
LANÇAMENTO LANÇAMENTO

Motor 6,5HP Series Wound  
Mais potente do mercado
Novo sistema de freio que reduz o 
aquecimento do conjunto em até 30%
Controle remoto com fio e sem fio novo desingn 
Peso 24kg (cabo sintetico) 33kg (cabo de aço)

Motor 6,6HP Series Wound  
Mais potente do mercado
Novo sistema de freio que reduz o 
aquecimento do conjunto em até 30%
Controle remoto com fio e sem fio novo desingn 
Peso 34kg (cabo sintetico) 48kg (cabo de aço)

* Capacidade de 12.000 lbs (5.400 kgf)
* Exclusivo sistema de
embreagem Ekron
* Recurso de acionamento manual
* Para-choque especial
reforçado com guia de 
cabo roletado/aluminio
* Acionador Manual e
Sequencial de Tração 4x4
e neutro (opcional)

A mais completa linha de Guinchos do Brasil  (Hidraulico / Elétrico / Mecânico)

Novos Guinchos Elétricos da Família HS 

Agora disponível também para
o  Câmbio FSO2305
 

Compatível com todos os veículos
equipados com 
Câmbio Eaton FS02405

Em 2016 para o Novo troller

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

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

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

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

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

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

QUARTA-FEIRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUINTA-FEIRA

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

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

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

Jeep Clube de Ribeirão Pires
Local a defi nir

Jeep Clube de Brasília
Estacionamento do Shopping Popular
Brasília-DF - 19:30hs

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

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

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

SEXTA-FEIRA

Jeep Clube Pirituba
R. Prof. João Machado, 665
Freguesia do Ó - 20hs

GOR Guarulhos Off-Road
Av. Rotary, 826 - em frente shopping 
Internacional - Guarulhos-SP - 20hs

Pista Off Road 
R. Brasilina Ignes Brancaleoni Trama
Guarulhos-SP - 19h
11-7821-1466 /  97608-5802

ENCONTROS
REUNIÕES NOTURNAS SEMANAIS

EVENTOS
DEZEMBRO
04 e 05/12 Paulista Off Road  Pindamonhangaba-SP ----
04/12 Rally da Meia Noite 30 anos JCC Curitiba-PR 41-3352-5063
05/12 Jeep Freunde - Jeep Clube Blumenau-SC 47-8406-2000
05/12 19º Encontro Off Road e 1º Noturna  Pederneiras-SP ---
05/12 21º Encontro de Jeeps do Sul Tramandaí-RS 51-9983-1130
05/12 6ª Trilha de Vila Segredo Ipê-RS 54-9963-4675
05/12 Confraternização JC Comando Oeste Mairinque-SP 11-4246-2158
05/12 Passeio Rally / Trilha SC São José-SC 48-3035-3909
05 e 06/12 Arena Off Road Bahia 71-8788-0000
05 e 06/12 5ª Trilha Benefi cente Off Road Lavras-MG 35-9144-0800
12/12 Trilha Invasores 4x4 Brasil Ibiúna/Juquitiba-SP 11-97610-0570
12/12 Jeep Noel Jeep Clube do Brasil Piracaia-SP 11-3277-5082
13/12 15º Passeio Natalino Piracicaba-SP 19-98175-2728
19/12 Rally do FOFO Sportes / Solidário Itu-SP
20/12 JeepNoel Off Road “Vô Diadema”  Paranapiacaba-SP 11-99601-0806
20/12 Jeep Noel JCBrasil Piracaia-SP 11-2924-6073
20/12 Festrilha Atolados RS Tuia-RS 51-9964-7300

JANEIRO
03 a 16/01 28º Rally Dakar 2016 Argentina, Bolivia, Peru ----
17/01 9º Aguas de Lindóia Off Road Águas de Lindóia-SP 19-99152-1085
22 a 24/01 1º Encontro Amigos Wrangler Brasil Brotas-SP 47 -8883-3128
23 a 25/01 22º Transparaná Guaíra/Guaruba-PR 41-9991-9551
29/01 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
29 e 30/01 13º Trilha Carangueijos de Areia Gaivotas-SC 48-3533-0165
29 a 31 7º Encontro e Trilha Off Road Bataguassu-SP 67-9996-9250
  

FEVEREIRO
05 a 09/02 5ª Trilha Pantanal Coxim (Aristol) Coxim-MS 67-9669-1930
20/02 10º Encontro Off Road Cornélio Procópio-PR 43-9635-1961
26 A 28/02 Jeep Country Internacional Horizontina-RS 55-8402-5970
26/02 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858

MARÇO
12/03 Trilha grupo Quebra Taipa Encantado-RS 51-9714-2777
25/03 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858

ABRIL
30/04 22º Trilha Jeep Clube Camaquã Camaquã-RS 51-9701-6805
29/04 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858

ENVIE OS DADOS DO SEU EVENTO - MAIL: JORNAL@MAISOFFROAD.COM

ENVIE OS DADOS DO SEU EVENTO - MAIL: JORNAL@MAISOFFROAD.COM
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Para Jeep, estria de Chevrollet  R$ 
180,00 tr Thiago (11) 97116-7751

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jg Pneu Mud

PEÇAS USADAS
49745312 c/ Nelson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volante sport 

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

jornal@maisoffroad.com

ANUNCIE 
GRÁTIS

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

RESPONSABILIDADES DO ANUNCIANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11-5062-9000

GUINCHOS

BASE

RODAS

GUINCHOS E BASES 
PARA TODOS VEÍCULOS 

E PLATAFORMAS
Gama 4x4  

Aqui, respiramos Off-Road!

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

Pneu GT Adventuro 
33x12,5R15
Mud-Terrain 

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

À vista no boleto: 
R$731,91

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

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

Pneus 35x12,5 R15 
Yokohama MT

Mud Terrain
70 % Off Road 

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

6x de R$261,67
À vista no boleto: 

R$1.460,10

Pneu Atturo 35x12,5R17 
Mud Terrain

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

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

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

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

Pneu GT Radial 
Adventuro 

285x75 R16 
Mud Terrain com 34"

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

Pneu 265x75R16 GT 
Radial Adventuro 

All Terrain 
original p/ L200, 

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

6x de R$123,33
à vista R$688,20

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

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

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

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

www.gama4x4.com.brGama 4x4  

Guincho Elétrico Winch 9.000lbs 
4310kg Pró Line Linha Profissional 

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

Guincho Elétrico Winch 12.000lbs 
5400kg Linha Profissional 

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

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

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

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

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

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

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

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

Guincho Elétrico 16000lb
7240kg c/ cabo de Kevlar

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

Guincho Elétrico Winch 
16.000lbs / 7240kg 

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

JIPEBRAS

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

ACESSÓRIOS
OFF-ROAD
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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

Caixa satelite Jeep
Caixa satélite jeep 30 estrias em 
perfeito estado R$300,00 tr. 11-
4178-0785

Rastreador
Car system plus R$650,00 tr. 11-
4178-0785

Pneus BF Godrich
4 pneus BF mud-terrain 285 / 75 / 
16 usados (ideal para ressolar) R$ 
700,00 tr. 11-2277-1247

Chassis documentado 
Com caixote, grade, capô, tampa 
traseira, do jeep 1957, R$ 7 mil, tr. 
21-3285-4715 c/ Carneiro

Pneus Unimog
4 pneus militares importados “Made 
in Austria” marca Continental, me-
dida 12.5 Aro 20 Radiais, desenho 
candango, original do Unimog, 
pneus novos, tem 40” de altura, 
cada R$ 1.700,00. tr. 11-99910-8140 
c/ Leonardo

Radio PX Cobra 148 GTI
Radio completo com antena aquar-
ius suporte para o rádio e para 
antena, cabo 5,5m da aquarius, é 
instalar na viatura. tr. 11-99548-0094

Câmbio Toyota
4 marchas com reduzida Toyota, tr. 
21-98117-8367

Eixo Dana 44 Preparado
Eixo diant. e tras. Dana 44, fl utuante, 
relação 12:47, caster alterado (pron-
to p/ Spoa), AVM, munhão reforçado,  
preparado p/ receber  kit de freio de 
S-10 na diante, todos os itens novos 
e revisados  R$ 2.000,00 cada , tr. 
11-99798-8828 c/ Eduardo

Eixo Engesa F1
Traseiro, c/ relação 13:46, todo 
revisado  R$ 1.800,00, tr. 11-99798-
8828 c/ Eduardo

Semi-eixo chavetado
Conjunto traseiro de semi- eixo para 
eixo chavetado Dana R$ 200,00, tr. 
11-99798-8828 c/ Eduardo

Cubo Jeep chavetado
Conjunto (02) cubos traseiros  
chavetados. R$ 200,00, tr. 11-
99798-8828 c/ Eduardo

Cubo Roda Jeep 
Par de cubos dianteiro do eixo Dana 
(Willys) R$ 100,00, tr. 11-99798-
8828 c/ Eduardo

02 Caixas Satélites 

para Eixo de Toyota Bandeirantes 
R$ 350,00 cada, tr. 11-99798-8828 
c/ Eduardo

Kit Adaptação
Kit de adaptação da caixa de trans-
ferência do Toyota no Engesa F-1 
com engrenagem. R$ 500,00, tr. 
11-99798-8828 c/ Eduardo

Peças do motor 
Maxion Rover 2.5 Turbo Diesel: 
bomba dh, carcaça de distribuição 
completa c/ bomba de óleo e tampa,  
alternador com bomba de vácuo, 
motor de arranque, bomba Injetora, 
01 Tampa de Válvula, 01 Jogo de 
pistão, 01 Respiro de Carter, lote 
R$ 2.000,00, tr. 11-99798-8828 c/ 
Eduardo

Filtro de Ar Troller
3.0 TDI completo, mais elemento 
K&N R$ 500,00 tr. 11-99798-8828 
c/ Eduardo

Câmbio EATON
Cambio Eaton 2405, 5 marchas 
ótimo estado pouco uso semi novo 
tr. 12-991291316 luiz

4 Pneus BF
BF Goodrich 31x10,50 R15 Lt All 
Terrain T/A, excelente estado todos 
sem furos ou rasgos com meia vida 
R$ 1.600,00 jogo,  tr. 11-98067-0170

Câmbio 5m e 4x4
Câmbio 5 marchas e 4x4 e reduzida 
com capa seca para motor APVW 
serve para outros 4x4 R$ 3.500,00 
tr. 61 -35918536

Lagartas p/ veículos
CAMOPLAST made in USA, con-
junto completo com 04 lagartas 
com possibilidade de montagem em 
eixos com 5, 6 ou 8 furos, novas. óti-
mas para trilhas, tr. 12-99711-6712

Guincho 12.000Lbs
Modelo Winch c/ 1 controle sem uso, 
fora da caixa, guincho de demon-
stração em feiras R$1.150,00. tr. 
11-98910-9394 c/ Júnior

Capota Jeep CJ5
Conversível bege e preta  marca 
Atlântida para jeep willys e ford 
cj5 capota sem uso, Okm , porém 
fora da caixa R$1.150,00 tr. 11-
98910-9394

Guincho 9000
Winch com 1 controle sem uso 
- peça de exposição em feira. 
R$1.050,00 tr. 11 98910-9394 c/ 
Júnior

Motor 608 Toyota 
Funcionando, não é revisado porém 
esta em perfeito estado, com pro-
cedência pertence a minha Toy-
ota. Só recebo de pessoa física 
para pessoa física. Com motor de 

arranque, bomba d’ água. tr.11-
98910-9394

Capota Jeep CJ3
Conversível preta  marca atlantida 
para jeep willys e ford cj3 ( jeep 
1951 à 1954) sem uso, Okm , 
porém fora da caixa R$1.150,00 tr. 
11 98910-9394

4 Rodas Mitsubishi 
Aro 20 com pneus tr. 11 98910-
9394. c/ Junior

Chassis Toyota
Com documento e procedência, 
licenciado.
R$ 4 mil tr. 11 98910-9394 c/ Junior

Motor Mercedes  
p/Toyota Bandeirante, funcionando 
tudo, não é retifi cado consequen-
temente  não possui garantia, so-
mente de funcionamento. procedên-
cia, veículo no nome,  acompanha 
motor, motor de arranque, bomba 
d’agua,  turbo e intercooler, hélice 
não acompanha suporte, radiador, 
mangueira do radiador e embrea-
gem R$ 4.500,00 tr.11-98910-9394

4x4 Cherokee
Caixa de transferência de cherokee 
Sport, R$ 800,00 tr. 11-94707-4447

4x4 Cherokee V8
Caixa de transferência da cherokee 
v8 R$:800,00 tr. 11-94707-4447 
c/ Olivério

Kit 4x4 Evemo
Con todas as peças para addap-
tação Chassis A20, D20, peças orig-
inais. tr. 11-5641-4589 c/  Toninho

Carretinha Militar M-100
Restaurada, R$ 5.300,00 tr. 11-
2317-4155

Suporte de Base Antena
Restaurada R$ 5.300,00 tr. 11-
2317-4155

Suporte de Base Antena
Militar Jeep CJ5 R$ 150,00 tr. 11-
99137-3721

Suporte de Rádio Militar
Para Jeep CJ5 R$ 120,00 tr. 11-
99137-3721 c/ Everton

Para-Choque
Dianteiro Tubular Jeep CJ5, R$ 
150,00 tr. 11-99137-3721

Quadro do Jeep
Militar sem vidro R$ 110,00 tr. 11-
99137-3721

Santo Antonio
Com furação para cinto de segu-
rança R$ 200,00 tr. 11-69190-4041

Câmbio 4 marchas
Jeep Cõmpleto em bom estado R4 

1.700,00 tr. 11-4974-5312

Velocimetro Jeep Americano
CJ5 Modelo americano em perfeito 
estado marca milhas e kilometros 
restaurado por especialista R$ 
400,00 tr. 98339-0219

Ponta de Eixo 1942
2 pontas eixo fl utuante originais em 
perfeito estado R$ 600,00 cada tr. 
11-98339-0219

Eixo Flutuante
Para Toyota Bandeirante com siste-
ma de freio (sem o fucinho) R$ 3 mil 
tr. 11-98585-2750

Volante Esporte
para jeep, estria de chevrolet R$ 
180,00 tr. 11-97116-7751

Chassi Jeep 
Ano 1966, com documentos, 2 difer-
enciais, fx de molas R$ 3.500,00 tr. 
11-99937-4451

Jogo de Pneus 
235/70R16 100% asfalto com 40% 
de vida R4 400,00 tr. 11-97116-7751

Capota para Jeep
Completa Gaúcha para Jeep CJ5 
portas, janelas, tr. 21-98117-8367

Ponta de eixo
Traseira do JPX, curta e longa 
perfeitas R$ 400,00 cada tr.16-
98152-5350

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

Carretinha militar M-100
Adquirida do EB. reformada R$ 
4.400,00 tr. 11-99137-3721

Chassi Jeep 
Excelente estado adquirido exercito 
R$ 2.400,00 tr. 11-99137-3721

Para-lamas JEEP CJ5
Lata mal estado o par R$ 120,00 tr. 
11-97116-7751

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

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

Muito popular na Amé-
rica do Norte as chamadas 
“truck toolbox” são aces-
sórios quase que universais 
nas caminhonetes em países 
como os Estados Unidos e 
Canadá. É de olho nessa 
oportunidade que a empre-
sa Transbox desenvolveu 
uma linha de bagageiros de 
alumínio pensada especial-
mente para o mercado Bra-
sileiro. 

“Foram quase dois anos 
de desenvolvimento para 
apresentar um produto com 
a qualidade que o consumi-
dor brasileiro exige” garan-
te Georges Ebel, diretor da 
empresa. “O consumidor 
está buscando novidades. 

Nova linha de box para picapes em geral
Os acessórios comercia-
lizados atualmente se tor-
naram muito comuns e de 
pouca utilidade prática. Já 
os Transbox, além do apelo 
estético, surgem para re-
solver um problema muito 
comum aos donos de pica-
pes. Transportar de manei-
ra prática e segura objetos 
que de outra maneira fi ca-
riam soltos na caçamba.”

Não deixe de conferir a 
nova linha Transbox, uma 
nova opção para curtir a 
liberdade da sua caminho-
nete com comodidade e 
estilo. Informações: www.
meutransbox.com.br e 
www.facebook.com/meu-
transbox. 11-4341-6484

Cabos Pata Negra lança linha reboque pesados

Os cabos Pata Negra rebo-
que pesado vão substituir os 
perigosos cabos de aço e as 
pesadas correntes nas opera-
ções de resgate em atoleiros 
e barrancos de máquinas 
agrícolas, caçambas e trato-

res, no reboque de auxílio às 
carretas, treminhões e cami-
nhões para o escoamento da 
safra nas estradas vicinais e 
de acesso às propriedades 
rurais, nas obras de cons-
trução de estradas e no dia 
a dia das concessionárias de 
estradas nos resgates de ve-
ículos acidentados em bar-
rancos e ainda no reboque 
de super caminhões minera-
dores fora de estrada.

A CSL Marinharia está 
estruturando sua rede de 
distribuidores em todo o 
Brasil. Maiores informa-
ções no site www.cabore-
boquepesado.com.br, pelos 
telefones (24) 2248-0298 e 
2243-1665 ou via e-mail: 
patanegra@caboreboque-
pesado.com.br.

lizados atualmente se tor-
naram muito comuns e de 
pouca utilidade prática. Já 
os Transbox, além do apelo 
estético, surgem para re-
solver um problema muito 
comum aos donos de pica-
pes. Transportar de manei-
ra prática e segura objetos 
que de outra maneira fi ca-

Não deixe de conferir a 
nova linha Transbox, uma 
nova opção para curtir a 
liberdade da sua caminho-
nete com comodidade e 

de estradas e mineração.
A nova linha inclui os 

cabos de reboque Poliami-
da 8.000 com resistências à 
tração até 40 tons e os Su-
perpotentes HMPE 12.000 
que chegam as 200 tons. 

A CSL Marinharia lança 
neste fi m de ano uma nova li-
nha de cabos Pata Negra, des-
ta vez destinada ao segmen-
to de reboque pesado para 
atender aos setores agrícolas, 
construção e administração 

dor brasileiro exige” garan-
te Georges Ebel, diretor da 
empresa. “O consumidor 
está buscando novidades. 

estilo. Informações: www.
meutransbox.com.br e 
www.facebook.com/meu-
transbox. 11-4341-6484

Cabos Pata Negra lança linha reboque pesados

Os cabos Pata Negra rebo-de estradas e mineração.A CSL Marinharia lança 

E-Mail: Jornal@maisoffroad.com20  Julho - 2015 JORNAL MAIS OFF ROAD

CARDANPEÇAS

cardanpecas2006@hotmail.com

84-3314-1335
84-3314-6080
84-9112-6155

Sempre o melhor preço

4X4
COMPONENTES: abraçadeira, rolamento 

c/ borracha,cruzeta, defletor, engraxadeira, flange, 
garfo, luva, parafuso, ponteira, porca, 

borracha sanfona e terminal

Peças e Serviços

EMPREAGEM - SUSPENSÃO 
FREIOS E CARDANS 

AGRÍCOLAS, INDUSTRIAL 
E AUTOMOTIVOS

LINHA DIESEL UTILITÁRIA NACIONAL E IMPORTADA
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contato@cricripneus.com.br 41. 3382.8277
Silvio Pinto Ribeiro, 456 - Quississana - São José dos Pinhais

FRONTEIRA
265.75R16

FRONTEIRA 
01 75016

FRONTEIRA 
235.75R15

FRONTEIRA 
MOD 02 
750X16

FRONTEIRÃO

ARGENTINO
CRI CRI  
31.10.50R15  
E 265.70R16 

DOURADINHOS
 205.75R15 
E 195.75R16

DOURADOS FEST
33X12.50R15 
E 285.75R16

RAIADO

TORK 
31X10.50R15 
e 265.70R16

TRILHA 
ZERO

VJ 900VJ 910

PNEUS A ALTURA DE SEUS DESAFIOS

www.cricripneus.com.br

BISCOITÃO 
225.75R15
255.75R15
31.10.50R15 
245.75R16

BISCOITINHO

pit-stop em companhia de 
valorosos amigos do Jeep 
Clube Tapajós, tanto para a 
manutenção de todos os ji-
pes quanto para um tour pela 
cidade que abriga uma das 
mais exóticas e belas praias 
do mundo: Alter do Chão.

Na retomada da expe-
dição, se dava início a uma 
travessia de balsa pelo rio 

Mais de 2.000 km na Amazônia

amazonas para continuar o 
trajeto por vias de chão ba-
tido tomadas por buracos e 
áreas alagadas até a cidade 
de Monte Alegre. Em Prai-
nha, à espera de mais uma 
balsa rumo a Laranjal do 
Jari, a turma se debruçava 
sobre uma grande tarefa: a 
troca de anéis de segmento 
do motor da Hilux do ami-

go Gilberto ainda na fila de 
embarque durante a madru-
gada. 

Já no Estado do Amapá, 
a caminho de Laranjal do 
Jari, já no 11º dia, mais um 
problema era posto ao com-
boio: a quebra do semi-ei-
xo traseiro do Bandeirante 
do amigo Alexandre. Dali, 
o jipe seguiu com apenas 

três rodas e um tronco de 
madeira no lugar da quarta 
roda por cerca de 10 km. Por 
sorte, mesmo a noite ainda 
puderam contar com um ca-
minhão plataforma que pas-
sava por ali; daí então, o jipe 
avariado chegava a cidade 
carregado. Lá a sorte mais 
uma vez se mantinha, pois, 
contaram com oficinas espe-
cializadas em reparos desse 
tipo de peça, permitindo a 
continuidade da expedição 
por vias de chão batido e 
estradas cheias de buracos 
sem mais problemas até che-
gar em Macapá no 12° dia 
com recepção dos valorosos 
companheiros do Jeep Clube 
de Macapá.

Ficam os agradecimen-
tos ao Transportes Irmãos 
Rodrigues, Posto Rodoterra, 
RBA afiliada a TV Bandei-
rantes em Bragança, Jeep 
Cube do Tapajós e de Ma-
capá, em especial ao amigo 
Portela.

Trilhas exigiram força dos veículos

os primeiros problemas: a 
quebra do suporte do amor-
tecedor do Bandeirante do 
Alexandre e a quebra do ro-
lamento de centro do cardan 
da Hilux do amigo Gilberto. 
Problemas que precisaram 
de uma boa e velha gambiar-
ra com uso de bambú além 
de esperar até chegar em 
Breu Branco para execução 
de reparo. 

No translado enfadonho, 
entre bruracos e a exigência 
de reparos na bomba injeto-
ra da Hilux do amigo Gil-
berto no terceiro dia, o com-
boio seguiu comendo carne 
assada no cofre do motor, 
passando pelas cidades de 
Tucuruí, Novo Repartimen-
to, Pacajá, Anapú, Altamira, 
Brasil Novo, Uruará, onde 
as boas impressões ficavam 
por conta das belas paisa-
gens, a fauna exuberante às 
margens das estradas e a en-
genhearia de transformação 
de morros e serras esculpi-
das pelo homem com uso de 
dinamites.

Passado mais alguns tre-
chos veio a parte pela Tran-
suruará, quando a turma se 
aventurava tracionada em 
4x4, em companhia e em 
crédulos, no trecho mais 
difícil de toda a expedição 
cumprindo mais de 200 km 
de atoleiros, facões, erosões 
e alagados, que exigiram 
esforço do comboio nas ta-
refas de desatolagem dos 
jipes. Na chegada a cidade 
Santarém, já completando 
uma semana, começava um 

xadeira, esteira, solda, esme-
rilhadeira, prancha, barraca 
de teto e de camping, re-
servatório de água; a turma 
partiu de Bragança/PA e en-
veredou pela BR-308 até o 
km 100, em Santa Maria do 
Pará onde tomaram a BR-
010 até chegar no município 
de Mãe-do-Rio, lá pegaram 
rodovias estaduais até a ci-
dade de Acará e mais tarde 
Baião. O próximo passo foi 
por vicinais por entre a mata 
fechada até chegar em Breu 
Branco no segundo dia. Até 
aí a aventura ficava por con-
ta dos buracos gigantescos 
que empossavam água re-
velando um dos primeiros 
desafios a frente, que ainda 
se somava a um emaranha-
do de vicinais que exigiam 
atenção redobrada do co-
mando do comboio para não 
deixar ninguém se perder. 
Ainda nessa etapa surgiam 

rários e militares naquela 
região.

