
10

KLAS AUTOMOTIV & MARKETING LTD.

PRODUTOS

A KLAS AUTOMOTIVE é uma empresa familiar fundada em 1957 em Istambul. No setor automotivo, prestamos todo tipo de serviço atendendo todas as necessidades de nossos conces-
sionários e clientes, inclusive a logística. É por isso que temos uma grande experiência e conhecimento na indústria automotiva e na exportação para o mercado global de peças automotivas. 
Fabricamos para OEM na Europa, VALEO-BOSCH-ZF-SACHS-LUK-FTE-TRW-INA-MANN-HENGST-GATES-PIERBURGSWF-MAHLE-FEDERAL MOGUL-FEBI-NISSENS-ERLING-CORTE-
GO-BEHR etc. Além da marca, com KLAS PARTS, produzido em 100% Turquia, OEM trabalha em carros de passageiros de qualidade e veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, tratores, 
peças de reposição do mundo em 43 países, distribuidores e clientes especializados. Procuramos o caminho mais rápido (máximo de 4-6 semanas) e oferecemos uma ampla variedade de 
produtos (25.000 referências diferentes) como distribuidor de exportação, fornecendo-os com os preços mais acessíveis. Principais Vantagens:  A nossa visão ao proporcionar a integração na 
plataforma internacional do sector, o profissionalismo que condiz com o nome da nossa empresa de trabalho é o nosso principal objetivo. Além da nossa gama de produtos com a nossa estrutura 
experiente, profissional, contemporânea e dinâmica, estamos empenhados na melhoria constante da nossa qualidade e serviços. Nossa missão é proporcionar produtos comerciais valiosos que 
tornam a Klas Automotive confiável e de alta qualidade para entregar produtos da melhor qualidade aos nossos parceiros pelo preço mais acessível e da maneira mais rápida. Também marca 
KLAS, começamos com a qualidade e desempenho superior de produtos turcos para todo o mundo

www.klasauto.com CATALOGUE

SISTEMAS DE LIMPEZA, escovas de limpeza, borrachas de escovas. 
SISTEMAS DE SUSPENSÃO GERAIS, Suportes do motor, Suportes da transmissão manual, 
Suspensão da engrenagem manual, Dobradiça da cabine do motorista, Suportes do radiador, 
Suportes da mola da folha, mola de lâmina 
SISTEMAS DE EMBREAGEM Placas de pressão da embreagem, Discos da embreagem, 
Rolamentos da embreagem Unidades mestre e servo da embreagem, Cilindros centrais 
escravos, escrava central, Cilindros para a embreagem, kits de reparo Garfo de liberação e 
kits de reparo, espelhos, Vidros do espelho, Espelhos retrovisores, Espelho externo, cabine 
Espelhos de ponto cego, Capas de espelho, espelho exterior, 
SISTEMAS DE FREIO Sistemas de freio, Discos de freio, Pastilhas de freio a disco, Tambor 
de freio Pastilhas de freio, Câmaras de freio, Cilindro de freio de diafragma, Válvulas de freio, 
Válvula de controle de freio, Kits de reparo de pinça Kit de reparo de pinça, Válvulas diversas 

REGULADORES DE JANELA. Elevador de janela, Motores de elevador de janela, Motor 
elétrico de elevador de janela 
RESFRIAMENTO DO MOTOR Arrefecimento do motor, Bombas de água, Kits de reparo de 
bomba de, Embreagem do ventilador viscoso 
SISTEMAS DE INCLINAÇÃO E BLOQUEIO DA CABINE. Bomba manual de inclinação da 
cabine, Cilindro de inclinação da cabine, Trava da cabine Mecanismo de travamento da 
cabine 
BATERIAS. A Veículos automotivos e utilitários Veículos leves e pesados Série Gel Gel 
TANK CAPS Tampas do tanque de combustível, Tampas do tanque de uréia Tampas, uni-
dade do tanque (injeção de ureia)

https://disk.yandex.com.tr/d/Fr4od_GrX1XAzA?w=1

