EQUIPAMENTO JOAQUIM GAMEIRO – CLEANING AUTO

Mais rentabilidade nas oficinas
A Joaquim Gameiro iniciou em Portugal a comercialização da Cleaning Auto, um equipamento de
descarbonização do motor que permite às oficinas ter mais serviço e mais lucros.

N

o papel tudo funciona na perfeição.
O Cleaning Auto é um equipamento
que remove o carvão encrustado em
qualquer tipo de motor, restituindo as
performances originais do veículo, reduzindo
os consumos, diminuindo as avarias e aumentando a longevidade do motor e do veículo.
Por isso o desafio feito a Hélder Costa, gerente
da Joaquim Gameiro, empresa de Albergaria
dos Doze que comercializa o Cleaning Auto, foi
passar da teoria à prática, isto é, testar na prática os benefícios (ou pelo menos alguns deles).
Este desafio foi de pronto aceite, até com um
sorriso nos lábios, já que o responsável pela
introdução deste equipamento no mercado diz
mesmo que o sucesso da sua comercialização
passa, acima de tudo, pela demonstração do
mesmo.
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{ TEXTO PAULO HOMEM }
“Uma das grandes vantagens é que o cliente
assim que se senta no automóvel para o conduzir, após se ter feito a intervenção com o
Cleaning Auto, sente de imediato que o veículo
responde melhor desde as baixas rotações”,
garantia Hélder Costa.
OPERACIONALIDADE
Se existe equipamento fácil de operar é o
Cleaning Auto. Coloca-se o motor em funcionamento do automóvel, de preferência a uma
rotação um pouco superior às 1.000 rpm. Depois
basta colocar a mangueira logo na entrada da
admissão (de preferência antes do filtro de ar)
e ligar o equipamento, programando o seu
funcionamento para 60 minutos.
Passado esse tempo, desliga-se o equipamento,
e acelera-se um pouco o automóvel que irá

expelir pelo escape os resíduos. Obviamente
que se o automóvel tiver filtro de partículas o
ideal será um teste de estrada.
O Cleaning Auto praticamente não tem consumíveis (o seu custo é reduzido) e quase não
tem manutenção, pelo que a rentabilidade da
sua operação é muito elevada (está sempre
dependente do valor do serviço que a oficina
cobrar ao cliente e do número de descarbonizações feita por dia).
“Pelas nossas contas, com duas operações
por dia, efetuando o serviço ao preço que nós
recomendamos, em cerca de 4 a 5 meses está
amortizado o investimento neste equipamento”, refere Hélder Costa, explicando que
o Cleaning Auto pode também ser adquirido
através de financiamento ou em renting através da Grenke (empesa especialista em renting
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de equipamento).
“Incentivamos os nossos clientes a efetuarem
uma descarbonização nos carros dos seus
clientes uma vez por ano ou a cada 20.000 quilómetros”, refere Hélder Costa, explicando que
“dessa forma, vai conseguir-se obter melhores
resultados ao longo do tempo, prolongando a
vida útil dos componentes do motor”.
DOIS MODELOS
O Cleaning Auto é proposto aos clientes em
duas versões. A EP 506 12 Volts, mais barata,
que funciona a 45 amperes (potência de 650
watts) e que apenas necessita de ser ligada à
bateria do automóvel para funcionar, produzindo 3 litros de HHO (Oxihidrogénio).
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A Ep-506 220 Volts, liga-se à corrente elétrica,
funciona a 55 amperes (a potência sobe aos
3.000 watts, produzindo 11 litros de HHO), tendo
incorporado um radiador e uma turbina para
arrefecimento.
Como opcional, em ambos os equipamentos,
existe o sistema TechTarget System que potencia a produção de HHO com os agentes de
limpeza.
“O equipamento de 12 volts é autónomo, mas o
de 220 volts permite obter melhores resultados
com a descarbonização, embora isso dependa
muito do veículo, do estado do motor, do tipo de
utilização do carro e de outros fatores”, revela
Hélder Costa.
Através do site www.cleaningauto.pt está
disponível mais informação sobre este equipamento, que tem ainda um outro projeto associado. “À medida que formos comercializando
os equipamentos, estará disponível no site essa
informação, criando dessa forma um género
de uma rede de centros de descarbonização”,
explica Hélder Costa, dizendo ainda que a cada
oficina será oferecido um placard informativo
(que poderá ser colocado na entrada da oficina)
para informar os clientes de que se trata de um
centro de descarbonização.

ntes de se efetuar a limpeza
com o Cleaning Auto,
conduzimos um Audi Q3 com
motor 2.0 TDi com quase 6 anos
de idade (50.000 km) e um Honda
Jazz com motor 1.2 a gasolina com
mais de 10 anos e mais de 100.000
km.
Após a descarbonização,
no mesmo teste de estrada
(utilizando o mesmo percurso e
simulando as mesmas condições
de condução), verificou-se uma
melhoria na recuperação em
baixas e médias rotações (em 2º,
3º e 4º velocidades). No caso do
Honda a melhoria foi evidente,
ficando o motor mais “solto” e com
uma muito melhor resposta nas
acelerações.

COMO FUNCIONA
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ara os interessados, refira-se
que o Cleaning Auto funciona
de uma forma simples, não sendo
necessária desmontar qualquer
peça do seu motor. A limpeza
é feita nas peças do motor que
estão em contacto direto com
a combustão interna, através
do processo de electrólise. O
Hidrogénio, quando introduzido
para dentro da admissão de ar, vai
eliminar até 75% dos depósitos
de carvão e de oxidação, que
impedem o bom funcionamento
do motor.
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