Com apoio da Rede de 
Postos Rodoterra em Bra-
gança, jipes tomados por 
reservas de peças, parafusos 
e fluidos, além de pás, facas, 
cintas, cordas, hi-lift, engra-

No extremo norte do 
Brasil, um pedaço da Flores-
ta Amazônica na porção nor-
deste do Pará e sudoeste do 
Amapá se apresentou como 
terreno para mais um desa-
fio à turma do Jeep Clube de 
Bragança. E, foi pra lá que 
seguiram embarcados em 
seis jipes fora de linha, entre 
os dias 1 e 12 de maio, num 
percurso por vias federais, 
estaduais e vicinais tomadas 
por buracos, erosões, ato-
leitos e facões, cumprindo 
mais de dois mil quilôme-
tros para viver a mais longa 
expedição da Turma: “A Ex-
pedição Bragança-Transa-
mazônica-Macapá”. 

Vieram alguns dos mo-
mentos decisivos da trans-
formação do cenário ama-
zônico com a construção 
de hidroelétricas, estradas, 
além de conhecer a rotina 
de povos amazônicos, ope-

Não faltou lama para os 4x4

Amigos encararam uma longa viagem Translado pelos rios transportou os jipes

BOOMERANG
BIG

BOOMERANG
BIG
Medidas

Diversas bitolas R15, R16, R17, R18, e R19 - consulte
Sulcos de 40mm

(51) 3534-7150
ost.ind.br
ost@ost.ind.br 

RS 122, Km 30/31
Bairro Santa Terezinha

Bom Principio-RS

Medidas
Diversas bitolas R15, R16, R17, R18, e R19 - consulte

Sulcos de 40mm

OLIGATOR
BIG
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http://meutransbox.com.br/
http://www.facebook.com/meu-
http://boquepesado.com.br/
http://pesado.com.br/


Toyota SW4 1998
4x4, gas/gnv, lift 4”, espaçadores de 
rodas 4cm, dvd, py, revisada, couro,  
estribos, suporte p/ farois em led R$ 
29.500,00 tr. 15-30127573

Gaiola 2013
Colella 4 lugares, motor kombi 2011, 
1.4 flex, doc. ok, tubo aço norma 
SAE, Solda MIG, tr. 11-99933-6650

Jeep 1967 s
6cc., 4x4, dh, freio a disco, guincho 
elétrico 12000 lbs, engate, toolbar, 
rádio px, pneus novos, galão R$ 30 
mil tr. 11-3643-8503 
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Jeep - 1966 s
4x4, reduzida, guincho elétrico, tow 
bar, pneus Frontiera, doc. OK, motor 
original R$ 30 mil tr. 19-99762-9041

Subaru Forester 1998 s
Preta, 4x4 inteligente, completa, 
excelente estado de conservação, 
revisada, automática e envelopada. 
R$ 26 mil tr. 11-3643-8503

Jeep - 1966 s
4cc alcool,câmbio Clark, dh, Bar-
ras  e molas Toyota, freio nas 4, 
flutuante, guincho tr. 11-99947-6427

Jeep 1967 s
motor original 6cc, 4 marchas, 4x4, 
cap. conversível, acessórios Macer-
al, couro, doc. ok  Sistema anti-furto, 
radio, R$ 25 mil  11-97133-2086

Pajero IO - 2000
Automática, snorkel, guincho, Lift 
2”, Pneus BF 31”, couro, alarme, R$ 
28.900,00 tr. 11-94252-1909

Rural - 1974
Motor 4.1 injetado, fuel tech, clark 
4m, guincho, pneus BF 35”, bancos 
i30, R$ 33.500,00 tr. 11-94252-1909
c/ Martins

Jeep - 1957
Rosa bebê, motor V8 302, câmbio 
automático, Pneus 37”, Placa GAY-
0024, R$ 84 mil. tr. 11-4178-7770

Triton Savana - 2013
Impecável com diversos acessórios, 
toda equipada para expedição off 
road, R$ 110 mil tr. 11-98634-4864

WRANGLER 3.6 UNLIMITED s
2012 - motor pentastar v6, 284 
cv; couro, central mult., telas nos 
encostos de cabeça , levantado 10 
cm; 12 farois auxiliares; capota 
rigida, somente anda na cidade. 
R$ 149 mil - (16) 98131-7367

WRANGLER 2.5 YJ 1991 s
Preparado trilhas pesadas, 6 cc In-
jetado, Cambio 3 marchas, Redução 
Willys, Eixos de F-75, Bloq.100% 
Kaiser, Guincho 12.500 Libras, 
Gerson Frota (92) 99607-4848

TEC FIBRA
4X4

CARROCERIAS 
EM FIBRA

REFORÇADA
P/ TRILHA

BERNADÃO

Av Itaquera n° 6971 - Itaquera - São Paulo - SP
Rua Corin nº 3 Vila Ré - São Paulo - SP
Rua Marcilio Dias n° 410 - Santa Maria - S. André - SP 

Showroom
E-mail: tecfibra2009@hotmail.com

www.tecfibra4x4.com.br

MAMUTE

DESPACHAMOS  PARA 
TODO O BRASIL

BICUDINHA

11-  2522-2032
11-98056-5862
11-95114-6313
11-99641-6687
11-99400-9019

Não é preciso pintar, 

já vai encerada e polida

na cor desejada

Cherokee Sport 1998 
6cc, kit lift 6”, Guincho 16.000, Pneus 
35”, rodas c/ beadlook, snorke, doc 
ok, R$ 28.500,00 tr. 11-94707-4447

RURAL - 1975
Cãmbio Clarck, 2 dono, 6cc., dh, 
pneus 3K, estribos, bagageiro, 9 lu-
gares, gancho reboque, jumelos es-
peciais R$  23 mil tr. 11- 99942-4001

Jeep - 1952
Motor Opala 4cc, alcool, ig. eletrôni-
ca, f. a disco na diant., eixos canela 
grossa, 3 marchas, cap. conversível, 
doc. ok., R$ 27 Mil, tr. 11-99625-9538

Suzuki Samurai 1991
Guincho winch 8.5, para-choque 
asa delta, snorkel, bagageiro, 
estribos, freios a disco nas 4, tr.  
11-94742-9202

Ford Rural - 1972
Motor 4.1 Silverado mpfi, câmbio 
4M, DH, freio hidrovacuo F1000, 
reduzida Hilux, teto solar, R$ 
46.800,00. tr. 35-99195-4890

BR 470 - KM 39 - 2755 - Gaspar - SC

(47) 3332-0562(47) 3332-0562 (47) 3332-0627
autocar4x4@gmail.com

PEÇAS E ACESSÓRIOS

PONTA DE EIXO 

TODOS OS MODELOS

CAIXAS DE CÂMBIO

www.autocar4x4.com.br
PREÇOS ESPECIAIS PARA LOJISTAS

REPRESENTANTE

Kit mola toyota .........................................................R$ 1399,00

kit freio a disco ...........................................................R$ 700,00

Kit pedal suspenso .....................................................R$ 600,00

Kit igniflex 4,6,8cc ..............................................R$ á consultar

Cambio chevette Willys ...........................................R$ 1350,00

O dia 19 de dezem-
bro trará amizade, clima 
amistoso e claro, Off 
Road. O Rally do Fofo, 
em Itu/SP, será o even-
to perfeito para acabar o 
ano com chave de ouro. 
A programação come-
ça na sexta-feira (18/12) 
com abertura da secre-
taria de prova, entrega 

Passeio natalino Piracicaba
O já conhecido Passeio 

Natalino de Piracicaba/SP 
chega a sua 15ª edição nes-
te ano de 2015. A festa será 
realizada no dia 13 de de-
zembro. O evento tem ca-
ráter familiar de média di-
ficuldade com desvios nos 
trechos mais difíceis. Toda 

a programação traz uma fi-
nalidade beneficente, sem-
pre em busca de animar as 
crianças da zona rural. A 
inscrição acontecerá no lo-
cal e custa R$ 50 mais dois 
brinquedos. Informações: 
https:/ /www.facebook.
com/jipeirosa.

Trilha beneficente em MG
Na semana que antece-

deu ao Dia das Crianças, 
os trilheiros de Lavras/MG 
recolheram brinquedos que 
foram doados a crianças de 
uma creche pública da ci-
dade e esta ação se repetirá 
no Natal. Nos dias 05 e 06 
de dezembro será realizada 
na terra mineira uma Tri-
lha Beneficente, através da 

qual recolherão mais brin-
quedos para muitas crian-
ças. Já a taxa de inscrição 
será revertida em cestas 
básicas, que serão doadas. 
A pista 4x4 está garantida. 
A taxa será de R$ 50 para 
participação. Para detalhes 
basta ligar para Rori (35) 
99144-0800 ou Rildo no 
(35) 98421-1223.

30º Rally da Meia Noite
 A galera do Jeep Clu-

be de Curitiba/PR não para 
de criar grandes eventos e 
agora é a vez do tradicio-
nal Rally da Meita-Noite, 
que já soma 30 edições. A 
prova é totalmente noturna 
e cheia de emoção. Have-

rá prova para as categorias 
Master, Graduados, Turis-
mo e Light. Sócios pagam 
R$ 100, enquanto os não-
filiados R$ 150. Para infor-
mações completas, leia: ht-
tps://www.facebook.com/
JeepClubeCuritiba.

Arena Off Road na Bahia
Repleto de adrenali-

na acontece nos dias 05 e 
06 de dezembro a Arena 
Off Road em Salvador/
BA, durante a Fenagro no 
Parque de Exposições da 
cidade. Haverá a Ginla-

ma, Trilha Indoor, Passeio, 
Trilha Pesada, Exposição, 
Feira, Caça ao Tesouro e 
Troféus, ou seja, não faltará 
atividades. Para todos deta-
lhes, acesse: www.arenaof-
froad.com.br.

4x4 Noturno em Pederneiras
O Interior paulista vai 

se movimentar no dia 05 
de dezembro com a Trilha 
Noturna do 19° Encontro 
Off Road de Pederneiras/
SP. A prova se inicia às 
15h com a concentração 
na praça de alimentação 

em prol da Casa Vicente 
de Paula (asilo e creche). 
Já o Off Road dá a largada 
às 20h e promete aventura 
madrugada à dentro. In-
formações: https://www.
facebook.com/jeep.peder-
neiras/

21º Encontro de Jeeps no RS
O primeiro final de 

semana de dezembro, en-
tre os dias 04 e 06, será 
de muito Off Road em 
Tramandaí/RS. Acontece 
nesta data o 21° Encontro 
Jeeps do Sul com muitas 
aventuras, lama e clima 

de amizade. O local de 
encontro será na rua An-
gélica Dielh, 917. Os con-
tatos são: Valentim (51) 
9983-1130, José Paulo 
(51) 9823-3101 ou pelo 
Facebook - XTramandai 
Jeep Clubx.

6º Trilha da Vila Segredo
O dia 05 de dezem-

bro ficará marcado para 
a galera Off Road de 
Ipê/RS que receberá 
o 6° Trilha da Vila Se-
gredo. O evento é uma 
organização dos Tri-
lheiros do Segredo, que 
buscaram somar aven-
tura e diversão num 

mesmo espaço. A lar-
gada será dada às 9h na 
Praça da Igreja. O valor 
para participar será de 
R$ 140 incluindo café da 
manhã, almoço, camise-
ta e brinde. Interessados 
podem ligar para: Bruno 
(54) 9963-4675, Face-
book - Segredenses Jeep.

Rally do Fofo fecha o ano
de kits e vistoria, aula de 
navegação para os inscri-
tos sem experiência. Os 
valores das inscrições do 
rally serão destinadas para 
o Instituto Ingo Hoffmann, 
que abriga crianças e seus 
respectivos familiares em 
tratamento com câncer. 
Inscrições e mais detalhes: 
www.fofoesportes.com.br.

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

Jeep 1965
Verde militar, doc. ok, motor Opala 
4cc, dh, freio a disco, 5 marchas, 
4x4, chassi reforçado, parafusos 
em inox, santo antonio e diversos 
acessórios  tr. 11-973750047

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

Jeep 1952 
Carroceria de fibra NOVA, penus 
33, documentos ok. R$ 11.500,00 
tr. 11-5564-7942

Jeep - 1959
Original, CJ5, 6cc. reformado, guin-
cho Work 12000 documentação ok.  
R$17 mil tr. 11-99325-6422

JEEP Diesel
Modelo Willys CJ5, restaurado, 
inteiro em fibra, motor VW 1.9 TDI 
com 37.000km, cambio clark 5m., 
BF 33’’ All, disco nas 4 rodas, etc R$ 
34.900,00 tr. 11-984708462 c/ Fábio

TROCO CJ5 POR CJ3 
1978, doc. OK, mecânica perfeita, 
fr. a disco diant., capota nova, etc. 
Procuro cara de cavalo. tr. 11-
97199-7530 c/ Diego

JEEP
Diesel modelo CJ5, restaurado 
oficina própria, inteiro em fibra, 
motor VW 1.9 TDI com 35.000km, 
cambio clark 5m., BF 33’’ mud, disco 
nas 4 rodas, etc R$ 36.900,00, tr. 
11-98470-8462

JEEP - 1951 
Raridade, motor original, documen-
tação Ok, R$ 27 mil tr. 11- 7728-
9536 c/ Rogério

JEEP CJ5 MILITAR
Bernardini, vários acessórios, novís-
simo, tudo em dia, ver e levar; R$ 28 
mil  tr. 35-91364733 

JEEP - 1954 
Motor de opala 4cc, câmbio cheve-
te, pneus 33” novos, disco nas 4 ro-
das, tr. 11-98335 -1803 c/ Emerson 

Jeep - 1958 
Amarelo motor VW 1.8 ap banco 
couro freio a disco bagageiro tra-
seiro tr. 11-94871-8130

Jeep 1963 
Original Willys em perfeito estado, tr. 
11-9.9941-4092 c/ Alfredo

Rural - 1971
Motor GM 6cil, álcool, dh, 4 marchas 
clark, 4x4, pneus 32´´, coluna do 
Astra, couro, revestimento anti ruído 
e térmico, ped. Susp., freio disco 4 
rodas, doc. ok, aceito proposta. tr. 
11-991833222

Jeep - 1968
Vinho, motor 6cc., cabo rebocador, 
direção hidraulica, portas de ferro, 
bagageiro, tr. 11-994491717

Jeep - 1971
Motor 4cc, Opala, freio a disco dh, 
ped. suspensa, bancos san marin-
ho banco tras. c; cx ferramentas, 
direção de Monza, BF 31”, eletrica 
nova chassi jateado e numerado R$ 
19.500,00 tr. 11-98542-0000

JEEP Militar 1974
Ford CJ5, ¼ ton, 4x4, motor 6cc c/ 
acessórios militares, do 9° Batalhão 
Logíst Santiago-RS R$ 16 mil tr. 11-
99623-3500 c/ Fabio

Veraneio - 1976
Standart, azul e branca, carro a 
toda prova, 4 marchas, possui belas 
calotas de inox da versão Luxo. 
apta a placa preta imediata. tr. 11-
99624-4607

Jeep Toyota Militar - 1999 
Adquirido da marinha, chassi lon-
go, com acessórios militares, com 
69.000km, faltado apenas alternador 
e cx de direção e o banco do motor-
ista, 7 lugares no doc., tr. 11-99623-
3500 c/ Fabio

Cherokee sport - 1998
Automática, guincho com controle 
interno, dvd, bagageiro., 2 jogos de 
pneus e rodas para-choque dianteiro 
em aço R$ 22 mil tr. 11-2277-1247

TR4 2012/13
Automática, 4X4  35000KM unica 
dona nunca fez trilha, couro, multi-
midia, engate e sensor, branca, dok. 
ok., tr. 71-8814-8904

Toyota Band 1998
Cabine dupla 2 portas, faltando 
parte mecanica e acessorios docu-
mentação em dia, pintura nova R$ 
16 mil -85- 99968-0604

S10 - 1997 
CS, estilo off road, lift de carroceria 
2”, BF 31”, bancos Rallye Desing, 

santo antonio, capota maritima.nun-
ca fez trilha. doc ok., R$ 18.500,00 
tr. 11-983552713 c/ italo

Ford F 75 - 1966
6cc, 4x4 reduzida documentos em 
dia. carroceria de lata ótimo veículo 
para qualquer estrada. Freio a disco 
na frente. tr. 42-9986-5110

Pick-up F75 1975
4x4, totalmente reformada em fase 
de montagem toda original. Aceito 
troca, tr. 11-9.9941-4092 c/ Alfredo

Engesa EE-34 - 1983
4x4 e reduzida, diesel, viatura oficial 
EB, doc ok, placa do ano 1983, câm-
bio Clark 240V com 5 marchas + ré, 
catálogo de peças original Engesa, 
- Lataria, pintura, mecânica, pneus, 
detalhes originais, tudo 100%, R$ 
39 mil. tr. 11-99910-8140

Rural Willys  - 1972
Verde e branca, motor 4.1 mpfi 
Silverado injetado, 4 marchas Clark, 
dh, freio hidrivacuo F1000, reduzi-
da Hilux, teto solar, amortecedor 
Rancho, fexo de mola Hilux, troca 
por Cherokee Sport / Veraneio tr. 
35-9195-4890

Suzuki Vitara 
Para trilha com todas as proteçoes 
bloqueado e com o fucinho do dif-
erencial de ferro,R$ 13 mil, ou troco 
tr. 31-8523-1373

Camper - 1993
4x4, 6 cil. Gasolina, guincho work 
12000, pneus 31,  bloqueio diferen-
cial, teto solar original e ar condicio-
nado R$ 25.000,00 tr. 11 24041494

Pajero - 2000
7 lugares, 4x4, GLS B, automática, 
motor V6 3.0 gasolina, 128 mil kms, 
manual, chave reserva. R$ 27 mil. 
tr. 11-7870-3696

Camper - 1994
4x4, cinza, motor 4.1, 4 marchas 
com reduzida, tr. 11-4783-2064 
c/ Sid

Niva 1991/92
4x4, AP 2.0 injetado, freio a disco 
nas 4 rodas, bagageiro de teto da 
Keko, estribo da Keko, quebra-ma-
to da Keko, bancos da Montana, 
injeção da Full tech, segundo dono, 
R$ 19 mil tr. 11-96256-1956

Caminhão REO 
6x6, R$ 46 mil, aceito troca. em fase 
final de restauração, tudo ok; e-mail: 
nitrini@bol.com.br

Niva - 1991
Mecânica original toda revisada, 
carburador novo, embreagem nova, 
documentação rigorosamente em 
dia, motor cadastrado no documen-

to, 11- 975024343 

Caminhão URAU 4X4
 5 Ton.diesel V6 Ano 1997 Militar 
11-2721-1147 – Claudio

JPX MONTEZ 1994
Motor turbo diesel, dh, guincho elet-
rico, bloqueio diferencial, pneus 35, 
revisada, bagageiro, capota fibra R$ 
30 mil, tr. 13-99735-5203

Vitara 1993
JLX, automático, injeção eletrônica, 
bom estado de conservação. R$ 20 
mil tr. 11-8297-0555 c/ Rose

Suzuki Samurai 1995
Azul Metal, ar, pneus novos, pintura 
ok, revisado, manual, sem vaza-
mento, R$ 23 mil, 11-9-9156-3279 
c/ Luiz

Niva 1995
Branco, 4x4 e reduzida perfeitos, 
documento em ordem, pneus cross, 
snorkel, bagageiro keko, Jeep 
muito bonito R$ 15.900,00 tr. 19-
9683-8894

Toyota pick-up - 1985
Curta de lona, Impecavel, pneus ok, 
5 marcha, disco na dianteira, banco 
em couro, tanque de plastico, etc. 
ótima conservação tr. 11-7809-1434

HILUX 1995 
SW 4 DLX, cinza, alarme, ar cond., 
CD Player, limp. e des. traseiro,  
4x4,  dh, R$ 33 mil tr. 11-9136-5637 
c/ Sr Paulo

Camper 1991
4x4, 5 marchas, 6cc, alcool/GNV 
27m, molas especiais, amortece-
dores do 11/13, rodas Troller, pneus 
33”, freio a disco traseiro, carroceria 
levantada, couro e latererais de 
aluminio.tr. 11-2334-2389 

Engesa Zero
Diesel, vermelho, 4x4, c/ reduzida, 
2.8 MWM turb. e interculado, pneu 
33, 5 marchas, guincho eletr., ar 
cond., couro, 2capotas, tanque 
90lts., susp. Troller, freio a disco nas 
4 rodas, com 30mil Km  R$ 100 mil 
tr. 11-9970-6929 

Engesas 1987 e 1988
Fase I e outro Fase II, respectiva-
mente mecanica OK, documentação 
OK, R$ 14 mil cada um, necessitam 
de reforma, porém não eram veícu-
los de trilha. tr. 79-8816-6615

Vitara - 1992
Automatica, couro ar, dh, travas, 
vidros, bateria nova e pneus meia 
vida, tem que t rocar escape com-
pleto e uma mangueira da direção, 
não esta batida, R$ 10 mil,  tr. 11-
7108-4988 c/ Hamilton

CLASSIFICADOS

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

 ESPECIAIS PARA OFF-ROAD

www.molaskuzma.com.br

MOLAS

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

Peças e serviços 
para veículos antigos

Jeep, Troller e
Pick-ups em geral

Rua Hélio Lazzarotti, 510 – Caiçara - Belo Horizonte – MG

leles@leles.com.br

(31) 3428 1777 - 31-3075-2900

Entrega em todo o País

www.leles.com.br
Gaiola interna de 6 pontos, Guinchos Elétricos, 

Parachoques tubulares, quebra-mato, etc.

Acessórios e equipamentos de segurança para veículos 
que prestam serviços em mineradoras 

(Caminhões, Pickups, tratores e outros veículos):

Santo Antônio Externo, 
Santo Antônio Interno 

“ROPS - Em conformidade 
com a Resolução 506/2014, 

do CONTRAN.”

NOVO
ENDEREÇO:

http://www.tekcom.com.br/
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Linha completa de lataria e chassis p/ CJ3, CJ5, Engesa.
Fabricamos diversas caçambas antigas para Ford e Chevrolet.

Tornando seu sonho realidade!!!

(43) 3348-6366 / 3327-3154
Av. Winston Churchil, 1254 - Pq. Ouro Verde - Londrina - PR

www.cinfel.com.br

AS NOSSAS PEÇAS SÃO FABRICADAS 
EM CHAPA DE  AÇO CARBONO
NAS MESMAS ESPESSURAS 

DAS ORIGINAIS

vendas@cinfel.com.br

WILLYS

CARROCERIA 
e CAIXOTE CJ3

CAIXOTE CJ 5 com quadro 
de para brisa e tampa traseira

CARROCERIA  53 54 
CARA DE CAVALO

CHASSI DO 
JEEP WILLYS NOVO KIT DE SUSPENSÃO 

para adaptar no Willys

CAIXOTE DO 
CJ5

ASSOALHO 
DA F 75

TAMPA F75 - JEEP - FORD

PARA CHOQUE E GRADE 
DIANTEIRA PARA ENGESA

Aproveitando a ami-
zade conquistada entre o 
Pacaembu Off Road, os 
companheiros de aven-
tura Inacio Cobra com a 
“Samuka Larica”, Luiz e 
Jack com a “Samuka In-
cardidu”, Magoo e Miguel 
com a “Rural Buzão”, Ma-
lobra com o Troller  “MM” 
e o Croffi   com o “Willys 
Maiado” viajaram no dia 
18 de outubro para mais 
uma trilha.

O encontro aconteceu 
cedo no McDonald’s da 
rodovia Fernão Dias, em 
São Paulo/SP, e a partir daí 
o comboio procurou diver-
são. Logo às 10h, o grupo 
entrou para a Trilha das 
Antenas, em Mairiporã/SP 

Trilha das Antenas garante 
adrenalina radical extrema

permanecendo lá por cinco 
horas, com alguns interva-
los para os devidos lanches.

As fortes viaturas esta-
vam equipadas com pneus 
preparados, bloqueios, re-
duzidas e tudo para uma 
alta performance. O tempo 
estava bem seco e cada vez 
os buracos e erosões cha-
mam mais a atenção, cres-
cendo de tamanho a cada 
movimento de terra. A tri-
lha não deixou a desejar 
e trouxe diversos desafi os 
para os menos ou ainda 
mais preparados. O grupo 
foi bem entrosado, sempre 
com o companheirismo la-
tente, e claro, rindo à toa. 
Agora o pensamento já é 
na próxima aventura.

