo-SP 11-98171-9629
15 a 17/09 Expo Off Road Timbó-SC 47-3382-7030
16 e 17/09 Desafi o 4x4 Poços de Caldas-MG 35-98877-6335
16/09 Rally da Inclusão Jeep Clube Curitiba Curitiba-PR 41-3352-5063
22 0 24/09 São Pedro Adventure São Pedro-SP 11-97140-6504
23/09 Mitsubishi Motorsport São José do Rio Preto ----
23/09 11º Passeio 4x4 Rota dos Túneis Friburgo-RJ 21-99469-5060
23 e 24/09 21º Encontro de Jeeps e Gaiolas Santa Gertrudes-SP 19-99767-0891
23 e 24/09 XIX Encontro Pirajeep Off Road Piraju-SP 14-99621-7851
24/09 13º Passeio Inclusivo Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
24/09 3º Passeio Jeepeiros de Colombo Curitiba-PR 41-3352-5063
28/09 Encontro Atibaia Off Road Atibaia-SP 11-97310-5634
29/09 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
29/09 36º Rallye Caça ao Churrasco 4x4 Petrópolis-RJ 24-98854-5313
30/09 Trilha do Carlinhos S.Lourenço da Serra-SP 11-97150-7913
30/09 Copa Troller Jaragua do Sul-SC ----
30/09 3º Burguer Fest Jee clube do Brasil Piracaia-SP 11-3277-5082
30/09 e 1/10 Encontro 4x4 Silveiras-SP 12-99660-4916

OUTUBRO
07/10 Serafi na Jeep Clube Serafi na Corrêa-RS 54-99132-8234
07/10 19º Desafi o 4x4 Arapongas Arapongas-PR 44-99986-2427
07/10 1ª Trilha das Penelopes BNC4x4 Sta Isabel Rio Preto-RJ 24-99222-1688
07/10 4ª Rota da Lua Cheia Trilha 4x4 Mossoró-RN 84-98855-6934
11 a 15/10 Festival Off Road Morada Nova Morada Nova de Minas 38-98852-1879
11 a 15/10 Expedição 4x4 Canastra Adventure Serra da Canastra 11-97140-6504
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 2ª Trilha 4x4 de Monte Vêneto Cotiporã-RS 54-99925-1498
14/10 Trilha do Boqueirão Off Road Boqueirão-RS 51-99935-1594
21/10 1º Acampamento Fazenda 4x4 Guarulhos-SP 11-99164-8368
21/10 9º Rancho do Mato Curitiba-PR 41-3352-5063
27/10 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
27 a 29/10 Adventure Sports Fair São Paulo-SP 11-5067-1717
28/10 2º Passeio 4x4 JCVale das Cachoeiras Pres. Getúlio-SC ----
28/10 Copa Troller Londrina-PR ----

NOVEMBRO
02 a 05/11 1º Conquista Off Road Vitória da Conquista-BA 77-99968-1172
11/11 1ª Trilha Off Road S. Seb. da Amoreira-PR 49-99921-2723
24/11 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
24 e 25/11 XVIII Trilha Off Road Vacaria-RS ----
25/11 Final Extreme Maragatos Nova Prata-RS 54-99132-8234

http://www.gama4x4.com.br/
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