Aventura foi de 
muita emoção

As belas paisagens do 
Brasil podem ser muito 
mais divertidas quando vis-
tas a bordo de quadriciclos 
e UTVs. Foi o que com-
provou um grupo formado 
por 18 veículos, a grande 
maioria da marca Can-Am, 
na aventura que envolveu 
24 participantes do Distrito 
Federal, Goiás e Tocantins. 
A expedição teve cinco dias 
e 550 quilômetros percor-
ridos entre Genipabu, em 
Extremoz, próximo a Natal/
RN, e Aquiraz, na região 

Grupo de quadris e UTVs 
explora região nordestina

metropolitana de Fortale-
za, no Ceará, onde o grupo 
desembarcou no dia 11 de 
novembro.

“Todos fi caram muito 
entusiasmados com a aven-
tura. O grupo andou com 
segurança e era bastante 
maduro, mas se divertiu 
como criança com os ‘brin-
quedos’ Off Road. O obje-
tivo foi plenamente alcan-
çado”, contou Erico Bizzo, 
da Villa Motorsports, orga-
nizadora do passeio com o 
suporte da equipe Pro ATV. 

O ponto de partida 
foram as belas dunas de 
Genipabu, com pernoites 
em Galinhos/RN, Praia de 
Canoa Quebrada e Praia de 
Caponga, ambas no Ceará, 
até chegar no Beach Park, 
em Aquiraz. “Foi uma ex-
periência incrível, o grupo 
fi cou encantado com os 
lugares. Além de muitas 
praias e dunas, passamos 
por falésias, locais de cap-
tação de energia aeólica 
e muitas balsas. Algumas 
delas meio improvisadas, 

como quando tivemos que 
unir dois botes para trans-
portar os UTVs. Também 
teve passeio noturno e 
muita confraternização”, 
relatou Bizzo. 

Outro ponto alto do 
evento foi a pilotagem da 
areia, inédita para muitos 
participantes. “Aprovei-
tamos a oportunidade e 
ensinamos as dicas para 
os que não tinham experi-
ência. Também foi ótimo 
para testar ao máximo os 
quadriciclos e UTVs da 
Can-Am e mostrar a potên-
cia dos produtos. No fi m, 
todos, participantes e má-
quinas, chegaram inteiros e 
sem nenhum acidente.” 

Esta foi a terceira expe-
dição promovida pela Villa 
Motorsports, que anterior-
mente percorreu trilhas 
entre os Lençois Mara-
nhenses/MA e Jericoaco-
ara/CE no fi nal de 2014, e 
do Jalapão, em abril desse 
ano. “Nós já estamos pla-
nejando a próxima, que 
será entre março e abril 
de 2016. Vamos analisar o 
roteiro, que deve ser na re-
gião amazônica ou em ou-
tros lugares do Nordeste”, 
revelou Bizzo. Para saber 
mais sobre os eventos da 
Villa Motorsports, os te-
lefones da concessionária 
BRP são (61) 3033-2266 e 
(62) 3225-1575.

Viagem passou por belíssimas paisagens
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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

http://www.pousadagreenvalley.com.br/
http://www.alternativa4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
mailto:Jornal@maisoffroad.com
mailto:contato@emtcarraro.com.br
http://www.emtcarraro.com.br/
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Especializada em Toyota

(11) 3687 8683 / (11) 3687 6867

Acessórios 
em 

Geral

Rua Sta 
Erotildes, 

460 - Vila dos 
Remédios

Osasco - SP

Temos Serviço de Entrega à Domicílio

TUDO PARA SEU JEEP
Câmbio e motor

Acessórios off-road também
para Toyota Bandeirantes 

MACERAL
ACESSÓRIOS OFF ROAD

O FORTE É A QUALIDADE
www.maceral.com.br

R

Av. Monteiro Tourinho, 386- Bacacheri - Curitiba - PR

(41) 3256-4181 / (41) 3256-3561 / (41) 3256-3404

www.jipepar.com.br
E-mail: jipepar@jipepar.com.br

WWW.TONICUSTOMS.COM

11-989037873- São Paulo

Som, Personalização, 

Suspensões Especiais 

(Ar, Fixa, Rosca), 

Pinturas Especiais 

(Candy, Flake), 

Instalações Elétricas, 

Peças em Fibra, 

Soldas Especiais

PERSONALIZAÇÕES

facebook.com/tonicustoms

Especializado em Peças de
Suspensão, Freio e Motor

 

www.pachecopolizel4x4.com.br
vendas@pachecopolizel4x4.com.br

11-2083-2429 / 11-2801-5046 / 11-94972-4682 / 11-97682-1813

10% à vista

MENCIONE ESTE 
ANÚNCIO E GANHE

11-4704-6462
Rod. Régis Bitencourt, km 283 
(R. José Rodrigues Agostinho, 950)
EMBU - São Paulo

11-99592-1536

VENDA DE JEEP E VEÍCULOS 4X4
PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS 
MILITARES DESDE 1941
GRANDE ESTOQUE DE PRODUTOS 
WILLYS, FORD, DODGE, 4X4
VEÍCULOS COMPRADOS DE 
EXERCITO ATRAVÉS DE LEILÕES

VAZQUEZ
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A Copa Troller fechou a 
temporada 2015 com uma 
prova emocionante em Ita-
peva, no interior do Estado 
de São Paulo, reunindo 
competidores de todo o 
Brasil em clima de confra-
ternização. Incluída pela 
primeira vez no calendário 
do evento, a etapa Brasil 
estreou com mais de 120 
veículos no grid, recorde 
de participantes no ano. O 
rali teve cerca de seis ho-
ras de duração e percorreu 
diferentes terrenos entre as 
belas paisagens da Serra da 
Mantiqueira.

A preparação e a pre-
miação do evento foram 
feitos no Resort Vale Su-
íço, com momentos me-
moráveis que podem ser 
conferidos no vídeo neste 
link. Além das categorias 
Master, Graduados, Turis-
mo e Expedition, o evento 
contou com a modalidade 
Passeio, uma das mais pro-
curadas desta edição. Ela 
reuniu 40 carros em seu 
tradicional comboio, com 
um percurso traçado espe-
cialmente para os partici-
pantes poderem desfrutar 
do contato com a natureza 
e conhecer os recursos to-
do-terreno do Troller T4.

“Diferentemente das 
oito etapas anteriores do 
ano, que foram dividi-
das nos campeonatos do 
Sudeste e do Nordeste, o 
objetivo da Copa Troller 
Brasil é reunir no mesmo 
rali competidores de todo o 

Copa Troller Brasil fecha a temporada

País. O seu sucesso é mais 
uma prova da força da Trol-
ler no cenário Off Road na-
cional”, disse Carla Freire, 
supervisora de Marketing 
da Troller.

Além das categorias 
tradicionais da competição, 
a etapa contou com pre-
miações extras para o casal 
mais bem colocado, para os 
participantes que vieram de 
mais longe, dupla femini-
na e outros, destacando o 
clima familiar de confra-
ternização e alegria que é 
a marca principal da Copa 
Troller. Confira ao lado os 
vencedores da etapa.

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPETIDORES

Categoria Master
1º) Marnes Floriani e Cristian Mueller – 53 pontos
2º) Flávio Kath e Rafain Walendowsky – 44 pontos
3º) Acyr Hideki e Renan Medeiros – 40 pontos
 
Categoria Graduados
1º) Evanio Magalhães e Aristóteles Neto – 57 pontos
2º) Julio Bagnarelli e Daniel Fernandes – 49 pontos
3º)  Diogo de Mesquita e Silvio Motta – 47 pontos
 
Categoria Turismo
1º) Renato de Almeida e André Lenger – 56 pontos
2º) Guilherme Puglia e Lisiane Graziele – 52 pontos
3º) Pedro de Oliveira e Alessandro Bonsucesso – 49 pontos
 
Categoria Expedition
1º) Eduardo Farhat e Andreia Farhat – 964 pontos perdidos
2º) Adelson Pereira e Maiara Frainer – 1.295 pontos perdidos
3º) Marcos Giannoni e Renata Oliveira – 1.449 pontos perdidos
 
Troféus extras
“Casal mais bem colocado” – Edurado e Andreia Farhat
“Bengala Off Road” – Katumi Hasegawa
“Monte Caburaí” – Evanio Magalhães (o mais longe)
“Ah se esses pontos fossem dinheiro” – Renato e Antonio Noreika
“Dupla feminina” – Sabina Rodrigues e Marianna Fiuza, de Fortaleza

Aventura animou todos os participantes

O Jeep Noel é o even-
to mais tradicional do Jeep 
Clube do Brasil, onde asso-
ciados e amigos doam um 
pouco de seu tempo para 
alegrar famílias carentes. O 
evento deste ano acontecerá 
no dia 20 de dezembro e será 
realizado no bairro Batatuba 
(Piracaia/SP, nas proximi-

Jeep Clube do Brasil prepara Jeep Noel 2015
dades da Sede de Campo 
do Jeep Clube do Brasil), 
e na região de Arpui (Ola-
ria, também em Piracaia/
SP), o clube busca apoiar as 
familias carentes dessas lo-
calidades, com a doação de 
cestas básicas para os mais 
carentes, kits de higiene, 
brinquedos e lanches (pre-

parados pelos associados e 
amigos), para as crianças.

O Jeep Noel é realizado 
através de cotas de patrocínio 
e com recursos obtidos com a 
venda de camisetas aos par-
ticipantes e amigos. E o que 
for arrecadado - em sua tota-
lidade, será destinado exclu-
sivamente  para a realização 

do Jeep Noel 2015.
Entre em contato com o 

Jeep Clube do Brasil para 
saber mais sobre o Jeep 
Noel e venha participar 
desta ação. O e-mail para 
contato é o secretaria@je-
epclubedobrasil.com.br. Se 
preferir, use o telefone (11) 
3277-5082.

Nem frio e nem a garoa 
espantaram os amigos que 
tem a lama  na veia para 
o  II Encontro da Grande 
São Paulo realizadado nos 
dias 07 e 08 de novembro 
no clube Guaraci a beira 
da represa Guarapiranga 
em São Paulo/SP. Nos dois 
dias  compareceram para 
enaltecer o evento aproxi-
madamente 700 pessoas e 
300 jipes. No sábado logo 
após às 15h, os jipeiros pu-
deram acampar, participar 
da tradicional fogueira ao 
som ambiente e aquecer 
suas churrasqueiras. Já no 
domingo os convidados fo-
ram recepcionados com um 
delicioso almoço com chur-
rasco gaúcho e para emba-
lar o dia ao som de muito 
sertanejo e rock nacional 
com a presença especial 
das bandas Fabio Andradi, 
Conteúdozero, Dr. Spike e 
solo do Marcos Monteiro e 
Osmar Felix. O evento con-
tou também com os sorteios 
e distribuição de brindes, 
além da área  de recreação 
para os jipeiros kids.

E.S.P.O.R. realiza festa para jipeiros

Os organizadores de-
senvolveram uma pista 
especialmente estruturada 
com pequenos obstáculos 
e diferentes graus de difi-
culdades (nível médio de 
trilha) e muita lama para  
os aventureiros colocarem 
em prática suas habilidades 
Off Road ou também para 
aqueles que querem apren-
der a usar o seu 4x4.

A E.S.P.O.R gostaria 
de agradecer imensamente 

a parceria dos patrociona-
dores que acreditaram na 
concretização do evento 
e as equipes parceiras que 
apoiaram desde o ínicio: 
Os Invasores, Kakinalama 
4x4,Jeep Clube Ribeirão 
Pires, Off Road na Serra, 
Jipeiros de Embu Guaçú 
& Cia, Equipe Terra Off 
Road,Trilha do Carlinhos, 
Rolo 4x4, Perdidos na 
Mata Jipe Clube, Núcleo 
ABC Off Road, Jipeiros da 

Serra, Pacaembu Off Road 
e também o jornal Mais 
Off Road. E em especial a 
todos que compareceram e 
prestigiaram o evento.

Foram dois dias de 
confraternização entre as 
familias jipeiras, bate papo 
com velhos e novos ami-
gos, aventuras na lama  e 
muita emoção. E os organi-
zadores já estão acertando 
os ponteiros para o III En-
contro.

Encontro cresce a cada ano

Acessórios Off-Road para o NOVO TROLLER e vários 
outros veículos 4x4 - Engates para Pick-Up’s e SUV’s

Encontre nas Melhores lojas de acessórios 4x4 do Brasil

Quebra-matos

Parachoque Dianteiro em aço
com Skid Plate

www.newtrack.com.br

Protetores Inferiores

Base de guincho

Estribos

Parachoque Traseiro

Bagageiros

Kits de Engate

http://www.poweroffroad.com.br/
http://www.newtrack.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Calço de mola para Cherokee

11- 2910-0697 / 2910-0269WWW.APFTOMADAS.COM

TOMADAS DE FORÇA

GUINCHOS

Engate Removível

Fabricamos tomadas de força para todos os caminhões

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

e ACESSÓRIOS

Willys / Ford 

Agora também 
na opção de 

cabos sintéticos

GUINCHOS 
Mecânicos

stepside@stepside.com.br
F: (44) 3687 1357 ou 3687 1995

CAÇAMBAS P/ PICK-UPS ANTIGAS
FORD - CHEVROLET - WILLYS - TOYOTA - DODGE

Tampa traseira 

p/ Rural em fibra de vidro

Caçamba p/ Toyota Bandeirante

www.stepsidekitsautomotivos.com.br

Caçamba para F-75 e Willys

Enviamos p/ todo Brasil

Desenvolvemos

projetos sob medida.

M
odelo original Modelo Stepside

M
odelo

 o
rig

in
al

Modelo exclusivo

Tampa traseira p/ F-75

Estampas Ford e Jeep Temos kit de vidros

inteiriços p/ Rural e F-75

A VII Trilha Off Road 
de São Simão/SP foi reali-
zada no dia 08 de novem-
bro com organização do 
Jeep Clube Os Trilhados 
e trouxe muita aventura 
para os amantes do 4x4. Os 
amigos puderam se divertir 
no poço de lama, Arranca-
dão, Kings para as viaturas, 
além ainda de muita parti-
cipação do público com a 
área de alimentação, test 

VII Trilha de São Simão coloca 
250 veículos em aventura

drive com o Jeep Renegade 
Trail Hawk e um Longitu-
de, muito som e voos pa-
norâmicos de helicóptero. 
A estimativa foi de 2000 
presentes no Ginásio de 
Esportes Amadeu Geraigi-
re (Bolão Azul).

Foram quase 250 parti-
cipantes entre veículos 4x4 
e 4x2 vindos de diversas 
cidades do Interior paulista. 
Os off roaders puderam pas-

sar por diversos obstáculos 
como rampas, declives, 
lama e claro, muita confra-
ternização no trajeto de 27 
km com duração de quatro 
horas. 

Em alguns trechos, 
o uso dos tratores se fez 
necessário para apoiar 
os aventureiros. O even-
to cresce a cada ano com 
mais apaixonados que pro-

curam o espaço repleto de 
qualidade e estrutura. Uma 
filmagem por drone ani-
mou ainda mais a festa.

Fica o agradecimento 
do grupo Os Trilhados aos 
participantes, patrocinado-
res, Prefeitura Municipal, 
Polícia Militar, Civil e a 
GCM, além de todos os 
proprietários das áreas ru-
rais utilizadas.

Adrenalina deu o tom do evento

Barro foi jogado para todos os lados

http://www.4x4racer.com.br/


Temos cabo sintético Temos cabo sintético 

T r i lhalhar i lh

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

EIXO ENTALHADO CAIXA C10 3M

KIT PONTAS DE EIXOS 
REFORÇADA

PORCAS P/ 
MANGA DE EIXO

O MELHOR
BLOQUEIO DE 
DIFERENCIAL
PARA SEU 4X4

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

CHAVE P/ PORCA 
AUTO TRAVANTE

www.rotaxoffroad.com.br

OS ANOS

TROLLER
TODOS 

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

www.emtcarraro.com.br

Engate Mecânico para  
Tração Reduzida 4x4

Frete (PAC) grátis 
p/ todo o Brasil

emtcarraro

WORK ELETRIC
DIREÇÃO ELÉTRICA UNIVERSAL

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

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

ATV & UTV HOT & RATCUSTOM

Principais Modelos

F 4000 FordKombi Toyota Bandeirantes Fusca

Maverick Jeep Willys

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

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

Principais Benefícios 

Principais Categorias

Direção Pesada? 
Temos a Solução ELETRIC

WORK
*kit kombi

GM C10

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

Suzuki Off Road estreia em Tiradentes 
com recorde de participantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prova mineira mostrou qualidade de pilotagem 

Murilo Mattos

direção mecânica

No dia 07 de novem-
bro aconteceu a 1ª Trilha 
da Erva-Mate na cidade 
de Ilópolis/RS. A recepção 
já aconteceu um dia antes 
com a chegada dos trilhei-
ros no Parque de Eventos, 
local de acampamento dos 
trilheiros e também de mui-
ta festa.

Foram mais de 120 
inscrições que geraram 
em torno de 300 pessoas, 
onde mais de 20 cidades 
do Rio Grande Do Sul e 
Santa Catarina compare-
ceram. O parque munici-
pal fi cou lotado. A largada 
para a trilha teve início 

Trilha da Erva-Mate traz barro e 
atoleiros ao povo gaúcho

logo cedo às 8h30, com 
término às 16h.

Os participantes se 
divertiram muito com os 
mais de 25 km de trilha de 
barro e atoleiros em meio a 
natureza. Houve ainda um 
belo café da manha com 
comidas feitas a base de 
erva-mate, pois a cidade é 
a capital da iguaria. Já na 
inscrição o pessoal ganhou 
vários brindes e pacotes de 
erva-mate das empresas da 
região. O evento foi rea-
lizado pelo grupo Taz Na 
Lama, que contou o apoio 
de ervateiras e empresas da 
região.

Lama e aventura de primeira linha no RS 

Veículos parrudos mostraram sua força

http://www.workeletric.com.br/
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Tel.: 11-3965-1011 / 3951-5270 Nextel: 30*17321
11-7718-2135

R. Antônio Vera Cruz, 616 - Casa Verde - São Paulo-SP

Nacionais 

e Importados

Especializada 
em Veículos Diesel

gilbaruel4x4@hotmail.com
RECAUCHUTAGEM 

DE PNEUS EM GERAL

www. .com.br

Confira nossa linha de pneus 

NOVO TROLLER T4
MUITO MAIS CARRO AINDA MAIS TROLLER

TROLLER

Trilha 4x4 Campinas
O melhor negócio em TROLLER

R. Bento de Arruda Camargo, 300 - Campinas - SP

19-3256-4000

VENHA FAZER UM TEST DRIVE

WWW.trilhacampinas.COM.BR

VEÍCULOS - PEÇAS - ACESSÓRIOS - SERVIÇOS

Como de praxe, a gale-
ra do Jeep Clube Comando 
Oeste foi atrás de aventu-
ra e preparou no dia 21 de 
novembro a Trilha Média 
em percurso realizado na 
região de Cotia/SP (Trilha 
do Verde). Estiveram pre-
sentes 30 veículos 4x4 com 
média de três pessoas por 
carro, ou seja, por volta de 
90 pessoas.

Em clima de união, 
amizade e descontração os 
jipeiros encararam o dia 
com atoleiros e muita lama, 

Trilha Média faz off roaders se 
divertirem na lama e atoleiros

ingredientes extras que de-
ram ainda mais dificulda-
de e emoção no percurso 
da Trilha Média somando 
muita diversão na melhor 
forma Off Road.

Esta foi a última trilha 
do calendário oficial do 
Jeep Clube Comando Oes-
te que convida a todos para 
a festa de encerramento do 
clube no próximo dia 05 de 
dezembro na Fazenda Ter-
ra da Mata. Maiores infor-
mações: www.jeepclube-
comandooeste.com.br.

Amigos se ajudaram para vencer os desafios

Veículos precisaram enfrentar os obstáculos

O Club Jeep Adventure 
Caltabiano levou os clien-
tes para um passeio Off 
Road em Peruíbe/SP no 
início de novembro, mais 
precisamente no dia 07. O 
evento teve trilhas leves e 
alguns obstáculos de média 
dificuldade onde é preciso 
utilizar tração 4x4 reduzi-
da, trilhas de areia, e a tra-
vessia do Rio Espraiado na 
Trilha da Banana. Peruíbe é 
um município na microrre-
gião de Itanhaém. Segundo 
Silveira Bueno é um vocá-
bulo indígena que significa 
“no rio dos tubarões”.

Peruíbe é um dos 
15 municípios paulistas 
considerados estâncias 

Jeep Caltabiano leva clientes
para trilhas em Peruíbe/SP

balneárias pelo Estado 
de São Paulo, por cum-
prirem determinados pré
-requisitos definidos por 
lei estadual. Tal status 
garante a esses municí-
pios uma verba maior por 
parte do Estado para a 
promoção do turismo re-
gional. Também, o muni-
cípio adquire o direito de 
agregar junto a seu nome 
o título de “estância bal-
neária”.

Em meio a este paraíso, 
os amigos tiveram aulas 
sobre 4x4, se alimentaram 
e partiram para a aventura. 
Não faltou lama, travessia 
de poças, rios, ajuda entre 
amigos e muita amizade. Comboio esteve animado na estância balneária

Pilotos tiveram que mostrar técnica

DIDI RIRI
Distribuidora Peças

DIDI RIRI
Distribuidora Peças

20 anos

Aceitamos os Cartões

MULTI4X4
VEÍCULOS

MARCAS

www. .com.brDIORIOPECAS

Rua Centralina, 93 - São Paulo - SP

Especializado 
em veículos

84*87541 / 84*87542
Tel.:11-2557-7991 / 2553-5958

ACESSÓRIOS
CÂMBIO
EMBREAGEM
FREIO
MOTOR

RETENTORES
SUSPENÇÃO
TRANSMISSÃO
ROLAMENTOS
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http://www.easytraction.com.br/
http://www.pneusrealcap.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
mailto:gilbaruel4x4@hotmail.com
http://comandooeste.com.br/
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BARRACAS 

AUTOMOTIVAS TOLDOS

(47) 3339-4723
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Aventureiro. Esta é a 
palavra que defi ne o grupo 
de jipeiros que partiu para 
Roraima/RR no dia 08 de 
outubro em buscar de aven-
tura. O grande desafi o era 
escalar o Monte Roraima e 
alcançar o ponto da tríplice 
fronteira em cima do cume. 
Mas para chegar ao monte 

Jipeiros paulista visitam Gran Sabana 
Venezuelana e Monte Roraima

os off roaders se diverti-
ram a bordo de valentes 
Toyotas Land Cruizer, que 
percorreram a Gran Saba-
na venezuelana por  longas 
estradas de terra, subindo e 
descendo montanhas. Po-
eira e erosões foram um 
capítulo a parte desta ma-
ravilhosa expedição.

O grupo formado por 
paulistas contou com a 
presença de 13 integran-
tes: João, Marcia Cole-
vati, Daniela Colevati, 
Roberto Nogueira, Helio 
Ishida, Diego Zulkiewisk, 
Carlos, Arno, Andre, José 
Antonio, Camila, Cristine 
e Isabela.

O grupo iniciou a ex-
pedição no dia seguinte da 
reunião e passaram uma 
semana caminhando por 
100 km. Foram três dias 
para subir ao grande Tepui, 
mais dois conhecendo a 
montanha e mais dois dias 
ainda para voltar. O com-
boio dormiu em barracas, 
tomaram banho em rios, 
carregaram mochilas pe-
sadas, alimentaram-se em 
ritmo de acampamento.

Um grande desafi o, 
mas para jipeiro acostuma-
do a perrengues este entra 

pro livro de histórias como 
mais um troféu.

A montanha por si só já 
é um presente. Está entre as 
formações geológicas mais 
antigas da Terra, quando os 
continentes ainda nem esta-
vam separados, há cerca de 
dois bilhões de anos.  Mas 
ainda foram agraciados 
com passeios à Ventana, 
Monte Maverick, Jacuzis, 
Vale dos Cristais, El Fos-
so, Cavernas e a Tríplice 
Fronteira localizada num 
monte com lindas falésias. 
A expedição foi fantástica 
e a volta para a civilização 
foi a bordo das super má-
quinas.

O grupo já começa a 
preparar a próxima expe-
dição que também deverá 
conter um 4x4, fazer tre-
cking sim, mas sempre 
com um pouquinho de Off 
Road.Paisagens lindas nortearam toda a viagem

O grupo off roader de 
São Paulo/SP, Cabeçudos 
Off Road, mais uma vez 
provou que é um bruto de 
coração grande. No dia 25 
de outubro, a equipe fez 
uma ação social num orfa-
nato na cidade de Juquiti-
ba/SP. Pelo 8º ano conse-
cutivo visitou o lar e levou 
as crianças numa trilha Off 
Road pela região. 

Além da trilha o grupo 
juntou doações e conseguiu 
suprir as necessidades do 
lar por um mês. As ativi-
dades ainda passaram por 
artesanato, slackline e gin-
cana, animando a garotada, 

Cabeçudos Off Road no Lar do Caminho
sem contar o churrasco e 
sorvete no almoço, mas o 
que eles queriam mesmo 
era sair de jipe.

O comboio formado 
por dez viaturas saiu do lar 
carregado. Os amigos tive-
ram que fazer caber os in-
ternos, ex-internos, o Luiz, 
diretor do lar, e as profes-
soras, já que todos queriam 
fazer o passeio esperado 
por um ano inteiro.

A trilha escolhida pas-
sou pela mata com subidas 
lisas, erosões e atoleiros, a 
cada solavanco a criança-
da gritava e sorria pedindo 
mais. Comboio fez a alegria da garotada

Novembro é mês de 
festa para essa turma Off 
Road do Anonimatos e 
dessa vez um divertidíssi-
mo Rally de Regularidade 
na cidade de São Pedro/SP 
marcou o inicio das come-
morações no Hotel Villa 
Vitta.

A turma foi dividida 
em seis grupos de três car-

Anonimatos comemora 23 anos de 4x4

ros cada e percorreram um 
trajeto de 70 km em apro-
ximadamente duas horas e 
meia No percurso, pilotos, 
navegadores e zequinhas 
passaram por belíssimas 
paisagens e rios nas fazen-
das da região  até a chega-
da ao Mirante do Falcão de 
onde se pode avistar a cida-
de de Águas de São Pedro.

No percurso de volta a 
equipe 4 acabou desfalca-
da pela quebra do veículo 
da Wilma/Simone e teve 
que aguardar a chegada do 
Limpa Trilha para seguir de 
volta ao hotel.

“Foi muito bom ver 
esse pessoal no rally traba-
lhando em equipe. A dife-
rença dos tempos previstos 

em planilha para os efeti-
vamente ocorridos foi mí-
nima. O pessoal levou mui-
to a sério”, contou Vavá, 
um dos organizadores  do 
evento. 

“Adorei, quero mais. 
Muito, muito bom”, diz 
Isabela, zequinha do grupo 
6 na chegada do rally.

A noite chega, e com 
ela a tão esperada festa das 
1001 noites, que contou 
com a presença de vários 
sheiks, odaliscas, Aladim, 
Gênio da Lâmpada e mui-
tas outras fantasias que 
abrilhantaram ainda mais 
as pistas do salão de festas 
do Hotel Villa Vitta.

Durante a festa  houve 
ainda a premiação de todos 
os vencedores e claro, mais 
festa, confraternização e 
clima de amizade.

Aniversário foi ponto de aventura

contato@cricripneus.com.br 41. 3382.8277
Silvio Pinto Ribeiro, 456 - Quississana - São José dos Pinhais

FRONTEIRA
265.75R16

FRONTEIRA 
01 75016

FRONTEIRA 
235.75R15

FRONTEIRA 
MOD 02 
750X16

FRONTEIRÃO

ARGENTINO
CRI CRI  
31.10.50R15  
E 265.70R16 

DOURADINHOS
 205.75R15 
E 195.75R16

DOURADOS FEST
33X12.50R15 
E 285.75R16

RAIADO

TORK 
31X10.50R15 
e 265.70R16

TRILHA 
ZERO

VJ 900VJ 910

PNEUS A ALTURA DE SEUS DESAFIOS

www.cricripneus.com.br

BISCOITÃO 
225.75R15
255.75R15
31.10.50R15 
245.75R16

BISCOITINHO

http://www.bluecamping.com.br/
http://www.facebook.com/portugues4x4
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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WAECO CoolFreeze CFX série
≥    Excelentes resultados de refrigeração, mesmo em  

caso de temperaturas exteriores extremas

≥    Funcionamento extremamente econômico e super silencioso

≥ Temperaturas de 10 ºC até congelação –22 °C

≥ 12 / 24 V DC e 100 – 240 V AC

AS CAIXAS DE COMPRESSOR MAIS POTENTES  
DE TODOS OS TEMPOS

Dometic do Brasil  info@dometic.com.br  Tel:  +55 11 3251 3352 

A MAIS NOVA GERAÇÃO DE  
GELADEIRAS AUTOMOTIVAS!

dometic.com.br 

A MAIS NOVA GERAÇÃO DE 
GELADEIRAS AUTOMOTIVAS!

CFX 35

CFX 40

CFX 50

CFX 65

Congelação

até 
–22 °C  

CARDANPEÇAS

cardanpecas2006@hotmail.com

4X4

COMPONENTES: 
abraçadeira, rolamento 
c/ borracha,cruzeta, defletor, 
engraxadeira, flange, garfo, 
luva, parafuso, ponteira, porca, 
borracha sanfona e terminal

Peças e Serviços

LINHA DIESEL UTILITÁRIA 
NACIONAL E IMPORTADA

84-3314-1335 / 84-3314-6080 / 84-9112-6155

EMBREAGEM - SUSPENSÃO - FREIOS E CARDANS 
AGRÍCOLAS, INDUSTRIAL E AUTOMOTIVOS

Trazendo lama e emo-
ção para todos os gostos, 
a cidade de São Carlos/SP, 
mais precisamente o Anti-
go Aeroporto, foi sede do 
23° Jeep Fest Etapa Pau-
lista de Indoor no fi m de 
semana de 14 e 15 de no-
vembro. O organizador do 
evento foi o off roader Jair 
Trindade.

Contando os dois dias 
de evento, cerca de 5 mil 
pessoas assistiram as aven-
turas Off Road. As provas 
passaram pela corrida de 
jeeps e gaiolas com as cate-
gorias 4x4: Aspirados, For-
ça Livre, Novatos, além de 
outras no 4x2. Para a diver-
são não acabar ainda veio o 
Arrancadão na Lama com 
diversos obstáculos e uma 
trilha cheia de adrenalina.

Jeep Fest junta arrancadão, 
obstáculos e prova de alto nível

Os desafi os para os 
amantes do Off Road fo-
ram os mais diferentes 
possíveis reunindo difi cul-
dades e muita lama. Tam-
bém houve um sorteio de 
brindes, e quem estivesse 
fazendo aniversário no dia 
ganhava uma camiseta do 
evento. Os participantes e 
espectadores puderam ain-
da desfrutar de uma bela 
praça de alimentação.

Um dos momentos 
mais marcantes do evento 
foi o Arrancadão que fez a 
galera se divertir muito. Já 
na prova de obstáculos os 
participantes ganhadores 

foram: 1° Nardão do Java-
li; 2° Pepino da Gaiola; 3° 
Renato Garcia; 4° Cristofer 
Rodrigo e 5° Justino.

Os apoios fi caram por 
conta da HD 4x4, Rui Des-
pachante, Gerdiesel, Agro-
telas, Trindade 4x4, Estilo 
Acabamentos, São Carlos 
Agora, Bueno Serve, Truck 
Auto Peças, Fox Funilaria 
e Pintura, Jr. Neto, Senisg 
Seguros, Azzosil, Chur-
rascaria Nova Chimarrão, 
Oximatão, Zapparoli, Best 
Sale Shop, Traga, Descar 
Veículos, Mercedão Auto 
Peças, Adapt Brasil e Ser-
ginho Escapamentos.

Amigos não fi zeram feio na prova

Difi culdades foram encontradas no trajeto

O grupo de amigos da 
Equipe Franca 4x4 orga-
nizou um belo evento em 
Patrocínio Paulista/SP nos 
dias 20 e 21 de novembro. 
A Trilha Chanfl ora foi esco-
lhida a dedo pelo organiza-
dor Alexandre Dândaro e a 
festa reuniu 45 veículos que 
participaram da atividade 
pesada e ainda saborearam 
um belo churrasco.

A trilha teve conotação 
informal começando ainda 
na sexta-feira de feriado às 
10h e terminando às 20h. 
No dia seguinte aconteceu a 

Franca 4x4 faz trilha pesada e 
tem encontro com jararacas

segunda etapa nas mesmas 
dez horas de ação e adrena-
lina a fl or da pele. 

O local trazia muita 
erosão, onde os amigos 
passaram por várias situa-
ções de risco. Em meio ao 
caminho, o grupo achou 
duas cobras jararaca em 
uma das erosões, onde 
quase um dos integrantes 
foi picado, mas tudo cor-
reu bem e sem mais sustos. 
Agradecimentos a Dandaro 
4x4 , Carretroller Turismo 
e Aventura, além da Equipe 
Franca 4x4.

Off roaders precisaram se ajudar durante o percurso

Erosões foram a tônica da trilha

- Envelopamento em vinil Brilho / 
- Personalização com Grafismo
- Personalização Impressa  

Fosco

11 4116-1255
www.um12.com.br

http://www.sumatra4x4.com.br/
http://www.ogz.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
mailto:cardanpecas2006@hotmail.com
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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

O grupo “Na Duvi-
da Acelera”, em parceria 
com a Prefeitura Munici-
pal de Louveira/SP, agitou 
o fi nal de semana de jipei-
ros de toda a região. Nos 
dias 14 e 15 de novem-
bro aconteceu na Área de 
Lazer do Trabalhador, o 
3º Festival Off Road. Os 
organizadores reuniram 
mais de 150 jipeiros, que 

Off Road ‘come solto’ em Louveira/SP
participaram de toda as 
provas, durante os dois 
dias de programação.

O evento contou com 
praça de alimentação, es-
paço para as crianças, pista 
de desafi o, prova de arran-
cadas com premiações na 
categoria extreme, show 
ao vivo, além de locutor e 
DJ que animou o público. 
O festival foi patrocinado 

pelo grupo Off Road e por 
uma empresa de internet 
da região, em parceria com 
a Secretaria de Cultura e 
Eventos da cidade.

Patrícia Gonçalves 
veio pela primeira vez 
para Louveira e partici-
pou de algumas provas. 
“É bom para descarregar 
a tensão da semana. Uma 
adrenalina muito boa, gos-

tei de participar” afi rmou. 
A prova ‘Desafi o’, onde o 
jipe passa por vários obs-
táculos para chegar à reta 
fi nal, foi a mais concorrida, 
com 90 inscritos e mais de 
40 inscritos para a prova de 
arrancada. O evento teve 
entrada gratuita e atraiu 
várias famílias da região. 
Pessoas de todas as idades 
aproveitaram do festival.

Arrancadas foram marcantes durante o evento

Não teve água que pa-
rasse o III Porcolete Núcleo 
ABC Off Road. O evento 
ocorreu no dia 17 de no-
vembro no estacionamento 
do ginásio Poliesportivo, 
em São Bernardo do Cam-
po/SP. A organização fi cou 
por conta do grupo do ABC 
Paulista junto aos amigos 
do Elite da Lama. Cerca de 
300 pessoas compareceram 
com seus veículos 4x4 para 
trocar ideias e provar cerca 
de 400 kg de porco assado 
no local, além de 60 kg de 
linguiça e 40 kg de pernil.

Grandes veículos, mui-
to bem equipados, embele-
zaram a reunião, sem con-
tar as iguarias que davam 
água na boca e mataram a 
fome da galera. O momen-
to mais marcante do even-

Porcolete enfrenta chuva para 
unir Off Road e boa comida

to foi por volta das 21h40 
quando começou a cair a 
maior chuva dos últimos 
tempos e todos começaram 
a correr para se proteger. O 
fato acabou ocasionando 
alguns acidentes envolven-
do um veículo que bateu 
no poste de iluminação e 
outro colega que quando 
corria bateu a cabeça no 
mesmo poste, mas nada de 
grave. Após a chuva parar, 
o evento continuou apenas 
com os jipeiros valentes 
que enfrentaram a água e 
resistiram bravamente. 

Os apoiadores da fes-
ta foram a Trilha Navesa, 
Rallye Designer, Ofi cina 
T4x4, Especialista 4x4, 
Autopeças Troller, Guin-
chos Work e Jornal Mais 
Off Road.

Cerca de 300 pessoas aproveitaram o evento anual

Mais de 400 kg de porco foram consumidos

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

Mecânica Automotiva 
e Peças para Importados

www.barracaodojeep.com.br
Acesse:

suporte  
TOTEM EVO UNIVERSAL

41- 3668 - 2861

para qualquer carro

GP´S, RÁDIOS VHF, 
TOTEM, SOM, GUINCHOS, 

GRADE PROTETORA LAND ROVER, 
ACESSÓRIOS, CABOS,

 E MUITO MAIS!!!

acessórios para 
TROLLER

deixa parecido 
com o Expedition

Cintas de 2 e 3 ton.

Machadinha com 
cabo emborachado

http://www.pneusbotta.com.br/
http://www.agromotor.com.br/
http://www.barracaodojeep.com.br/
http://www.mud4x4offroad.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com


OFICINA ESPECIALIZADA EM
LAND ROVER, JAGUAR, MERCEDES BENZ, BMW

www.landserviceone.com.br

AGENDE UMA VISITA DO TÉCNICO
Land Service Exclusive 

em sua casa

 ACEITAMOS TODOS 
OS CARTÕES 

TUDO EM 3X 
NO CARTÃO  11-94759-2833               11-7752-0986 - ID 100*36593

Sistemas de eletro-eletrônico e Mecânica, 

Transmissão automática e mecânica, 

Sistema de injeção eletrônica, 

A.B.S, Air-Bag, 

Ar condicionado, 

Motor,  suspensão 

dentre outros serviços.

Serviço Land Service Exclusive 
Troca De Óleo, Freios E Revisão No Local 
Com Técnico Agendado pelo cliente,  
Serviço Executado no Escritório, Empresa 
ou em sua residência
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A chácara Rancho Je-
epira em Quatro Barras/
PR foi palco para uma 
aventura Off Road de alto 
nível. O 3º Desafi o Jeepira 
4x4 aconteceu nos 14 e 15 
de novembro com organi-
zação do amigo Grimaldo 
(Grilo) com a Jeepira Off 
road  e Diogo Mocelin.

Em duas categorias - 
Força Livre (38/39 polega-
das acima) e Stock 9 de (33 
até 38/39 polegadas) - os 
20 desafi antes tiraram os 
fôlego dos quase 1200 pre-
sentes no evento. A pista 
montada chamou a atenção 
pela qualidade e pela prova 
difícil que se tornou. 

Fica os parabéns a to-
dos os envolvidos para re-
alizar esse grande evento.

Em especial ao Grilo 
que disponibilizou o es-
paço e idealizou o evento 
e ao Diogo Mocelin pelo 
belo trabalho no desenvol-
vimento da pista. Além, 
claro, dos pilotos e spotters 
que proporcionaram um 
espetáculo de adrenalina e 
emoção.

Os patrocinadores 
ofi ciais foram a Vidolin 
– Distribuidora e Terra-
planagem, Ekron, MD 
Car, Mamute Off-Road, 
Mastecooler Performance, 
Injepro, SW Soluções In-
dustriais, HD 4x4, Super-
mercado Cristal, A.P.J.C, 
Jeepira Off Road, Rancho 

Desafi o Jeepira levanta emoção 
em sua terceira edição

Jeepira.
O Rancho Jeepira é um 

dos primeiros parques Off 
Road do país, que sedia di-
versos eventos 4x4 desde 
trilhas leves até pista de ro-
ckcrawler atendendo todos 
os tipos de veículos fora de 
estrada assim podendo tes-
tar todo o desempenho de 
seus carros. 

Ganhadores Categoria Stock

1º Lugar – Junior Ekron e Vini Ferrarini
2º Lugar – Vinicius Mamute Off Road e Dyego Pessoa
3º Lugar – Edvan e Douglas - HR

Ganhadores  Força Livre

1º Lugar – Maicon MD Car e Luciano
2º Lugar – Gilberto Magaiver e Yuri
3º Lugar – Anderson Darros e Marlboro Man

CRAWLER

BEAD LOCK

DAYTONA

BEAD LOCK

Compre agora 

on line

AROS 15, 16 e 17

BOTAS Off Road

pneus - rodas - calçados

vestuário - snorkel

www.mariscooffroad.com.br

CRAWLERDAYTONA

 www.facebook.com/mariscooffroad 41-3532-7101 /      41-9137-1762          / 41-9946-5187                / 41-78128054  - 85*240510 DESPACHAMOS P/ TODO O BRASIL

OFERTAS DE NATAL!

R$290,00 R$290,00R$350,00 R$290,00 R$190,00 R$190,00

embalagem PARA 

presente inclusa

Foto: ilustrativa

em até 8x
nos cartões

rodas em até 6x
nos cartões

 
R$  em 565,00

 nos cartões6X

Rodas 17x9

Ajudar e ser solidário é 
uma das principais leis que 
todo off roader deve seguir. 
Pensando desta forma, o 
grupo Amigos Trolleiros 
buscou ajuda de todos ou-
tros grupos e Jeeps Clubes 
para conseguir donativos 
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Amigos Trolleiros reúnem 90 
toneladas de donativos para MG

pensando em ajudar o 
povo da cidade de Maria-
na/MG, e redondezas, que 
foram extremamente pre-
judicados com o estouro 
da barragem do rio doce, 
espalhando lama, dejetos 
de mineração e afi ns por 

boa parte do Estado mi-
neiro e também do Espíri-
to Santo.

Como a população 
perdeu tudo, o grupo se 
organizou e aos poucos a 
doação cresceu. Após al-
guns contatos, os amigos 
conseguiram caminhões 
de uma transportadora 
para levar os donativos 
que chegaram a 90 tonela-
das, somando materiais de 
higiêne pessoal, comida, 
cestas básicas, fraldas e 
claro, muita água. 

Quando o comboio 
chegou em Mariana as 
carretas estacionaram e 
os jipeiros carregavam 
seus veículos 4x4 para 
distribuir as doações nos 

locais mais afetados. Al-
guns espaços só obtinham 
acesso através de carros 
Off Road, extremamente 
equipados, devido ao ex-
cesso de lama e erosões 
pelo caminho. Assim, 
os jipeiros chegaram em 
diversas casas e fi zeram 
pessoalmente as entregas 
sendo que o trabalho se 
iniciava às 8h e se encer-
rava às 23h. Foram en-
tregues cerca de mais de 
1000 cestas de alimentos 
outros milhares de roupas 
e sapatos. Alguns jipes 
fi zeram resgates de car-
ros e caminhões atolados 
durante as entregas. No 
fi m do mês de novembro 
ainda levaram outros car-
regamentos de água para 
a cidade de Governador 
Valadares/MG.

“Nós somos muito 
unidos e essa campanha 

mostra a força do compa-
nheirismo presente no Off 
Road. Temos que ajudar 
uns aos outros, e o povo 
de Minas Gerais precisa-
va disso”, defi niu Thiago 
Miorin, um dos organiza-
dores da ação.

Tudo era devastado pela 
lama: Igreja em Paracatu 

Munícipes fi caram agradecidosGrupo juntou forças para ajudar ao próximo

Lama deu trabalho para os aventureiros

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

www.deeptec4x4.com.br

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

P TE EE CD
KITS�DE�ADAPTAÇÕES

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

DE�CÂMBIO,�MOTORES�

KIT CÂMBIO CLARCK 5 M

KIT MOTOR AP

PARA VITARA KIT CÂMBIO CLARCK 4 M

PAINEL

EM FIBRA 

PARA 

OFF-ROAD

KIT PARA 

CÂMBIO

KIT PARA 

MOTOR AP

4x4
E�PAINELE�PAINEL

KIT CÂMBIO 

CHEVETTE

P/ REDUZIDA 

WILLYS

http://www.jeepira.com.br/
http://www.mariscooffroad.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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COBRIMOS QUALQUER OFERTA*!!!

Faça sua compra pelo site e pague em até   nos cartões de crédito 6x sem juros

Se preferir compre pelo nosso televendas e tenha  de desconto5%

Kit Suspensão Ironman 4x4 Defender 110,
 com amortecedores  Nitro-Gas.

Amortecedores  Nitro-Gas, 
melhoram a performance do veículo

 na condução on e off road. 
Consulte um de nossos vendedores.

Lanterna em Led 
Automotiva

 Toda linha LED pro 
Defender

A GranPart em parceria 
com a Britpart, está fornecendo 

18 meses de garantia* em 
toda sua linha, tudo isso para 

garantir a alta qualidade e 
confiabilidade de seus produtos 
que são fabricados e testados 
nos mais rigorosos padrões 
internacionais. É a GranPart 

inovando para melhor atender 
nossos clientes. 

*Notas emitidas a partir de 18/11/15. 

Bobina de Ignição
Bobina de Ignição
Freelander 1 - V6

O II Circuito 4X4 da 
Salto Adventure aconte-
ceu no domingo, 08 de no-
vembro, no Pesqueiro do 
Micai, no Interior paulista, 
com novo formato, desta 
vez oferecendo um Passeio 
Off Road em uma fazenda 
da região na parte da ma-
nhã com trilha técnica e de 
belas paisagens. 

Mas o momento do 
evento mais aguardado por 
todos era o Desafio 4x4. A 
competição ocorreu entre 
os veículos dentro do Cir-
cuito Indoor desafiando a 
passar por todos os obs-

Circuito 4x4 agita Salto Adventure 
com muito Off Road radical

táculos no menor tempo 
possível. Novos obstáculos 
como a gangorra, a ponte e 
um novo king (morro alto e 
íngreme) criaram muita ex-
pectativa entre os pilotos, 
cerca de 40, e público, com 
quase dois mil espectado-
res, que aguardavam ansio-
samente pelo evento. 

Nesta edição foi lan-
çada a categoria femini-
na com três participantes 
sendo a campeã, Mariana 
Ribeiro, de Itu/SP, com 
o tempo de 1min43s. Na 
categoria masculina, a li-
derança ficou com Toni-

nho Fioravanti, da mesma 
cidade, com o tempo de 
1min27s.

A Salto Adventure ain-
da repetiu nesta etapa o 
sucesso do projeto “Inclu-
são para o bem de Todos”, 
trabalho de inclusão à de-
ficientes  com os alunos 
com deficiência visual da 
Adesiva.

A proposta era que os 
deficientes da instituição 
pudessem sentir nos veí-
culos como passageiros, a 
mesma sensação dos pilo-
tos e acompanhantes. Os 
mesmos se divertiram com 

muita segurança e foi uma 
experiência única, tanto 
para os alunos quanto para 
os condutores dos veículos 
que se disponibilizaram 
para a ação. O projeto so-
cial além da ação com os 
deficientes arrecadou um 
litro de leite por inscrição, 
que serão doados para a 
própria instituição.  Já está 
prevista uma 3ª Edição do 
evento para março de 2016.

Fica os agradecimentos 
a todos os patrocinadores 
e amigos que ajudaram na 
realização deste brilhante 
evento Off Road.

Comboio de amigos pôde sentir clima de aventura

Os pilotos e navegado-
res decidiram a Copa Oeste 
4x4 Carbon Free, de Jeep 
Raid no domingo, dia 1º 
de novembro, na cidade de 
Ipira/SC. Esta foi a sexta e 
última etapa da competição 
neste ano e a dupla Elemar 
Kirst e Henry Kirst, do Jeep 
Clube Piratuba/Ipira, é que 
ficou com o troféu de cam-
peão geral da competição.

Em Ipira foram 55 veí-
culos participantes. O com-
boio largou às 8h em frente 
à Prefeitura Municipal e 
percorreram as comunida-
des de Linha Capelinha, Li-
nha Ferraz e Linha Floresta 
pela Trilha “Caminhos da 
Integração”. Na prova, 27 
duplas brigaram pelos pon-
tos em um trajeto de 60 qui-
lômetros. Já as outras 28, 
fizeram o Passeio, com 40 
quilômetros. A premiação 
foi realizada no Parque de 
Exposições.

Na classificação geral 
da Copa, com pilotos e na-
vegadores, Elemar e Hen-
ry, Piratuba/Ipira, foram os 
campeões. O segundo lugar 
ficou com Eloi Paulo Petry 
e Naor Petry, de Joaçaba/
SC. Alan Gratt e Michael 
Masson, de Capinzal/SC, 
foram os terceiros coloca-
dos. A dupla que ficou com 
a quarta colocação é Mar-
cos Beal e Felipe Dalbosco, 
de Pinheiro Preto/SC. Já 
em quinto lugar, aparecem 
Cláudio Brandet e Luciano 

Copa Oeste reúne disputa de 
qualidade e ajuda ao meio ambiente

Pasqual, de Videira/SC. “A 
Copa Oeste vem crescen-
do e melhorando a cada 
ano. Estamos trabalhando 
firme para melhorar cada 
vez mais e acreditamos que 
a edição 2015 já mostrou 
uma evolução importante, 
tanto no número de partici-
pantes como no número de 
pessoas que acompanham”, 
afirmou um dos organiza-
dores, Kassiano Kerber. 
“Temos que agradecer a 
todos que estiveram conos-
co nas provas e passeios, 
aos que nos auxiliaram no 
trabalho de cada etapa, aos 
municípios e proprietários 

dos locais onde abrimos 
trilhas, aos apoiadores, en-
fim, a todos que, de alguma 
forma, contribuíram para o 
sucesso da Copa”, definiu.

A Copa Oeste contou 
com etapas em Tangará, Jo-
açaba, Videira, Concórdia, 
Capinzal e Ipira. Em todas 
as trilhas, os pilotos e nave-
gadores fizeram o plantio 
de mudas nativas. Mais de 
300 foram plantadas neste 
ano. O objetivo dos orga-
nizadores é amenizar o im-
pacto do gás carbônico que 
é produzido pelos motores 
dos veículos. “Nós temos 
um compromisso com o 

meio ambiente. Os parti-
cipantes são conscientes e 
não deixam lixo por onde 
passam, não é permitido 
jogar nada nas trilhas e, 
além disso, deixamos nos-
sa contribuição, em todas 
as etapas fizemos o plantio 
destas mudas e isso já é 
uma marca da Copa Oeste 
Carbon Free”, relatou um 
dos organizadores e parti-
cipante, Henry Kirst. “No 
ano que vem esta regra 
continua e nosso objetivo 
é aumentar a contribuição, 
com um número de mudas 
plantadas, ainda maior”, 
garantiu.

Amigos se preocuparam em plantar mais de 300 mudas

Adaptações e Projetos
Motor

Câmbio
Freio

Confecção de Suspensão
Direção Hidráulica

Gaiolas de Proteção
Parachoques personalizados

14-3813-6764                   14-99721-6437www.facebook/Darrospreparacoes

R. Pedro Pimentel, 92 
Jardim Real Park 
Botucatu/SP

DARROS PREPARACAO OFF ROAD~

PATA NEGRA lança família de  

CABOS para

REBOQUE 

PESADO 
no CAMPO

S U B S T I T U I   O S   P E R I G O S O S   C A B O S   D E   A Ç O

   A M O R T E C E   O S   T R A N C O S 

      P O U P A   O S   V E Í C U L O S

         É   D E   F Á C I L   M A N U S E I O   E   E S T O C A G E M

Seja um distribuidor PATA NEGRA

patanegra@caboreboquepesado.com.br

(24) 2243-1665 / 99876-2245

http://www.caboreboquepesado.com.br/
http://www.granpart.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Está chegando a 
5ªTPC//MS que acontece-
rá no mês de fevereiro de 
2016 com a confirmação 
dos jipeiros convidados de 
nove Estados brasileiros. A 
data contempla justamente 
no pico das águas no Panta-
nal Sul-Mato-Grossense na 
cidade de Coxim/MS co-
nhecida por seu potencial 
turístico e seus rios exube-
rantes.

Serão 80 jipes extrema-
mente preparados para en-
carar de quatro a seis dias 
de Pantanal percorrendo 
um trajeto por corredores e 
estradas boiadeiras que na 
época dá a impressão de es-
tar andando dentro do rio.

O evento terá a partici-
pação dos maiores e mais 
poderosos jipes do Brasil, 
algumas viaturas próximas 
da originalidade e outras 
viaturas que foram de-

5ªTrilha Pantanal Coxim em 2016

senvolvidas com base nas 
outras quatro edições para 
poder encarar esse desafio, 
onde leva todo o conjunto 
ao extremo. Ali é coloca-

do em prova de fogo o 
uso dos equipamentos e 
acessórios bem como as 
empresas responsáveis 
por adaptações que cada 
vez mais vem buscando 
aperfeiçoar suas técnicas 
e produtos de alta qua-
lidade para este tipo de 
trilha.

Haverá uma recepção 
no dia 04 de fevereiro com 
show na cidade e logo no 
dia seguinte o grupo sai-
rá em jipeada pela cidade 
de Coxim direcionado a 
estrada pantaneira, onde 
terá um jantar a 100 km 
dentro da mata onde uma 
equipe os aguardará com 
um grandioso churrasco a 
moda pantaneira. No dia 
seguinte um café da ma-
nhã reforçado preparado 
por essa equipe que se 

despede deixando aquele 
gostinho de quero mais.

O percurso total fica 
próximo de 350 km entre a 
ida e volta, porém, o Panta-
nal ainda mais nessa época 
se torna super imprevisível 
podendo andar 100 km ou 
talvez 10 km como já acon-
teceu na 2ªTPC//MS, que 
trouxe 24 horas para per-
correr 9 km.

A 5ªTPC//MS está sen-
do muito apreciada pelos 
jipeiros, empresas do setor 
4x4 que buscam um nível 
de dificuldade elevado e 
associado a um verdadei-
ro passeio na fauna e flora 
pantaneira, que facilita o 
contato com essa natureza e 
vem firmando os cuidados 
para se preservar e poder-
mos enaltecer esse paraiso 
que é o Pantanal.

Nova edição promete ainda mais adrenalina

Rios do Pantanal dão toque especial

Fotos: Mais Off Road

A Serra da Cantareira, 
região paulista, tremeu no 
último dia 28 de novembro. 
Depois de dez anos sem fa-
zer os famosos “Raids da 
Cantareira”, os integrantes 
da equipe Rota 4X4, ami-
gos e clientes da oficina de 
mesmo nome, situada na 
zona norte de São Paulo/SP, 

Só os fortes no Desafio Cantareira

decidiram resgatar a tradi-
ção de forma inusitada.

Elaboraram um desafio 
em duplas, correndo con-
tra o tempo, percorrendo 
as trilhas mais difíceis da 
Serra da Cantareira, além 
de uma passeio radical para 
amantes de aventuras, jun-
tando em um único local 

mais de 100 veículos Off 
Road. 

O ponto alto do evento 
foi o desafio, que juntou 
figuras bem conhecidas 
no meio 4x4, disputando 
o lugar mais alto do pó-
dio. Após manterem sigilo 
absoluto da forma como a 
prova seria, bem como a 

largada e as quatro trilhas 
denominadas de Especiais, 
20 duplas, vindas de várias 
cidades do Brasil, partiram 
para completar o percurso 
em oito horas de prova. 
Duas trilhas pesadas com 
atoleiros e subidas fortes 
diversas, e outras duas, 
com erosões grandes em 
subida, fizeram com que as 
duplas tivessem bastante 
trabalho.

Veículos, pilotos, ze-
quinhas e seus equipamen-
tos, foram testados ao ex-
tremo. Estratégia também 
contou muito. Diversão ab-
soluta para quem gosta de 
desafios radicais.

“Para quem pensou que 
a prova teria apenas a fa-
mosa trilha do Pinheirinho, 
chamada de Especial 1, se 
enganou. Até mesmo quem 
conhecia a trilha se atrapa-
lhou com os laços criados 
pela organização”, disse 
Francesco Carbone, um 
dos organizadores e mem-

Classificação Desafio Cantareira 2015:

1° lugar - Equipe Willys
Pilotos: Ramiro Eli e Luiz Silva
Zecas: Marcelo Neves e Guto Salawaia

2° lugar – Equipe Torque 4
Pilotos : Marcos Nocoletti e Daniel Serto
Zecas: Gustavo Nocoletti e Marcos Loesche

3° Lugar: Equipe Fat Brothers
Pilotos: Bruno Cubiaco e Wagner Xavier
Zecas: Pompilio Nunes e Rodrigo Xavier

4° Lugar – Equipe JK Brasil
Pilotos: Marcelo Morceli e Pedro Crescenti
Zecas: Marcelo Juliani e Herique Ferreira

bro da equipe.
“O ponto alto da prova 

foi a especial 4, conheci-
da como Javan, onde vá-
rios competidores tiveram 
enorme dificuldades em 
completar, sendo a respon-
sável por definir os vence-
dores”, finalizou o diretor 
de prova, Jorge Delmanto.

Após oito horas con-
tínuas de prova, as duplas 
finalmente regressaram ao 
ponto de encontro para o 
merecido jantar e premia-
ção. Das 20 equipes, ape-
nas quatro completaram o 
percurso total, mostrando 
o grau de dificuldade das 
trilhas eleitas.

As equipes tiveram muito trabalho durante toda prova Os Pilotos tiveram que ter muita atenção nas erosões 

A lama foi o pior inimigo dos competidoresAdrenalina a mil por hora em todos os desafios

http://www.fessistemas.eng.br/
http://www.equipar.wordpress.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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315/75/R17
771 AT
R$ 1.150,00

32"/12,5/R15 Kl78      R$ 750,00 CADA

 33"/12,5/R15 KL78    R$ 850,00 CADA

35"/13,5/R15 KL71     R$ 1.400,00 CADA 

(GRÁTIS MONTAGEM)

285/75/R16 BIG HORN MT        R$ 1.100,00 CADA

 40"/15,5/R22 TREPADOR MT    R$ 1.800,00 CADA

     35"/13,5/R15 KL71               R$ 1.400,00 CADA 

(GRÁTIS MONTAGEM)

235/75/R15
KL 71
R$ 650,00

PROMOÇÃO DE PNEUS NOVOS

RODAS PARA TROLLER ARO 15/16/17 FERRO

MUDAMOS CENTRO DE RODAS - CONSULTE-NOS

OFF-ROAD

11-4796-3523

Av. Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, 3165 - Mogi das Cruzes - SP

www.sinalsportwheels.com.br

Emoção não faltou na 
sexta e última etapa da tem-
porada 2015 do Suzuki Off 
Road realizada no dia 21 
de novembro na cidade de 
Brotas, localizada a 250 km 
de São Paulo, um dos prin-
cipais destinos para quem 
procura aventura no Brasil. 
No total, 230 carros parti-
ciparam do evento dividi-
dos nas categorias Turismo 
Light, Turismo, Graduado, 
Extreme e o Jimny Day. 
Quem também marcou pre-
sença como convidado foi 
o piloto Chico Serra, tri-
campeão da Stock Car. 

Outra atração que a 
Suzuki trouxe para o even-
to foi o Suzuki Beauty, um 
espaço de beleza para as 
mulheres relaxarem, fazen-
do uma limpeza de pele ou 

Aventura e muita adrenalina nas 
trilhas lisas de Brotas/SP

se maquiando, além de pe-
garem dicas com as consul-
toras presentes. 

Na decisão da catego-
ria Turismo, o título 2015 
fi cou com a dupla paulis-
ta Fabio Rimoli/Mauricio 
Mei, que compete com 
um Grand Vitara e já faz 
planos de subir para a Gra-
duado no ano que vem. “É 
nosso segundo ano aqui, já 
competimos em provas de 
outras marcas, mas temos 
um carinho muito grande 
pela Suzuki, é uma grande 
família.” 

Na Graduado, o título 
foi para a dupla de Juiz de 
Fora/MG, Caio Junqueira/
Rodrigo Peternelli, com 
um Jimny. A torcida minei-
ra compareceu em peso e a 
comemoração no pódio foi 

efusiva. “Foi muito espe-
cial, nosso primeiro ano na 
Graduado. Minha relação 

com Suzuki vem desde 
criança.”

Extreme
A categoria criada para 

os Suzukeiros mais radi-
cais justifi cou o seu nome 
e levou muita adrenalina 
aos competidores. Foram 
45 km de tirar o fôlego. 
A vitória fi cou com a du-
pla de Mogi das Cruzes/
SP, Ewerton Arnoni/El-
cio Tadashi Suenaga, que 
também foi muito come-
morada. 

Jimny Day
Brotas também recebeu 

o passeio Off Road exclu-
sivo para os proprietários 
do Jimny, o genuíno 4x4 
da Suzuki, que que contou 
com 60 km de trilhas.

Resultados 6ª. etapa - Brotas

Extreme
1.Ewerton Arnone/Elcio Tadashi
2.Claiton Camargo/Lucas Argelim
3.Carlos Guimarães/Celso Gonçalves
4.Fernando Gonçalves/José Gonçalves
5.Lionardo Almada/Leonardo Martins

Graduado
1.Paulo Roberto Goes/Jhonatan
2.Caio Junqueira/Rodrigo Peternelli 
3.Celso Macedo/Belen Macedo 
4.Paulo Marcilio/Orestes Bacchetti 
5.Waldemiro Veiga/Luis Zanotti 

Turismo
1.Willian Kamada/Naira Hirakawa 
2.Fabio Rimoli/Mauricio Mei 

Turismo Light
1.Leandro de Mendonça/Rodrigo Vieira 
2.Edy Ferraro/Valéria Veiga da Silva 
3.Daniel Sala/Janaina Fuiji 
4.José Marcos da Silva Jr/Anibal Maini Vieira 
5.Edio Freire/Silvia Aquilas Rodrigues

O off roader Rodrigo 
Salvato resolveu mexer 
em sua máquina e dar uma 
nova roupagem. Pegou o 
Jeep Engesa EE 12 e levou 
para a Equipe Rota 4x4 

Rota 4x4 transforma Engesa em 
uma máquina surpreendente

Confi ra a confi guração do veículo:
- Engesa EE-12 Fase 1 verde fosco
- Capota de fi bra original engesa com revestimento interno
- Motor MWM 2.8 turbo e intercooler 
- Câmbio original Clark 240v 5 marchas
- Reduzida Toyota
- Embreagem hidráulica
- Eixo Dana 44 reforçado com bloqueio 75%
- Freio a disco dianteiro duplo ventilado da Toyota Bandeirante
- Roda livre reforçada da Enfer
- Eixo tras. Dana 44 c/ bloqueio 75% c/ fl utuante reforçado Enfer
- Freio a disco traseiro
- Kit de molas reforçados e amortecedores especiais Rota 4x4
- Pneus Creepy Crawler 37” x 14,5 x r15
- Rodas 15” x 8” com bead lock
- Snorkel
- Guinho Work 12.000 
- Para-choque Work
- Grade dianteira modelo Hummer
- Santo antônio
- Radio ic-v800o Icom
- Banco dianteiros elétricos do Hyundai Azera
- Banco traseiro p/ duas pessoas com cintos
- Vidros elétricos com módulo de subida
- Travas elétricas
- Alarme Positron
- Alarme corta combustível
- DVD Pioneer 2 din
- Caixa selada com alto falante de 12”
- Modulo de potência stereo/mono

praticamente reinventá-lo. 
Depois de passar por vários 
donos e sempre mantendo 
a mesma forma de Cavei-
rão do Bope, hoje o veículo 
é utilizado pelo aventureiro 

para realizar trilhas aos fi ns 
de semana nas cidades do 
interior paulista como São 
Pedro, Ipeúna, Saltinho, Pi-
racicaba, Charqueada e Rio 
das Pedras.

O amigo sempre se jun-
ta os grupos de Off Road 
da região como Tatu Loco, 
Lokos Pira, Amigos da 
Lama, Trava Biela, Jeep 
Clube de Ipeúna e o Jume-
lo Roxo para se divertir. 
Outras aventuras aconte-
cem nas expedições mais 
radicais como a realizada 
na praia do Castelhano, em 
Ilha Bela/SP, com 16 km 
de mata a dentro. A próxi-
ma acontecerá no Chile e a 
aventura não para.

Suzukis puderam mostrar toda a potência

Caveirão chama a atenção por onde passa

Veículo mostra força em diversos terrenos

TEMOS MAIS DE 1.800

ITENS PARA Seu 

toyota BANDEIRANTE
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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

http://www.rotaxoffroad.com.br/
http://www.sinalsportwheels.com.br/
http://www.geramax.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Sempre prezando pela 
atenção ao cliente e colo-
cando a paixão pela marca 
Mitsubishi a frente, pai e fi-
lho construíram uma grande 
história com as lojas Miltfort 
e SJMParts. Milton Martins 
(pai) e Milton Junior (filho) 
uniram forças para criar uma 
gama de serviços para o pú-
blico que segue a marca ja-
ponesa ostentando o fato de 
sentir paixão pela marca, pe-
los carros e pelo mundo 4x4.

Primeiramente, o pai 
adquiriu vasta experiência 
até que em 2006 montou a 
loja Miltfort. Antes atuou no 
mercado Mitsubishi desde 
1993 ganhando credibilida-
de por estar sempre em bus-
ca de inovação, certificando 
segurança, qualidade e ga-

Miltfort e SJMParts: tradição, qualidade e foco
rantia aos seus clientes.

Sua jornada se iniciou na 
Ford, aonde chegou a geren-
te na maior concessionária 
de São Paulo, Capital. Em 
seguida partiu para seu pró-
prio negócio e através do seu 
árduo trabalho se firmou no 
mercado junto a sua clien-
tela na empresa Automotor. 
Ainda na década de 1990, 
com a chegada dos veículos 
importados no país, foi con-
vidado a participar da im-
plantação da concessionária 
Toyota Tsusho, onde foi no-
meado gerente de serviços.

No ano de 1993 pas-
sa para a linha Mitsubishi, 
através da empresa Brabus 
Koala, como na mesma 
função, para em seguida 
torna-se sócio da empresa 

Mitnorth (concessionária da 
marca), onde se desligou em 
julho de 2005. Veio então 
o sonho final e em abril de 
2006 inaugurou a Miltfort, 
assistência técnica especiali-
zada em Mitsubishi 4x4, que 
conta com uma equipe de 
profissionais altamente qua-
lificados, oferecendo ser-
viços de qualidade e segu-
rança, visando à satisfação 
dos seus clientes, ganhando 
assim uma fatia maior no 
segmento que atua.

Já com a conquista da 
confiança do cliente, a Mil-
tfort passou a atuar como 
consultor visando à utiliza-
ção correta para o bom fun-
cionamento e conservação 
de seus veículos. O foco 
é sempre passar as infor-

mações com segurança na 
identificação dos possíveis 
defeitos. Na oficina há o 
oferecimento de todos os ti-
pos de serviços para toda a 
linha Mitsubishi, desde sim-
ples trocas de óleo até mon-
tagens de câmbio e motor.

Prestes a completar dez 
anos de serviços prestados, 
a Miltfort tem como meta 
intensificar os treinamen-
tos e as certificações de sua 
equipe técnica, melhorar o 
departamento de qualidade 
e satisfação ao cliente (pós 
serviço executado) e sempre 
manter vivo o espírito Mit-
subishi que está inserido no 
DNA da família.

Surge o braço direito
Com o sucesso logo de 

cara da Miltfort, três anos 
depois a expansão se fazia 
necessária. Neste cenário 
de sucesso, a Miltfort inau-
gurou em setembro de 2009 
sua loja virtual e importado-
ra SJM AutoParts, que vem 
ganhando credibilidade no 
mercado, comercializando 
as mesmas peças que são 
utilizadas na assistência téc-
nica há sete anos e desta for-
ma vem conquistando novos 
clientes em todo Brasil.

Os serviços 
fundamentais são:

•         Atuação como con-
sultores de vendas no seg-
mento Mitsubishi, sempre 
buscando entender a neces-
sidade do cliente e elucidan-
do possíveis dúvidas;

•         Prática constante 
do exercício do pós-venda, 
medindo sempre a satisfa-
ção dos clientes;

•         Velocidade e agili-
dade em todo o processo da 

venda a logística de entrega.
 “Muitos de nossos 

clientes são de fora da ci-
dade de São Paulo, muitas 
vezes impossibilitados pela 
distância pediam que ven-
dêssemos as peças para eles, 
logo entendemos que havia 
uma carência muito grande 
de fornecimento de peças 
com confiabilidade. Então 
veio a ideia de montar uma 
estrutura que pudesse aten-
der aos clientes de perto e 
de longe com a qualidade 
que já conheciam”, comen-
tou Milton Junior e Daniel 
L.Santos (sócio diretor) so-
bre o nascimento da SJM 
AutoParts.

 O foco do braço direi-
to da Miltfort atua em três 
segmentos:

• Venda varejo, com 
atendimento especializado 
na loja;

• Venda comércio ele-Organização e qualidade (estoque SJMParts)

Seu Mitsubishi em boas mãos (assistência técnica Miltfort)

Investimento em tecnologia (assistência técnica Miltfort 
com sede própria)

trônico, através da loja vir-
tual (e-commerce);

• Venda atacado, com 
atendimento especializado 
aos profissionais reparado-
res e lojistas.

 Internet
 Um dos mercados que 

mais cresce no país sem 
dúvida é o de vendas pela 
internet, o chamado e-com-
merce. O Brasil é o sétimo 
país com maior potencial de 
vendas pela internet, mas 
até 2016 deve saltar para 
a quarta posição, segundo 
projeção feita pelo estudo 
T-Index 2015, realizado 
pela Translated. Hoje, o país 
aparece atrás de Estados 
Unidos, que lideram as ven-
das do comércio eletrônico 
no mundo, seguidos de Chi-
na, Japão, Alemanha, Reino 
Unido e França.

“O e-commerce é um dos 
segmentos que mais cres-

cem no Brasil. Sentimos que 
os clientes aos poucos estão 
confiando mais nas compras 
via internet, é uma tendência 
mundial e o Brasil não fica-
ria de fora. Temos percebi-
do que a confiabilidade em 
nossa marca tem crescido 
muito e os clientes têm nos 
procurado por entender que 
nossas peças são sinônimos 
de qualidade e garantia. A 
confiabilidade nesse caso, é 
sem dúvida, um diferencial 
já que os clientes, em um 
primeiro momento, sentem 
uma certa insegurança ao 
comprar pela internet. Com 
grande interesse e respeito 
pela comunidade Off Road, 
a SJM PARTS entende que 
clientes chegam por infor-
mação, mas permanecem 
por inspiração. Uma das 
principais premissas para 
lojas virtuais gerarem trá-
fego e converterem vendas 

tatos com nossos fabrican-
tes sempre a fim de manter 
a qualidade de nossas pe-
ças, estreitando o processo 
de homologação.

Resumindo: para os 
amantes e detentores de ve-
ículos da Mitsubishi ficou 
fácil procurar qualidade nos 
mais diversos tipos de ser-
viços. Para encontrar tudo 
sobre a Miltfort e SJM Parts 
basta acessar: http://www.
sjmparts.com.br/ ou http://
www.miltfort.com.br/, ligar 
para o disque peças: (11) 
3346-7702 ou assistência 
técnica: (11) 3392-5757, ou 
ainda fazer uma visita ao 
endereço físico (sede pró-
pria) - Rua Norma Pieruc-
cini Giannotti n° 583, 591, 
607 e 611, na Barra Funda, 
em São Paulo/SP.

de forma eficiente é um po-
sicionamento de mercado 
claro”, argumentou Milton 
Junior.

Futuro
A evolução é o próximo 

passo da SJM PARTS e no-
vos planos serão colocados 
em prática no meio breve 
espaço de tempo. Algumas 
das ideias:

• A SJM PARTS tem 
como novidade para o início 
de 2016 a ampliação de aten-
dimento para a linha de pas-
seio da Mitsubishi em veícu-
los como Lancer, Outlander;

• A criação de uma cé-
lula específica para atendi-
mento ao setor de Atacado, 
com novas instalações e 
profissionais experientes já 
com foco neste segmento;

• Estreitaremos os con-

http://www.miltfort.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Sempre prezando pela 
atenção ao cliente e colo-
cando a paixão pela marca 
Mitsubishi a frente, pai e fi-
lho construíram uma grande 
história com as lojas Miltfort 
e SJMParts. Milton Martins 
(pai) e Milton Junior (filho) 
uniram forças para criar uma 
gama de serviços para o pú-
blico que segue a marca ja-
ponesa ostentando o fato de 
sentir paixão pela marca, pe-
los carros e pelo mundo 4x4.

Primeiramente, o pai 
adquiriu vasta experiência 
até que em 2006 montou a 
loja Miltfort. Antes atuou no 
mercado Mitsubishi desde 
1993 ganhando credibilida-
de por estar sempre em bus-
ca de inovação, certificando 
segurança, qualidade e ga-

Miltfort e SJMParts: tradição, qualidade e foco
rantia aos seus clientes.

Sua jornada se iniciou na 
Ford, aonde chegou a geren-
te na maior concessionária 
de São Paulo, Capital. Em 
seguida partiu para seu pró-
prio negócio e através do seu 
árduo trabalho se firmou no 
mercado junto a sua clien-
tela na empresa Automotor. 
Ainda na década de 1990, 
com a chegada dos veículos 
importados no país, foi con-
vidado a participar da im-
plantação da concessionária 
Toyota Tsusho, onde foi no-
meado gerente de serviços.

No ano de 1993 pas-
sa para a linha Mitsubishi, 
através da empresa Brabus 
Koala, como na mesma 
função, para em seguida 
torna-se sócio da empresa 

Mitnorth (concessionária da 
marca), onde se desligou em 
julho de 2005. Veio então 
o sonho final e em abril de 
2006 inaugurou a Miltfort, 
assistência técnica especiali-
zada em Mitsubishi 4x4, que 
conta com uma equipe de 
profissionais altamente qua-
lificados, oferecendo ser-
viços de qualidade e segu-
rança, visando à satisfação 
dos seus clientes, ganhando 
assim uma fatia maior no 
segmento que atua.

Já com a conquista da 
confiança do cliente, a Mil-
tfort passou a atuar como 
consultor visando à utiliza-
ção correta para o bom fun-
cionamento e conservação 
de seus veículos. O foco 
é sempre passar as infor-

mações com segurança na 
identificação dos possíveis 
defeitos. Na oficina há o 
oferecimento de todos os ti-
pos de serviços para toda a 
linha Mitsubishi, desde sim-
ples trocas de óleo até mon-
tagens de câmbio e motor.

Prestes a completar dez 
anos de serviços prestados, 
a Miltfort tem como meta 
intensificar os treinamen-
tos e as certificações de sua 
equipe técnica, melhorar o 
departamento de qualidade 
e satisfação ao cliente (pós 
serviço executado) e sempre 
manter vivo o espírito Mit-
subishi que está inserido no 
DNA da família.

Surge o braço direito
Com o sucesso logo de 

cara da Miltfort, três anos 
depois a expansão se fazia 
necessária. Neste cenário 
de sucesso, a Miltfort inau-
gurou em setembro de 2009 
sua loja virtual e importado-
ra SJM AutoParts, que vem 
ganhando credibilidade no 
mercado, comercializando 
as mesmas peças que são 
utilizadas na assistência téc-
nica há sete anos e desta for-
ma vem conquistando novos 
clientes em todo Brasil.

Os serviços 
fundamentais são:

•         Atuação como con-
sultores de vendas no seg-
mento Mitsubishi, sempre 
buscando entender a neces-
sidade do cliente e elucidan-
do possíveis dúvidas;

•         Prática constante 
do exercício do pós-venda, 
medindo sempre a satisfa-
ção dos clientes;

•         Velocidade e agili-
dade em todo o processo da 

venda a logística de entrega.
 “Muitos de nossos 

clientes são de fora da ci-
dade de São Paulo, muitas 
vezes impossibilitados pela 
distância pediam que ven-
dêssemos as peças para eles, 
logo entendemos que havia 
uma carência muito grande 
de fornecimento de peças 
com confiabilidade. Então 
veio a ideia de montar uma 
estrutura que pudesse aten-
der aos clientes de perto e 
de longe com a qualidade 
que já conheciam”, comen-
tou Milton Junior e Daniel 
L.Santos (sócio diretor) so-
bre o nascimento da SJM 
AutoParts.

 O foco do braço direi-
to da Miltfort atua em três 
segmentos:

• Venda varejo, com 
atendimento especializado 
na loja;

• Venda comércio ele-Organização e qualidade (estoque SJMParts)

Seu Mitsubishi em boas mãos (assistência técnica Miltfort)

Investimento em tecnologia (assistência técnica Miltfort 
com sede própria)

trônico, através da loja vir-
tual (e-commerce);

• Venda atacado, com 
atendimento especializado 
aos profissionais reparado-
res e lojistas.

 Internet
 Um dos mercados que 

mais cresce no país sem 
dúvida é o de vendas pela 
internet, o chamado e-com-
merce. O Brasil é o sétimo 
país com maior potencial de 
vendas pela internet, mas 
até 2016 deve saltar para 
a quarta posição, segundo 
projeção feita pelo estudo 
T-Index 2015, realizado 
pela Translated. Hoje, o país 
aparece atrás de Estados 
Unidos, que lideram as ven-
das do comércio eletrônico 
no mundo, seguidos de Chi-
na, Japão, Alemanha, Reino 
Unido e França.

“O e-commerce é um dos 
segmentos que mais cres-

cem no Brasil. Sentimos que 
os clientes aos poucos estão 
confiando mais nas compras 
via internet, é uma tendência 
mundial e o Brasil não fica-
ria de fora. Temos percebi-
do que a confiabilidade em 
nossa marca tem crescido 
muito e os clientes têm nos 
procurado por entender que 
nossas peças são sinônimos 
de qualidade e garantia. A 
confiabilidade nesse caso, é 
sem dúvida, um diferencial 
já que os clientes, em um 
primeiro momento, sentem 
uma certa insegurança ao 
comprar pela internet. Com 
grande interesse e respeito 
pela comunidade Off Road, 
a SJM PARTS entende que 
clientes chegam por infor-
mação, mas permanecem 
por inspiração. Uma das 
principais premissas para 
lojas virtuais gerarem trá-
fego e converterem vendas 

tatos com nossos fabrican-
tes sempre a fim de manter 
a qualidade de nossas pe-
ças, estreitando o processo 
de homologação.

Resumindo: para os 
amantes e detentores de ve-
ículos da Mitsubishi ficou 
fácil procurar qualidade nos 
mais diversos tipos de ser-
viços. Para encontrar tudo 
sobre a Miltfort e SJM Parts 
basta acessar: http://www.
sjmparts.com.br/ ou http://
www.miltfort.com.br/, ligar 
para o disque peças: (11) 
3346-7702 ou assistência 
técnica: (11) 3392-5757, ou 
ainda fazer uma visita ao 
endereço físico (sede pró-
pria) - Rua Norma Pieruc-
cini Giannotti n° 583, 591, 
607 e 611, na Barra Funda, 
em São Paulo/SP.

de forma eficiente é um po-
sicionamento de mercado 
claro”, argumentou Milton 
Junior.

Futuro
A evolução é o próximo 

passo da SJM PARTS e no-
vos planos serão colocados 
em prática no meio breve 
espaço de tempo. Algumas 
das ideias:

• A SJM PARTS tem 
como novidade para o início 
de 2016 a ampliação de aten-
dimento para a linha de pas-
seio da Mitsubishi em veícu-
los como Lancer, Outlander;

• A criação de uma cé-
lula específica para atendi-
mento ao setor de Atacado, 
com novas instalações e 
profissionais experientes já 
com foco neste segmento;

• Estreitaremos os con-

mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://sjmparts.com.br/
http://www.miltfort.com.br/
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315/75/R17
771 AT
R$ 1.150,00

32"/12,5/R15 Kl78      R$ 750,00 CADA

 33"/12,5/R15 KL78    R$ 850,00 CADA

35"/13,5/R15 KL71     R$ 1.400,00 CADA 

(GRÁTIS MONTAGEM)

285/75/R16 BIG HORN MT        R$ 1.100,00 CADA

 40"/15,5/R22 TREPADOR MT    R$ 1.800,00 CADA

     35"/13,5/R15 KL71               R$ 1.400,00 CADA 

(GRÁTIS MONTAGEM)

235/75/R15
KL 71
R$ 650,00

PROMOÇÃO DE PNEUS NOVOS

RODAS PARA TROLLER ARO 15/16/17 FERRO

MUDAMOS CENTRO DE RODAS - CONSULTE-NOS

OFF-ROAD

11-4796-3523

Av. Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, 3165 - Mogi das Cruzes - SP

www.sinalsportwheels.com.br

Emoção não faltou na 
sexta e última etapa da tem-
porada 2015 do Suzuki Off 
Road realizada no dia 21 
de novembro na cidade de 
Brotas, localizada a 250 km 
de São Paulo, um dos prin-
cipais destinos para quem 
procura aventura no Brasil. 
No total, 230 carros parti-
ciparam do evento dividi-
dos nas categorias Turismo 
Light, Turismo, Graduado, 
Extreme e o Jimny Day. 
Quem também marcou pre-
sença como convidado foi 
o piloto Chico Serra, tri-
campeão da Stock Car. 

Outra atração que a 
Suzuki trouxe para o even-
to foi o Suzuki Beauty, um 
espaço de beleza para as 
mulheres relaxarem, fazen-
do uma limpeza de pele ou 

Aventura e muita adrenalina nas 
trilhas lisas de Brotas/SP

se maquiando, além de pe-
garem dicas com as consul-
toras presentes. 

Na decisão da catego-
ria Turismo, o título 2015 
fi cou com a dupla paulis-
ta Fabio Rimoli/Mauricio 
Mei, que compete com 
um Grand Vitara e já faz 
planos de subir para a Gra-
duado no ano que vem. “É 
nosso segundo ano aqui, já 
competimos em provas de 
outras marcas, mas temos 
um carinho muito grande 
pela Suzuki, é uma grande 
família.” 

Na Graduado, o título 
foi para a dupla de Juiz de 
Fora/MG, Caio Junqueira/
Rodrigo Peternelli, com 
um Jimny. A torcida minei-
ra compareceu em peso e a 
comemoração no pódio foi 

efusiva. “Foi muito espe-
cial, nosso primeiro ano na 
Graduado. Minha relação 

com Suzuki vem desde 
criança.”

Extreme
A categoria criada para 

os Suzukeiros mais radi-
cais justifi cou o seu nome 
e levou muita adrenalina 
aos competidores. Foram 
45 km de tirar o fôlego. 
A vitória fi cou com a du-
pla de Mogi das Cruzes/
SP, Ewerton Arnoni/El-
cio Tadashi Suenaga, que 
também foi muito come-
morada. 

Jimny Day
Brotas também recebeu 

o passeio Off Road exclu-
sivo para os proprietários 
do Jimny, o genuíno 4x4 
da Suzuki, que que contou 
com 60 km de trilhas.

Resultados 6ª. etapa - Brotas

Extreme
1.Ewerton Arnone/Elcio Tadashi
2.Claiton Camargo/Lucas Argelim
3.Carlos Guimarães/Celso Gonçalves
4.Fernando Gonçalves/José Gonçalves
5.Lionardo Almada/Leonardo Martins

Graduado
1.Paulo Roberto Goes/Jhonatan
2.Caio Junqueira/Rodrigo Peternelli 
3.Celso Macedo/Belen Macedo 
4.Paulo Marcilio/Orestes Bacchetti 
5.Waldemiro Veiga/Luis Zanotti 

Turismo
1.Willian Kamada/Naira Hirakawa 
2.Fabio Rimoli/Mauricio Mei 

Turismo Light
1.Leandro de Mendonça/Rodrigo Vieira 
2.Edy Ferraro/Valéria Veiga da Silva 
3.Daniel Sala/Janaina Fuiji 
4.José Marcos da Silva Jr/Anibal Maini Vieira 
5.Edio Freire/Silvia Aquilas Rodrigues

O off roader Rodrigo 
Salvato resolveu mexer 
em sua máquina e dar uma 
nova roupagem. Pegou o 
Jeep Engesa EE 12 e levou 
para a Equipe Rota 4x4 

Rota 4x4 transforma Engesa em 
uma máquina surpreendente

Confi ra a confi guração do veículo:
- Engesa EE-12 Fase 1 verde fosco
- Capota de fi bra original engesa com revestimento interno
- Motor MWM 2.8 turbo e intercooler 
- Câmbio original Clark 240v 5 marchas
- Reduzida Toyota
- Embreagem hidráulica
- Eixo Dana 44 reforçado com bloqueio 75%
- Freio a disco dianteiro duplo ventilado da Toyota Bandeirante
- Roda livre reforçada da Enfer
- Eixo tras. Dana 44 c/ bloqueio 75% c/ fl utuante reforçado Enfer
- Freio a disco traseiro
- Kit de molas reforçados e amortecedores especiais Rota 4x4
- Pneus Creepy Crawler 37” x 14,5 x r15
- Rodas 15” x 8” com bead lock
- Snorkel
- Guinho Work 12.000 
- Para-choque Work
- Grade dianteira modelo Hummer
- Santo antônio
- Radio ic-v800o Icom
- Banco dianteiros elétricos do Hyundai Azera
- Banco traseiro p/ duas pessoas com cintos
- Vidros elétricos com módulo de subida
- Travas elétricas
- Alarme Positron
- Alarme corta combustível
- DVD Pioneer 2 din
- Caixa selada com alto falante de 12”
- Modulo de potência stereo/mono

praticamente reinventá-lo. 
Depois de passar por vários 
donos e sempre mantendo 
a mesma forma de Cavei-
rão do Bope, hoje o veículo 
é utilizado pelo aventureiro 

para realizar trilhas aos fi ns 
de semana nas cidades do 
interior paulista como São 
Pedro, Ipeúna, Saltinho, Pi-
racicaba, Charqueada e Rio 
das Pedras.

O amigo sempre se jun-
ta os grupos de Off Road 
da região como Tatu Loco, 
Lokos Pira, Amigos da 
Lama, Trava Biela, Jeep 
Clube de Ipeúna e o Jume-
lo Roxo para se divertir. 
Outras aventuras aconte-
cem nas expedições mais 
radicais como a realizada 
na praia do Castelhano, em 
Ilha Bela/SP, com 16 km 
de mata a dentro. A próxi-
ma acontecerá no Chile e a 
aventura não para.

Suzukis puderam mostrar toda a potência

Caveirão chama a atenção por onde passa

Veículo mostra força em diversos terrenos

TEMOS MAIS DE 1.800

ITENS PARA Seu 

toyota BANDEIRANTE
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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

http://www.sulrealdiesel.com.br/
http://www.paulista4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Está chegando a 
5ªTPC//MS que acontece-
rá no mês de fevereiro de 
2016 com a confirmação 
dos jipeiros convidados de 
nove Estados brasileiros. A 
data contempla justamente 
no pico das águas no Panta-
nal Sul-Mato-Grossense na 
cidade de Coxim/MS co-
nhecida por seu potencial 
turístico e seus rios exube-
rantes.

Serão 80 jipes extrema-
mente preparados para en-
carar de quatro a seis dias 
de Pantanal percorrendo 
um trajeto por corredores e 
estradas boiadeiras que na 
época dá a impressão de es-
tar andando dentro do rio.

O evento terá a partici-
pação dos maiores e mais 
poderosos jipes do Brasil, 
algumas viaturas próximas 
da originalidade e outras 
viaturas que foram de-

5ªTrilha Pantanal Coxim em 2016

senvolvidas com base nas 
outras quatro edições para 
poder encarar esse desafio, 
onde leva todo o conjunto 
ao extremo. Ali é coloca-

do em prova de fogo o 
uso dos equipamentos e 
acessórios bem como as 
empresas responsáveis 
por adaptações que cada 
vez mais vem buscando 
aperfeiçoar suas técnicas 
e produtos de alta qua-
lidade para este tipo de 
trilha.

Haverá uma recepção 
no dia 04 de fevereiro com 
show na cidade e logo no 
dia seguinte o grupo sai-
rá em jipeada pela cidade 
de Coxim direcionado a 
estrada pantaneira, onde 
terá um jantar a 100 km 
dentro da mata onde uma 
equipe os aguardará com 
um grandioso churrasco a 
moda pantaneira. No dia 
seguinte um café da ma-
nhã reforçado preparado 
por essa equipe que se 

despede deixando aquele 
gostinho de quero mais.

O percurso total fica 
próximo de 350 km entre a 
ida e volta, porém, o Panta-
nal ainda mais nessa época 
se torna super imprevisível 
podendo andar 100 km ou 
talvez 10 km como já acon-
teceu na 2ªTPC//MS, que 
trouxe 24 horas para per-
correr 9 km.

A 5ªTPC//MS está sen-
do muito apreciada pelos 
jipeiros, empresas do setor 
4x4 que buscam um nível 
de dificuldade elevado e 
associado a um verdadei-
ro passeio na fauna e flora 
pantaneira, que facilita o 
contato com essa natureza e 
vem firmando os cuidados 
para se preservar e poder-
mos enaltecer esse paraiso 
que é o Pantanal.

Nova edição promete ainda mais adrenalina

Rios do Pantanal dão toque especial

Fotos: Mais Off Road

A Serra da Cantareira, 
região paulista, tremeu no 
último dia 28 de novembro. 
Depois de dez anos sem fa-
zer os famosos “Raids da 
Cantareira”, os integrantes 
da equipe Rota 4X4, ami-
gos e clientes da oficina de 
mesmo nome, situada na 
zona norte de São Paulo/SP, 

Só os fortes no Desafio Cantareira

decidiram resgatar a tradi-
ção de forma inusitada.

Elaboraram um desafio 
em duplas, correndo con-
tra o tempo, percorrendo 
as trilhas mais difíceis da 
Serra da Cantareira, além 
de uma passeio radical para 
amantes de aventuras, jun-
tando em um único local 

mais de 100 veículos Off 
Road. 

O ponto alto do evento 
foi o desafio, que juntou 
figuras bem conhecidas 
no meio 4x4, disputando 
o lugar mais alto do pó-
dio. Após manterem sigilo 
absoluto da forma como a 
prova seria, bem como a 

largada e as quatro trilhas 
denominadas de Especiais, 
20 duplas, vindas de várias 
cidades do Brasil, partiram 
para completar o percurso 
em oito horas de prova. 
Duas trilhas pesadas com 
atoleiros e subidas fortes 
diversas, e outras duas, 
com erosões grandes em 
subida, fizeram com que as 
duplas tivessem bastante 
trabalho.

Veículos, pilotos, ze-
quinhas e seus equipamen-
tos, foram testados ao ex-
tremo. Estratégia também 
contou muito. Diversão ab-
soluta para quem gosta de 
desafios radicais.

“Para quem pensou que 
a prova teria apenas a fa-
mosa trilha do Pinheirinho, 
chamada de Especial 1, se 
enganou. Até mesmo quem 
conhecia a trilha se atrapa-
lhou com os laços criados 
pela organização”, disse 
Francesco Carbone, um 
dos organizadores e mem-

Classificação Desafio Cantareira 2015:

1° lugar - Equipe Willys
Pilotos: Ramiro Eli e Luiz Silva
Zecas: Marcelo Neves e Guto Salawaia

2° lugar – Equipe Torque 4
Pilotos : Marcos Nocoletti e Daniel Serto
Zecas: Gustavo Nocoletti e Marcos Loesche

3° Lugar: Equipe Fat Brothers
Pilotos: Bruno Cubiaco e Wagner Xavier
Zecas: Pompilio Nunes e Rodrigo Xavier

4° Lugar – Equipe JK Brasil
Pilotos: Marcelo Morceli e Pedro Crescenti
Zecas: Marcelo Juliani e Herique Ferreira

bro da equipe.
“O ponto alto da prova 

foi a especial 4, conheci-
da como Javan, onde vá-
rios competidores tiveram 
enorme dificuldades em 
completar, sendo a respon-
sável por definir os vence-
dores”, finalizou o diretor 
de prova, Jorge Delmanto.

Após oito horas con-
tínuas de prova, as duplas 
finalmente regressaram ao 
ponto de encontro para o 
merecido jantar e premia-
ção. Das 20 equipes, ape-
nas quatro completaram o 
percurso total, mostrando 
o grau de dificuldade das 
trilhas eleitas.

As equipes tiveram muito trabalho durante toda prova Os Pilotos tiveram que ter muita atenção nas erosões 

A lama foi o pior inimigo dos competidoresAdrenalina a mil por hora em todos os desafios

http://www.mamuteoffroad.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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COBRIMOS QUALQUER OFERTA*!!!

Faça sua compra pelo site e pague em até   nos cartões de crédito 6x sem juros

Se preferir compre pelo nosso televendas e tenha  de desconto5%

Kit Suspensão Ironman 4x4 Defender 110,
 com amortecedores  Nitro-Gas.

Amortecedores  Nitro-Gas, 
melhoram a performance do veículo

 na condução on e off road. 
Consulte um de nossos vendedores.

Lanterna em Led 
Automotiva

 Toda linha LED pro 
Defender

A GranPart em parceria 
com a Britpart, está fornecendo 

18 meses de garantia* em 
toda sua linha, tudo isso para 

garantir a alta qualidade e 
confiabilidade de seus produtos 
que são fabricados e testados 
nos mais rigorosos padrões 
internacionais. É a GranPart 

inovando para melhor atender 
nossos clientes. 

*Notas emitidas a partir de 18/11/15. 

Bobina de Ignição
Bobina de Ignição
Freelander 1 - V6

O II Circuito 4X4 da 
Salto Adventure aconte-
ceu no domingo, 08 de no-
vembro, no Pesqueiro do 
Micai, no Interior paulista, 
com novo formato, desta 
vez oferecendo um Passeio 
Off Road em uma fazenda 
da região na parte da ma-
nhã com trilha técnica e de 
belas paisagens. 

Mas o momento do 
evento mais aguardado por 
todos era o Desafio 4x4. A 
competição ocorreu entre 
os veículos dentro do Cir-
cuito Indoor desafiando a 
passar por todos os obs-

Circuito 4x4 agita Salto Adventure 
com muito Off Road radical

táculos no menor tempo 
possível. Novos obstáculos 
como a gangorra, a ponte e 
um novo king (morro alto e 
íngreme) criaram muita ex-
pectativa entre os pilotos, 
cerca de 40, e público, com 
quase dois mil espectado-
res, que aguardavam ansio-
samente pelo evento. 

Nesta edição foi lan-
çada a categoria femini-
na com três participantes 
sendo a campeã, Mariana 
Ribeiro, de Itu/SP, com 
o tempo de 1min43s. Na 
categoria masculina, a li-
derança ficou com Toni-

nho Fioravanti, da mesma 
cidade, com o tempo de 
1min27s.

A Salto Adventure ain-
da repetiu nesta etapa o 
sucesso do projeto “Inclu-
são para o bem de Todos”, 
trabalho de inclusão à de-
ficientes  com os alunos 
com deficiência visual da 
Adesiva.

A proposta era que os 
deficientes da instituição 
pudessem sentir nos veí-
culos como passageiros, a 
mesma sensação dos pilo-
tos e acompanhantes. Os 
mesmos se divertiram com 

muita segurança e foi uma 
experiência única, tanto 
para os alunos quanto para 
os condutores dos veículos 
que se disponibilizaram 
para a ação. O projeto so-
cial além da ação com os 
deficientes arrecadou um 
litro de leite por inscrição, 
que serão doados para a 
própria instituição.  Já está 
prevista uma 3ª Edição do 
evento para março de 2016.

Fica os agradecimentos 
a todos os patrocinadores 
e amigos que ajudaram na 
realização deste brilhante 
evento Off Road.

Comboio de amigos pôde sentir clima de aventura

Os pilotos e navegado-
res decidiram a Copa Oeste 
4x4 Carbon Free, de Jeep 
Raid no domingo, dia 1º 
de novembro, na cidade de 
Ipira/SC. Esta foi a sexta e 
última etapa da competição 
neste ano e a dupla Elemar 
Kirst e Henry Kirst, do Jeep 
Clube Piratuba/Ipira, é que 
ficou com o troféu de cam-
peão geral da competição.

Em Ipira foram 55 veí-
culos participantes. O com-
boio largou às 8h em frente 
à Prefeitura Municipal e 
percorreram as comunida-
des de Linha Capelinha, Li-
nha Ferraz e Linha Floresta 
pela Trilha “Caminhos da 
Integração”. Na prova, 27 
duplas brigaram pelos pon-
tos em um trajeto de 60 qui-
lômetros. Já as outras 28, 
fizeram o Passeio, com 40 
quilômetros. A premiação 
foi realizada no Parque de 
Exposições.

Na classificação geral 
da Copa, com pilotos e na-
vegadores, Elemar e Hen-
ry, Piratuba/Ipira, foram os 
campeões. O segundo lugar 
ficou com Eloi Paulo Petry 
e Naor Petry, de Joaçaba/
SC. Alan Gratt e Michael 
Masson, de Capinzal/SC, 
foram os terceiros coloca-
dos. A dupla que ficou com 
a quarta colocação é Mar-
cos Beal e Felipe Dalbosco, 
de Pinheiro Preto/SC. Já 
em quinto lugar, aparecem 
Cláudio Brandet e Luciano 

Copa Oeste reúne disputa de 
qualidade e ajuda ao meio ambiente

Pasqual, de Videira/SC. “A 
Copa Oeste vem crescen-
do e melhorando a cada 
ano. Estamos trabalhando 
firme para melhorar cada 
vez mais e acreditamos que 
a edição 2015 já mostrou 
uma evolução importante, 
tanto no número de partici-
pantes como no número de 
pessoas que acompanham”, 
afirmou um dos organiza-
dores, Kassiano Kerber. 
“Temos que agradecer a 
todos que estiveram conos-
co nas provas e passeios, 
aos que nos auxiliaram no 
trabalho de cada etapa, aos 
municípios e proprietários 

dos locais onde abrimos 
trilhas, aos apoiadores, en-
fim, a todos que, de alguma 
forma, contribuíram para o 
sucesso da Copa”, definiu.

A Copa Oeste contou 
com etapas em Tangará, Jo-
açaba, Videira, Concórdia, 
Capinzal e Ipira. Em todas 
as trilhas, os pilotos e nave-
gadores fizeram o plantio 
de mudas nativas. Mais de 
300 foram plantadas neste 
ano. O objetivo dos orga-
nizadores é amenizar o im-
pacto do gás carbônico que 
é produzido pelos motores 
dos veículos. “Nós temos 
um compromisso com o 

meio ambiente. Os parti-
cipantes são conscientes e 
não deixam lixo por onde 
passam, não é permitido 
jogar nada nas trilhas e, 
além disso, deixamos nos-
sa contribuição, em todas 
as etapas fizemos o plantio 
destas mudas e isso já é 
uma marca da Copa Oeste 
Carbon Free”, relatou um 
dos organizadores e parti-
cipante, Henry Kirst. “No 
ano que vem esta regra 
continua e nosso objetivo 
é aumentar a contribuição, 
com um número de mudas 
plantadas, ainda maior”, 
garantiu.

Amigos se preocuparam em plantar mais de 300 mudas

Adaptações e Projetos
Motor

Câmbio
Freio

Confecção de Suspensão
Direção Hidráulica

Gaiolas de Proteção
Parachoques personalizados

14-3813-6764                   14-99721-6437www.facebook/Darrospreparacoes

R. Pedro Pimentel, 92 
Jardim Real Park 
Botucatu/SP

DARROS PREPARACAO OFF ROAD~

PATA NEGRA lança família de  

CABOS para

REBOQUE 

PESADO 
no CAMPO

S U B S T I T U I   O S   P E R I G O S O S   C A B O S   D E   A Ç O

   A M O R T E C E   O S   T R A N C O S 

      P O U P A   O S   V E Í C U L O S

         É   D E   F Á C I L   M A N U S E I O   E   E S T O C A G E M

Seja um distribuidor PATA NEGRA

patanegra@caboreboquepesado.com.br

(24) 2243-1665 / 99876-2245

http://www.mastercoolerperformance.com.br/
http://www.steindorffviaturas.com.br/
http://www.facebook.com/darrospreparacoes
http://www.wb4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com


OFICINA ESPECIALIZADA EM
LAND ROVER, JAGUAR, MERCEDES BENZ, BMW

www.landserviceone.com.br

AGENDE UMA VISITA DO TÉCNICO
Land Service Exclusive 

em sua casa

 ACEITAMOS TODOS 
OS CARTÕES 

TUDO EM 3X 
NO CARTÃO  11-94759-2833               11-7752-0986 - ID 100*36593

Sistemas de eletro-eletrônico e Mecânica, 

Transmissão automática e mecânica, 

Sistema de injeção eletrônica, 

A.B.S, Air-Bag, 

Ar condicionado, 

Motor,  suspensão 

dentre outros serviços.

Serviço Land Service Exclusive 
Troca De Óleo, Freios E Revisão No Local 
Com Técnico Agendado pelo cliente,  
Serviço Executado no Escritório, Empresa 
ou em sua residência
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A chácara Rancho Je-
epira em Quatro Barras/
PR foi palco para uma 
aventura Off Road de alto 
nível. O 3º Desafi o Jeepira 
4x4 aconteceu nos 14 e 15 
de novembro com organi-
zação do amigo Grimaldo 
(Grilo) com a Jeepira Off 
road  e Diogo Mocelin.

Em duas categorias - 
Força Livre (38/39 polega-
das acima) e Stock 9 de (33 
até 38/39 polegadas) - os 
20 desafi antes tiraram os 
fôlego dos quase 1200 pre-
sentes no evento. A pista 
montada chamou a atenção 
pela qualidade e pela prova 
difícil que se tornou. 

Fica os parabéns a to-
dos os envolvidos para re-
alizar esse grande evento.

Em especial ao Grilo 
que disponibilizou o es-
paço e idealizou o evento 
e ao Diogo Mocelin pelo 
belo trabalho no desenvol-
vimento da pista. Além, 
claro, dos pilotos e spotters 
que proporcionaram um 
espetáculo de adrenalina e 
emoção.

Os patrocinadores 
ofi ciais foram a Vidolin 
– Distribuidora e Terra-
planagem, Ekron, MD 
Car, Mamute Off-Road, 
Mastecooler Performance, 
Injepro, SW Soluções In-
dustriais, HD 4x4, Super-
mercado Cristal, A.P.J.C, 
Jeepira Off Road, Rancho 

Desafi o Jeepira levanta emoção 
em sua terceira edição

Jeepira.
O Rancho Jeepira é um 

dos primeiros parques Off 
Road do país, que sedia di-
versos eventos 4x4 desde 
trilhas leves até pista de ro-
ckcrawler atendendo todos 
os tipos de veículos fora de 
estrada assim podendo tes-
tar todo o desempenho de 
seus carros. 

Ganhadores Categoria Stock

1º Lugar – Junior Ekron e Vini Ferrarini
2º Lugar – Vinicius Mamute Off Road e Dyego Pessoa
3º Lugar – Edvan e Douglas - HR

Ganhadores  Força Livre

1º Lugar – Maicon MD Car e Luciano
2º Lugar – Gilberto Magaiver e Yuri
3º Lugar – Anderson Darros e Marlboro Man

CRAWLER

BEAD LOCK

DAYTONA

BEAD LOCK

Compre agora 

on line

AROS 15, 16 e 17

BOTAS Off Road

pneus - rodas - calçados

vestuário - snorkel

www.mariscooffroad.com.br

CRAWLERDAYTONA

 www.facebook.com/mariscooffroad 41-3532-7101 /      41-9137-1762          / 41-9946-5187                / 41-78128054  - 85*240510 DESPACHAMOS P/ TODO O BRASIL

OFERTAS DE NATAL!

R$290,00 R$290,00R$350,00 R$290,00 R$190,00 R$190,00

embalagem PARA 

presente inclusa

Foto: ilustrativa

em até 8x
nos cartões

rodas em até 6x
nos cartões

 
R$  em 565,00

 nos cartões6X

Rodas 17x9

Ajudar e ser solidário é 
uma das principais leis que 
todo off roader deve seguir. 
Pensando desta forma, o 
grupo Amigos Trolleiros 
buscou ajuda de todos ou-
tros grupos e Jeeps Clubes 
para conseguir donativos 
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Amigos Trolleiros reúnem 90 
toneladas de donativos para MG

pensando em ajudar o 
povo da cidade de Maria-
na/MG, e redondezas, que 
foram extremamente pre-
judicados com o estouro 
da barragem do rio doce, 
espalhando lama, dejetos 
de mineração e afi ns por 

boa parte do Estado mi-
neiro e também do Espíri-
to Santo.

Como a população 
perdeu tudo, o grupo se 
organizou e aos poucos a 
doação cresceu. Após al-
guns contatos, os amigos 
conseguiram caminhões 
de uma transportadora 
para levar os donativos 
que chegaram a 90 tonela-
das, somando materiais de 
higiêne pessoal, comida, 
cestas básicas, fraldas e 
claro, muita água. 

Quando o comboio 
chegou em Mariana as 
carretas estacionaram e 
os jipeiros carregavam 
seus veículos 4x4 para 
distribuir as doações nos 

locais mais afetados. Al-
guns espaços só obtinham 
acesso através de carros 
Off Road, extremamente 
equipados, devido ao ex-
cesso de lama e erosões 
pelo caminho. Assim, 
os jipeiros chegaram em 
diversas casas e fi zeram 
pessoalmente as entregas 
sendo que o trabalho se 
iniciava às 8h e se encer-
rava às 23h. Foram en-
tregues cerca de mais de 
1000 cestas de alimentos 
outros milhares de roupas 
e sapatos. Alguns jipes 
fi zeram resgates de car-
ros e caminhões atolados 
durante as entregas. No 
fi m do mês de novembro 
ainda levaram outros car-
regamentos de água para 
a cidade de Governador 
Valadares/MG.

“Nós somos muito 
unidos e essa campanha 

mostra a força do compa-
nheirismo presente no Off 
Road. Temos que ajudar 
uns aos outros, e o povo 
de Minas Gerais precisa-
va disso”, defi niu Thiago 
Miorin, um dos organiza-
dores da ação.

Tudo era devastado pela 
lama: Igreja em Paracatu 

Munícipes fi caram agradecidosGrupo juntou forças para ajudar ao próximo

Lama deu trabalho para os aventureiros

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

www.deeptec4x4.com.br

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

P TE EE CD
KITS�DE�ADAPTAÇÕES

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

DE�CÂMBIO,�MOTORES�

KIT CÂMBIO CLARCK 5 M

KIT MOTOR AP

PARA VITARA KIT CÂMBIO CLARCK 4 M

PAINEL

EM FIBRA 

PARA 

OFF-ROAD

KIT PARA 

CÂMBIO

KIT PARA 

MOTOR AP

4x4
E�PAINELE�PAINEL

KIT CÂMBIO 

CHEVETTE

P/ REDUZIDA 

WILLYS

http://www.landserviceone.com.br/
http://www.deeptec4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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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

O grupo “Na Duvi-
da Acelera”, em parceria 
com a Prefeitura Munici-
pal de Louveira/SP, agitou 
o fi nal de semana de jipei-
ros de toda a região. Nos 
dias 14 e 15 de novem-
bro aconteceu na Área de 
Lazer do Trabalhador, o 
3º Festival Off Road. Os 
organizadores reuniram 
mais de 150 jipeiros, que 

Off Road ‘come solto’ em Louveira/SP
participaram de toda as 
provas, durante os dois 
dias de programação.

O evento contou com 
praça de alimentação, es-
paço para as crianças, pista 
de desafi o, prova de arran-
cadas com premiações na 
categoria extreme, show 
ao vivo, além de locutor e 
DJ que animou o público. 
O festival foi patrocinado 

pelo grupo Off Road e por 
uma empresa de internet 
da região, em parceria com 
a Secretaria de Cultura e 
Eventos da cidade.

Patrícia Gonçalves 
veio pela primeira vez 
para Louveira e partici-
pou de algumas provas. 
“É bom para descarregar 
a tensão da semana. Uma 
adrenalina muito boa, gos-

tei de participar” afi rmou. 
A prova ‘Desafi o’, onde o 
jipe passa por vários obs-
táculos para chegar à reta 
fi nal, foi a mais concorrida, 
com 90 inscritos e mais de 
40 inscritos para a prova de 
arrancada. O evento teve 
entrada gratuita e atraiu 
várias famílias da região. 
Pessoas de todas as idades 
aproveitaram do festival.

Arrancadas foram marcantes durante o evento

Não teve água que pa-
rasse o III Porcolete Núcleo 
ABC Off Road. O evento 
ocorreu no dia 17 de no-
vembro no estacionamento 
do ginásio Poliesportivo, 
em São Bernardo do Cam-
po/SP. A organização fi cou 
por conta do grupo do ABC 
Paulista junto aos amigos 
do Elite da Lama. Cerca de 
300 pessoas compareceram 
com seus veículos 4x4 para 
trocar ideias e provar cerca 
de 400 kg de porco assado 
no local, além de 60 kg de 
linguiça e 40 kg de pernil.

Grandes veículos, mui-
to bem equipados, embele-
zaram a reunião, sem con-
tar as iguarias que davam 
água na boca e mataram a 
fome da galera. O momen-
to mais marcante do even-

Porcolete enfrenta chuva para 
unir Off Road e boa comida

to foi por volta das 21h40 
quando começou a cair a 
maior chuva dos últimos 
tempos e todos começaram 
a correr para se proteger. O 
fato acabou ocasionando 
alguns acidentes envolven-
do um veículo que bateu 
no poste de iluminação e 
outro colega que quando 
corria bateu a cabeça no 
mesmo poste, mas nada de 
grave. Após a chuva parar, 
o evento continuou apenas 
com os jipeiros valentes 
que enfrentaram a água e 
resistiram bravamente. 

Os apoiadores da fes-
ta foram a Trilha Navesa, 
Rallye Designer, Ofi cina 
T4x4, Especialista 4x4, 
Autopeças Troller, Guin-
chos Work e Jornal Mais 
Off Road.

Cerca de 300 pessoas aproveitaram o evento anual

Mais de 400 kg de porco foram consumidos

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

Mecânica Automotiva 
e Peças para Importados

www.barracaodojeep.com.br
Acesse:

suporte  
TOTEM EVO UNIVERSAL

41- 3668 - 2861

para qualquer carro

GP´S, RÁDIOS VHF, 
TOTEM, SOM, GUINCHOS, 

GRADE PROTETORA LAND ROVER, 
ACESSÓRIOS, CABOS,

 E MUITO MAIS!!!

acessórios para 
TROLLER

deixa parecido 
com o Expedition

Cintas de 2 e 3 ton.

Machadinha com 
cabo emborachado

http://www.trailway.com.br/
http://www.josewal4x4.com.br/
http://www.oxfordbr.com.br/
http://www.emtcarraro.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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WAECO CoolFreeze CFX série
≥    Excelentes resultados de refrigeração, mesmo em  

caso de temperaturas exteriores extremas

≥    Funcionamento extremamente econômico e super silencioso

≥ Temperaturas de 10 ºC até congelação –22 °C

≥ 12 / 24 V DC e 100 – 240 V AC

AS CAIXAS DE COMPRESSOR MAIS POTENTES  
DE TODOS OS TEMPOS

Dometic do Brasil  info@dometic.com.br  Tel:  +55 11 3251 3352 

A MAIS NOVA GERAÇÃO DE  
GELADEIRAS AUTOMOTIVAS!

dometic.com.br 

A MAIS NOVA GERAÇÃO DE 
GELADEIRAS AUTOMOTIVAS!

CFX 35

CFX 40

CFX 50

CFX 65

Congelação

até 
–22 °C  

CARDANPEÇAS

cardanpecas2006@hotmail.com

4X4

COMPONENTES: 
abraçadeira, rolamento 
c/ borracha,cruzeta, defletor, 
engraxadeira, flange, garfo, 
luva, parafuso, ponteira, porca, 
borracha sanfona e terminal

Peças e Serviços

LINHA DIESEL UTILITÁRIA 
NACIONAL E IMPORTADA

84-3314-1335 / 84-3314-6080 / 84-9112-6155

EMBREAGEM - SUSPENSÃO - FREIOS E CARDANS 
AGRÍCOLAS, INDUSTRIAL E AUTOMOTIVOS

Trazendo lama e emo-
ção para todos os gostos, 
a cidade de São Carlos/SP, 
mais precisamente o Anti-
go Aeroporto, foi sede do 
23° Jeep Fest Etapa Pau-
lista de Indoor no fi m de 
semana de 14 e 15 de no-
vembro. O organizador do 
evento foi o off roader Jair 
Trindade.

Contando os dois dias 
de evento, cerca de 5 mil 
pessoas assistiram as aven-
turas Off Road. As provas 
passaram pela corrida de 
jeeps e gaiolas com as cate-
gorias 4x4: Aspirados, For-
ça Livre, Novatos, além de 
outras no 4x2. Para a diver-
são não acabar ainda veio o 
Arrancadão na Lama com 
diversos obstáculos e uma 
trilha cheia de adrenalina.

Jeep Fest junta arrancadão, 
obstáculos e prova de alto nível

Os desafi os para os 
amantes do Off Road fo-
ram os mais diferentes 
possíveis reunindo difi cul-
dades e muita lama. Tam-
bém houve um sorteio de 
brindes, e quem estivesse 
fazendo aniversário no dia 
ganhava uma camiseta do 
evento. Os participantes e 
espectadores puderam ain-
da desfrutar de uma bela 
praça de alimentação.

Um dos momentos 
mais marcantes do evento 
foi o Arrancadão que fez a 
galera se divertir muito. Já 
na prova de obstáculos os 
participantes ganhadores 

foram: 1° Nardão do Java-
li; 2° Pepino da Gaiola; 3° 
Renato Garcia; 4° Cristofer 
Rodrigo e 5° Justino.

Os apoios fi caram por 
conta da HD 4x4, Rui Des-
pachante, Gerdiesel, Agro-
telas, Trindade 4x4, Estilo 
Acabamentos, São Carlos 
Agora, Bueno Serve, Truck 
Auto Peças, Fox Funilaria 
e Pintura, Jr. Neto, Senisg 
Seguros, Azzosil, Chur-
rascaria Nova Chimarrão, 
Oximatão, Zapparoli, Best 
Sale Shop, Traga, Descar 
Veículos, Mercedão Auto 
Peças, Adapt Brasil e Ser-
ginho Escapamentos.

Amigos não fi zeram feio na prova

Difi culdades foram encontradas no trajeto

O grupo de amigos da 
Equipe Franca 4x4 orga-
nizou um belo evento em 
Patrocínio Paulista/SP nos 
dias 20 e 21 de novembro. 
A Trilha Chanfl ora foi esco-
lhida a dedo pelo organiza-
dor Alexandre Dândaro e a 
festa reuniu 45 veículos que 
participaram da atividade 
pesada e ainda saborearam 
um belo churrasco.

A trilha teve conotação 
informal começando ainda 
na sexta-feira de feriado às 
10h e terminando às 20h. 
No dia seguinte aconteceu a 

Franca 4x4 faz trilha pesada e 
tem encontro com jararacas

segunda etapa nas mesmas 
dez horas de ação e adrena-
lina a fl or da pele. 

O local trazia muita 
erosão, onde os amigos 
passaram por várias situa-
ções de risco. Em meio ao 
caminho, o grupo achou 
duas cobras jararaca em 
uma das erosões, onde 
quase um dos integrantes 
foi picado, mas tudo cor-
reu bem e sem mais sustos. 
Agradecimentos a Dandaro 
4x4 , Carretroller Turismo 
e Aventura, além da Equipe 
Franca 4x4.

Off roaders precisaram se ajudar durante o percurso

Erosões foram a tônica da trilha

- Envelopamento em vinil Brilho / 
- Personalização com Grafismo
- Personalização Impressa  

Fosco

11 4116-1255
www.um12.com.br

http://www.um12.com.br/
http://www.dometic.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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BARRACAS 

AUTOMOTIVAS TOLDOS

(47) 3339-4723
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Aventureiro. Esta é a 
palavra que defi ne o grupo 
de jipeiros que partiu para 
Roraima/RR no dia 08 de 
outubro em buscar de aven-
tura. O grande desafi o era 
escalar o Monte Roraima e 
alcançar o ponto da tríplice 
fronteira em cima do cume. 
Mas para chegar ao monte 

Jipeiros paulista visitam Gran Sabana 
Venezuelana e Monte Roraima

os off roaders se diverti-
ram a bordo de valentes 
Toyotas Land Cruizer, que 
percorreram a Gran Saba-
na venezuelana por  longas 
estradas de terra, subindo e 
descendo montanhas. Po-
eira e erosões foram um 
capítulo a parte desta ma-
ravilhosa expedição.

O grupo formado por 
paulistas contou com a 
presença de 13 integran-
tes: João, Marcia Cole-
vati, Daniela Colevati, 
Roberto Nogueira, Helio 
Ishida, Diego Zulkiewisk, 
Carlos, Arno, Andre, José 
Antonio, Camila, Cristine 
e Isabela.

O grupo iniciou a ex-
pedição no dia seguinte da 
reunião e passaram uma 
semana caminhando por 
100 km. Foram três dias 
para subir ao grande Tepui, 
mais dois conhecendo a 
montanha e mais dois dias 
ainda para voltar. O com-
boio dormiu em barracas, 
tomaram banho em rios, 
carregaram mochilas pe-
sadas, alimentaram-se em 
ritmo de acampamento.

Um grande desafi o, 
mas para jipeiro acostuma-
do a perrengues este entra 

pro livro de histórias como 
mais um troféu.

A montanha por si só já 
é um presente. Está entre as 
formações geológicas mais 
antigas da Terra, quando os 
continentes ainda nem esta-
vam separados, há cerca de 
dois bilhões de anos.  Mas 
ainda foram agraciados 
com passeios à Ventana, 
Monte Maverick, Jacuzis, 
Vale dos Cristais, El Fos-
so, Cavernas e a Tríplice 
Fronteira localizada num 
monte com lindas falésias. 
A expedição foi fantástica 
e a volta para a civilização 
foi a bordo das super má-
quinas.

O grupo já começa a 
preparar a próxima expe-
dição que também deverá 
conter um 4x4, fazer tre-
cking sim, mas sempre 
com um pouquinho de Off 
Road.Paisagens lindas nortearam toda a viagem

O grupo off roader de 
São Paulo/SP, Cabeçudos 
Off Road, mais uma vez 
provou que é um bruto de 
coração grande. No dia 25 
de outubro, a equipe fez 
uma ação social num orfa-
nato na cidade de Juquiti-
ba/SP. Pelo 8º ano conse-
cutivo visitou o lar e levou 
as crianças numa trilha Off 
Road pela região. 

Além da trilha o grupo 
juntou doações e conseguiu 
suprir as necessidades do 
lar por um mês. As ativi-
dades ainda passaram por 
artesanato, slackline e gin-
cana, animando a garotada, 

Cabeçudos Off Road no Lar do Caminho
sem contar o churrasco e 
sorvete no almoço, mas o 
que eles queriam mesmo 
era sair de jipe.

O comboio formado 
por dez viaturas saiu do lar 
carregado. Os amigos tive-
ram que fazer caber os in-
ternos, ex-internos, o Luiz, 
diretor do lar, e as profes-
soras, já que todos queriam 
fazer o passeio esperado 
por um ano inteiro.

A trilha escolhida pas-
sou pela mata com subidas 
lisas, erosões e atoleiros, a 
cada solavanco a criança-
da gritava e sorria pedindo 
mais. Comboio fez a alegria da garotada

Novembro é mês de 
festa para essa turma Off 
Road do Anonimatos e 
dessa vez um divertidíssi-
mo Rally de Regularidade 
na cidade de São Pedro/SP 
marcou o inicio das come-
morações no Hotel Villa 
Vitta.

A turma foi dividida 
em seis grupos de três car-

Anonimatos comemora 23 anos de 4x4

ros cada e percorreram um 
trajeto de 70 km em apro-
ximadamente duas horas e 
meia No percurso, pilotos, 
navegadores e zequinhas 
passaram por belíssimas 
paisagens e rios nas fazen-
das da região  até a chega-
da ao Mirante do Falcão de 
onde se pode avistar a cida-
de de Águas de São Pedro.

No percurso de volta a 
equipe 4 acabou desfalca-
da pela quebra do veículo 
da Wilma/Simone e teve 
que aguardar a chegada do 
Limpa Trilha para seguir de 
volta ao hotel.

“Foi muito bom ver 
esse pessoal no rally traba-
lhando em equipe. A dife-
rença dos tempos previstos 

em planilha para os efeti-
vamente ocorridos foi mí-
nima. O pessoal levou mui-
to a sério”, contou Vavá, 
um dos organizadores  do 
evento. 

“Adorei, quero mais. 
Muito, muito bom”, diz 
Isabela, zequinha do grupo 
6 na chegada do rally.

A noite chega, e com 
ela a tão esperada festa das 
1001 noites, que contou 
com a presença de vários 
sheiks, odaliscas, Aladim, 
Gênio da Lâmpada e mui-
tas outras fantasias que 
abrilhantaram ainda mais 
as pistas do salão de festas 
do Hotel Villa Vitta.

Durante a festa  houve 
ainda a premiação de todos 
os vencedores e claro, mais 
festa, confraternização e 
clima de amizade.

Aniversário foi ponto de aventura

contato@cricripneus.com.br 41. 3382.8277
Silvio Pinto Ribeiro, 456 - Quississana - São José dos Pinhais

FRONTEIRA
265.75R16

FRONTEIRA 
01 75016

FRONTEIRA 
235.75R15

FRONTEIRA 
MOD 02 
750X16

FRONTEIRÃO

ARGENTINO
CRI CRI  
31.10.50R15  
E 265.70R16 

DOURADINHOS
 205.75R15 
E 195.75R16

DOURADOS FEST
33X12.50R15 
E 285.75R16

RAIADO

TORK 
31X10.50R15 
e 265.70R16

TRILHA 
ZERO

VJ 900VJ 910

PNEUS A ALTURA DE SEUS DESAFIOS

www.cricripneus.com.br

BISCOITÃO 
225.75R15
255.75R15
31.10.50R15 
245.75R16

BISCOITINHO

http://www.cricripneus.com.br/
http://www.sanmarinorace.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Tel.: 11-3965-1011 / 3951-5270 Nextel: 30*17321
11-7718-2135

R. Antônio Vera Cruz, 616 - Casa Verde - São Paulo-SP

Nacionais 

e Importados

Especializada 
em Veículos Diesel

gilbaruel4x4@hotmail.com
RECAUCHUTAGEM 

DE PNEUS EM GERAL

www. .com.br

Confira nossa linha de pneus 

NOVO TROLLER T4
MUITO MAIS CARRO AINDA MAIS TROLLER

TROLLER

Trilha 4x4 Campinas
O melhor negócio em TROLLER

R. Bento de Arruda Camargo, 300 - Campinas - SP

19-3256-4000

VENHA FAZER UM TEST DRIVE

WWW.trilhacampinas.COM.BR

VEÍCULOS - PEÇAS - ACESSÓRIOS - SERVIÇOS

Como de praxe, a gale-
ra do Jeep Clube Comando 
Oeste foi atrás de aventu-
ra e preparou no dia 21 de 
novembro a Trilha Média 
em percurso realizado na 
região de Cotia/SP (Trilha 
do Verde). Estiveram pre-
sentes 30 veículos 4x4 com 
média de três pessoas por 
carro, ou seja, por volta de 
90 pessoas.

Em clima de união, 
amizade e descontração os 
jipeiros encararam o dia 
com atoleiros e muita lama, 

Trilha Média faz off roaders se 
divertirem na lama e atoleiros

ingredientes extras que de-
ram ainda mais dificulda-
de e emoção no percurso 
da Trilha Média somando 
muita diversão na melhor 
forma Off Road.

Esta foi a última trilha 
do calendário oficial do 
Jeep Clube Comando Oes-
te que convida a todos para 
a festa de encerramento do 
clube no próximo dia 05 de 
dezembro na Fazenda Ter-
ra da Mata. Maiores infor-
mações: www.jeepclube-
comandooeste.com.br.

Amigos se ajudaram para vencer os desafios

Veículos precisaram enfrentar os obstáculos

O Club Jeep Adventure 
Caltabiano levou os clien-
tes para um passeio Off 
Road em Peruíbe/SP no 
início de novembro, mais 
precisamente no dia 07. O 
evento teve trilhas leves e 
alguns obstáculos de média 
dificuldade onde é preciso 
utilizar tração 4x4 reduzi-
da, trilhas de areia, e a tra-
vessia do Rio Espraiado na 
Trilha da Banana. Peruíbe é 
um município na microrre-
gião de Itanhaém. Segundo 
Silveira Bueno é um vocá-
bulo indígena que significa 
“no rio dos tubarões”.

Peruíbe é um dos 
15 municípios paulistas 
considerados estâncias 

Jeep Caltabiano leva clientes
para trilhas em Peruíbe/SP

balneárias pelo Estado 
de São Paulo, por cum-
prirem determinados pré
-requisitos definidos por 
lei estadual. Tal status 
garante a esses municí-
pios uma verba maior por 
parte do Estado para a 
promoção do turismo re-
gional. Também, o muni-
cípio adquire o direito de 
agregar junto a seu nome 
o título de “estância bal-
neária”.

Em meio a este paraíso, 
os amigos tiveram aulas 
sobre 4x4, se alimentaram 
e partiram para a aventura. 
Não faltou lama, travessia 
de poças, rios, ajuda entre 
amigos e muita amizade. Comboio esteve animado na estância balneária

Pilotos tiveram que mostrar técnica

DIDI RIRI
Distribuidora Peças

DIDI RIRI
Distribuidora Peças

20 anos

Aceitamos os Cartões

MULTI4X4
VEÍCULOS

MARCAS

www. .com.brDIORIOPECAS

Rua Centralina, 93 - São Paulo - SP

Especializado 
em veículos

84*87541 / 84*87542
Tel.:11-2557-7991 / 2553-5958

ACESSÓRIOS
CÂMBIO
EMBREAGEM
FREIO
MOTOR

RETENTORES
SUSPENÇÃO
TRANSMISSÃO
ROLAMENTOS
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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

direção mecânica

No dia 07 de novem-
bro aconteceu a 1ª Trilha 
da Erva-Mate na cidade 
de Ilópolis/RS. A recepção 
já aconteceu um dia antes 
com a chegada dos trilhei-
ros no Parque de Eventos, 
local de acampamento dos 
trilheiros e também de mui-
ta festa.

Foram mais de 120 
inscrições que geraram 
em torno de 300 pessoas, 
onde mais de 20 cidades 
do Rio Grande Do Sul e 
Santa Catarina compare-
ceram. O parque munici-
pal fi cou lotado. A largada 
para a trilha teve início 

Trilha da Erva-Mate traz barro e 
atoleiros ao povo gaúcho

logo cedo às 8h30, com 
término às 16h.

Os participantes se 
divertiram muito com os 
mais de 25 km de trilha de 
barro e atoleiros em meio a 
natureza. Houve ainda um 
belo café da manha com 
comidas feitas a base de 
erva-mate, pois a cidade é 
a capital da iguaria. Já na 
inscrição o pessoal ganhou 
vários brindes e pacotes de 
erva-mate das empresas da 
região. O evento foi rea-
lizado pelo grupo Taz Na 
Lama, que contou o apoio 
de ervateiras e empresas da 
região.

Lama e aventura de primeira linha no RS 

Veículos parrudos mostraram sua força

http://www.facebook.com/plugacessorios
http://www.trilhabrasil4x4.com.br/
http://www.geniustyres.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com


Temos cabo sintético Temos cabo sintético 

T r i lhalhar i lh

http://www.trilhanavesa.com.br/


E-Mail: Jornal@maisoffroad.com32   Dezembro - 2015 JORNAL MAIS OFF ROAD

Calço de mola para Cherokee

11- 2910-0697 / 2910-0269WWW.APFTOMADAS.COM

TOMADAS DE FORÇA

GUINCHOS

Engate Removível

Fabricamos tomadas de força para todos os caminhões

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

e ACESSÓRIOS

Willys / Ford 

Agora também 
na opção de 

cabos sintéticos

GUINCHOS 
Mecânicos

stepside@stepside.com.br
F: (44) 3687 1357 ou 3687 1995

CAÇAMBAS P/ PICK-UPS ANTIGAS
FORD - CHEVROLET - WILLYS - TOYOTA - DODGE

Tampa traseira 

p/ Rural em fibra de vidro

Caçamba p/ Toyota Bandeirante

www.stepsidekitsautomotivos.com.br

Caçamba para F-75 e Willys

Enviamos p/ todo Brasil

Desenvolvemos

projetos sob medida.

M
odelo original Modelo Stepside

M
odelo

 o
rig

in
al

Modelo exclusivo

Tampa traseira p/ F-75

Estampas Ford e Jeep Temos kit de vidros

inteiriços p/ Rural e F-75

A VII Trilha Off Road 
de São Simão/SP foi reali-
zada no dia 08 de novem-
bro com organização do 
Jeep Clube Os Trilhados 
e trouxe muita aventura 
para os amantes do 4x4. Os 
amigos puderam se divertir 
no poço de lama, Arranca-
dão, Kings para as viaturas, 
além ainda de muita parti-
cipação do público com a 
área de alimentação, test 

VII Trilha de São Simão coloca 
250 veículos em aventura

drive com o Jeep Renegade 
Trail Hawk e um Longitu-
de, muito som e voos pa-
norâmicos de helicóptero. 
A estimativa foi de 2000 
presentes no Ginásio de 
Esportes Amadeu Geraigi-
re (Bolão Azul).

Foram quase 250 parti-
cipantes entre veículos 4x4 
e 4x2 vindos de diversas 
cidades do Interior paulista. 
Os off roaders puderam pas-

sar por diversos obstáculos 
como rampas, declives, 
lama e claro, muita confra-
ternização no trajeto de 27 
km com duração de quatro 
horas. 

Em alguns trechos, 
o uso dos tratores se fez 
necessário para apoiar 
os aventureiros. O even-
to cresce a cada ano com 
mais apaixonados que pro-

curam o espaço repleto de 
qualidade e estrutura. Uma 
filmagem por drone ani-
mou ainda mais a festa.

Fica o agradecimento 
do grupo Os Trilhados aos 
participantes, patrocinado-
res, Prefeitura Municipal, 
Polícia Militar, Civil e a 
GCM, além de todos os 
proprietários das áreas ru-
rais utilizadas.

Adrenalina deu o tom do evento

Barro foi jogado para todos os lados

http://www.stepsidekitsautomotivos.com.br/
http://www.apftomadas.com/
http://www.ironparts.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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A Copa Troller fechou a 
temporada 2015 com uma 
prova emocionante em Ita-
peva, no interior do Estado 
de São Paulo, reunindo 
competidores de todo o 
Brasil em clima de confra-
ternização. Incluída pela 
primeira vez no calendário 
do evento, a etapa Brasil 
estreou com mais de 120 
veículos no grid, recorde 
de participantes no ano. O 
rali teve cerca de seis ho-
ras de duração e percorreu 
diferentes terrenos entre as 
belas paisagens da Serra da 
Mantiqueira.

A preparação e a pre-
miação do evento foram 
feitos no Resort Vale Su-
íço, com momentos me-
moráveis que podem ser 
conferidos no vídeo neste 
link. Além das categorias 
Master, Graduados, Turis-
mo e Expedition, o evento 
contou com a modalidade 
Passeio, uma das mais pro-
curadas desta edição. Ela 
reuniu 40 carros em seu 
tradicional comboio, com 
um percurso traçado espe-
cialmente para os partici-
pantes poderem desfrutar 
do contato com a natureza 
e conhecer os recursos to-
do-terreno do Troller T4.

“Diferentemente das 
oito etapas anteriores do 
ano, que foram dividi-
das nos campeonatos do 
Sudeste e do Nordeste, o 
objetivo da Copa Troller 
Brasil é reunir no mesmo 
rali competidores de todo o 

Copa Troller Brasil fecha a temporada

País. O seu sucesso é mais 
uma prova da força da Trol-
ler no cenário Off Road na-
cional”, disse Carla Freire, 
supervisora de Marketing 
da Troller.

Além das categorias 
tradicionais da competição, 
a etapa contou com pre-
miações extras para o casal 
mais bem colocado, para os 
participantes que vieram de 
mais longe, dupla femini-
na e outros, destacando o 
clima familiar de confra-
ternização e alegria que é 
a marca principal da Copa 
Troller. Confira ao lado os 
vencedores da etapa.

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPETIDORES

Categoria Master
1º) Marnes Floriani e Cristian Mueller – 53 pontos
2º) Flávio Kath e Rafain Walendowsky – 44 pontos
3º) Acyr Hideki e Renan Medeiros – 40 pontos
 
Categoria Graduados
1º) Evanio Magalhães e Aristóteles Neto – 57 pontos
2º) Julio Bagnarelli e Daniel Fernandes – 49 pontos
3º)  Diogo de Mesquita e Silvio Motta – 47 pontos
 
Categoria Turismo
1º) Renato de Almeida e André Lenger – 56 pontos
2º) Guilherme Puglia e Lisiane Graziele – 52 pontos
3º) Pedro de Oliveira e Alessandro Bonsucesso – 49 pontos
 
Categoria Expedition
1º) Eduardo Farhat e Andreia Farhat – 964 pontos perdidos
2º) Adelson Pereira e Maiara Frainer – 1.295 pontos perdidos
3º) Marcos Giannoni e Renata Oliveira – 1.449 pontos perdidos
 
Troféus extras
“Casal mais bem colocado” – Edurado e Andreia Farhat
“Bengala Off Road” – Katumi Hasegawa
“Monte Caburaí” – Evanio Magalhães (o mais longe)
“Ah se esses pontos fossem dinheiro” – Renato e Antonio Noreika
“Dupla feminina” – Sabina Rodrigues e Marianna Fiuza, de Fortaleza

Aventura animou todos os participantes

O Jeep Noel é o even-
to mais tradicional do Jeep 
Clube do Brasil, onde asso-
ciados e amigos doam um 
pouco de seu tempo para 
alegrar famílias carentes. O 
evento deste ano acontecerá 
no dia 20 de dezembro e será 
realizado no bairro Batatuba 
(Piracaia/SP, nas proximi-

Jeep Clube do Brasil prepara Jeep Noel 2015
dades da Sede de Campo 
do Jeep Clube do Brasil), 
e na região de Arpui (Ola-
ria, também em Piracaia/
SP), o clube busca apoiar as 
familias carentes dessas lo-
calidades, com a doação de 
cestas básicas para os mais 
carentes, kits de higiene, 
brinquedos e lanches (pre-

parados pelos associados e 
amigos), para as crianças.

O Jeep Noel é realizado 
através de cotas de patrocínio 
e com recursos obtidos com a 
venda de camisetas aos par-
ticipantes e amigos. E o que 
for arrecadado - em sua tota-
lidade, será destinado exclu-
sivamente  para a realização 

do Jeep Noel 2015.
Entre em contato com o 

Jeep Clube do Brasil para 
saber mais sobre o Jeep 
Noel e venha participar 
desta ação. O e-mail para 
contato é o secretaria@je-
epclubedobrasil.com.br. Se 
preferir, use o telefone (11) 
3277-5082.

Nem frio e nem a garoa 
espantaram os amigos que 
tem a lama  na veia para 
o  II Encontro da Grande 
São Paulo realizadado nos 
dias 07 e 08 de novembro 
no clube Guaraci a beira 
da represa Guarapiranga 
em São Paulo/SP. Nos dois 
dias  compareceram para 
enaltecer o evento aproxi-
madamente 700 pessoas e 
300 jipes. No sábado logo 
após às 15h, os jipeiros pu-
deram acampar, participar 
da tradicional fogueira ao 
som ambiente e aquecer 
suas churrasqueiras. Já no 
domingo os convidados fo-
ram recepcionados com um 
delicioso almoço com chur-
rasco gaúcho e para emba-
lar o dia ao som de muito 
sertanejo e rock nacional 
com a presença especial 
das bandas Fabio Andradi, 
Conteúdozero, Dr. Spike e 
solo do Marcos Monteiro e 
Osmar Felix. O evento con-
tou também com os sorteios 
e distribuição de brindes, 
além da área  de recreação 
para os jipeiros kids.

E.S.P.O.R. realiza festa para jipeiros

Os organizadores de-
senvolveram uma pista 
especialmente estruturada 
com pequenos obstáculos 
e diferentes graus de difi-
culdades (nível médio de 
trilha) e muita lama para  
os aventureiros colocarem 
em prática suas habilidades 
Off Road ou também para 
aqueles que querem apren-
der a usar o seu 4x4.

A E.S.P.O.R gostaria 
de agradecer imensamente 

a parceria dos patrociona-
dores que acreditaram na 
concretização do evento 
e as equipes parceiras que 
apoiaram desde o ínicio: 
Os Invasores, Kakinalama 
4x4,Jeep Clube Ribeirão 
Pires, Off Road na Serra, 
Jipeiros de Embu Guaçú 
& Cia, Equipe Terra Off 
Road,Trilha do Carlinhos, 
Rolo 4x4, Perdidos na 
Mata Jipe Clube, Núcleo 
ABC Off Road, Jipeiros da 

Serra, Pacaembu Off Road 
e também o jornal Mais 
Off Road. E em especial a 
todos que compareceram e 
prestigiaram o evento.

Foram dois dias de 
confraternização entre as 
familias jipeiras, bate papo 
com velhos e novos ami-
gos, aventuras na lama  e 
muita emoção. E os organi-
zadores já estão acertando 
os ponteiros para o III En-
contro.

Encontro cresce a cada ano

Acessórios Off-Road para o NOVO TROLLER e vários 
outros veículos 4x4 - Engates para Pick-Up’s e SUV’s

Encontre nas Melhores lojas de acessórios 4x4 do Brasil

Quebra-matos

Parachoque Dianteiro em aço
com Skid Plate

www.newtrack.com.br

Protetores Inferiores

Base de guincho

Estribos

Parachoque Traseiro

Bagageiros

Kits de Engate

http://www.adapbrasil.com.br/
http://www.q7centroautomotivo.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
http://epclubedobrasil.com.br/
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Especializada em Toyota

(11) 3687 8683 / (11) 3687 6867

Acessórios 
em 

Geral

Rua Sta 
Erotildes, 

460 - Vila dos 
Remédios

Osasco - SP

Temos Serviço de Entrega à Domicílio

TUDO PARA SEU JEEP
Câmbio e motor

Acessórios off-road também
para Toyota Bandeirantes 

MACERAL
ACESSÓRIOS OFF ROAD

O FORTE É A QUALIDADE
www.maceral.com.br

R

Av. Monteiro Tourinho, 386- Bacacheri - Curitiba - PR

(41) 3256-4181 / (41) 3256-3561 / (41) 3256-3404

www.jipepar.com.br
E-mail: jipepar@jipepar.com.br

WWW.TONICUSTOMS.COM

11-989037873- São Paulo

Som, Personalização, 

Suspensões Especiais 

(Ar, Fixa, Rosca), 

Pinturas Especiais 

(Candy, Flake), 

Instalações Elétricas, 

Peças em Fibra, 

Soldas Especiais

PERSONALIZAÇÕES

facebook.com/tonicustoms

Especializado em Peças de
Suspensão, Freio e Motor

 

www.pachecopolizel4x4.com.br
vendas@pachecopolizel4x4.com.br

11-2083-2429 / 11-2801-5046 / 11-94972-4682 / 11-97682-1813

10% à vista

MENCIONE ESTE 
ANÚNCIO E GANHE

11-4704-6462
Rod. Régis Bitencourt, km 283 
(R. José Rodrigues Agostinho, 950)
EMBU - São Paulo

11-99592-1536

VENDA DE JEEP E VEÍCULOS 4X4
PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS 
MILITARES DESDE 1941
GRANDE ESTOQUE DE PRODUTOS 
WILLYS, FORD, DODGE, 4X4
VEÍCULOS COMPRADOS DE 
EXERCITO ATRAVÉS DE LEILÕES

VAZQUEZ

http://www.tracaooffroad.com.br/
http://www.jipepar.com.br/
http://www.cardantec.com.br/
http://www.abcoffroad.com.br/
http://www.tonicustoms.com/
http://www.pachecopolizel4x4.com.br/
http://www.calibre.com.br/
http://www.fiber4x4.com.br/
http://www.rolo4x4.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
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Linha completa de lataria e chassis p/ CJ3, CJ5, Engesa.
Fabricamos diversas caçambas antigas para Ford e Chevrolet.

Tornando seu sonho realidade!!!

(43) 3348-6366 / 3327-3154
Av. Winston Churchil, 1254 - Pq. Ouro Verde - Londrina - PR

www.cinfel.com.br

AS NOSSAS PEÇAS SÃO FABRICADAS 
EM CHAPA DE  AÇO CARBONO
NAS MESMAS ESPESSURAS 

DAS ORIGINAIS

vendas@cinfel.com.br

WILLYS

CARROCERIA 
e CAIXOTE CJ3

CAIXOTE CJ 5 com quadro 
de para brisa e tampa traseira

CARROCERIA  53 54 
CARA DE CAVALO

CHASSI DO 
JEEP WILLYS NOVO KIT DE SUSPENSÃO 

para adaptar no Willys

CAIXOTE DO 
CJ5

ASSOALHO 
DA F 75

TAMPA F75 - JEEP - FORD

PARA CHOQUE E GRADE 
DIANTEIRA PARA ENGESA

Aproveitando a ami-
zade conquistada entre o 
Pacaembu Off Road, os 
companheiros de aven-
tura Inacio Cobra com a 
“Samuka Larica”, Luiz e 
Jack com a “Samuka In-
cardidu”, Magoo e Miguel 
com a “Rural Buzão”, Ma-
lobra com o Troller  “MM” 
e o Croffi   com o “Willys 
Maiado” viajaram no dia 
18 de outubro para mais 
uma trilha.

O encontro aconteceu 
cedo no McDonald’s da 
rodovia Fernão Dias, em 
São Paulo/SP, e a partir daí 
o comboio procurou diver-
são. Logo às 10h, o grupo 
entrou para a Trilha das 
Antenas, em Mairiporã/SP 

Trilha das Antenas garante 
adrenalina radical extrema

permanecendo lá por cinco 
horas, com alguns interva-
los para os devidos lanches.

As fortes viaturas esta-
vam equipadas com pneus 
preparados, bloqueios, re-
duzidas e tudo para uma 
alta performance. O tempo 
estava bem seco e cada vez 
os buracos e erosões cha-
mam mais a atenção, cres-
cendo de tamanho a cada 
movimento de terra. A tri-
lha não deixou a desejar 
e trouxe diversos desafi os 
para os menos ou ainda 
mais preparados. O grupo 
foi bem entrosado, sempre 
com o companheirismo la-
tente, e claro, rindo à toa. 
Agora o pensamento já é 
na próxima aventura.

Aventura foi de 
muita emoção

As belas paisagens do 
Brasil podem ser muito 
mais divertidas quando vis-
tas a bordo de quadriciclos 
e UTVs. Foi o que com-
provou um grupo formado 
por 18 veículos, a grande 
maioria da marca Can-Am, 
na aventura que envolveu 
24 participantes do Distrito 
Federal, Goiás e Tocantins. 
A expedição teve cinco dias 
e 550 quilômetros percor-
ridos entre Genipabu, em 
Extremoz, próximo a Natal/
RN, e Aquiraz, na região 

Grupo de quadris e UTVs 
explora região nordestina

metropolitana de Fortale-
za, no Ceará, onde o grupo 
desembarcou no dia 11 de 
novembro.

“Todos fi caram muito 
entusiasmados com a aven-
tura. O grupo andou com 
segurança e era bastante 
maduro, mas se divertiu 
como criança com os ‘brin-
quedos’ Off Road. O obje-
tivo foi plenamente alcan-
çado”, contou Erico Bizzo, 
da Villa Motorsports, orga-
nizadora do passeio com o 
suporte da equipe Pro ATV. 

O ponto de partida 
foram as belas dunas de 
Genipabu, com pernoites 
em Galinhos/RN, Praia de 
Canoa Quebrada e Praia de 
Caponga, ambas no Ceará, 
até chegar no Beach Park, 
em Aquiraz. “Foi uma ex-
periência incrível, o grupo 
fi cou encantado com os 
lugares. Além de muitas 
praias e dunas, passamos 
por falésias, locais de cap-
tação de energia aeólica 
e muitas balsas. Algumas 
delas meio improvisadas, 

como quando tivemos que 
unir dois botes para trans-
portar os UTVs. Também 
teve passeio noturno e 
muita confraternização”, 
relatou Bizzo. 

Outro ponto alto do 
evento foi a pilotagem da 
areia, inédita para muitos 
participantes. “Aprovei-
tamos a oportunidade e 
ensinamos as dicas para 
os que não tinham experi-
ência. Também foi ótimo 
para testar ao máximo os 
quadriciclos e UTVs da 
Can-Am e mostrar a potên-
cia dos produtos. No fi m, 
todos, participantes e má-
quinas, chegaram inteiros e 
sem nenhum acidente.” 

Esta foi a terceira expe-
dição promovida pela Villa 
Motorsports, que anterior-
mente percorreu trilhas 
entre os Lençois Mara-
nhenses/MA e Jericoaco-
ara/CE no fi nal de 2014, e 
do Jalapão, em abril desse 
ano. “Nós já estamos pla-
nejando a próxima, que 
será entre março e abril 
de 2016. Vamos analisar o 
roteiro, que deve ser na re-
gião amazônica ou em ou-
tros lugares do Nordeste”, 
revelou Bizzo. Para saber 
mais sobre os eventos da 
Villa Motorsports, os te-
lefones da concessionária 
BRP são (61) 3033-2266 e 
(62) 3225-1575.

Viagem passou por belíssimas paisagens
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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

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

Jeep 1965
Verde militar, doc. ok, motor Opala 
4cc, dh, freio a disco, 5 marchas, 
4x4, chassi reforçado, parafusos 
em inox, santo antonio e diversos 
acessórios  tr. 11-973750047

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

Jeep 1952 
Carroceria de fibra NOVA, penus 
33, documentos ok. R$ 11.500,00 
tr. 11-5564-7942

Jeep - 1959
Original, CJ5, 6cc. reformado, guin-
cho Work 12000 documentação ok.  
R$17 mil tr. 11-99325-6422

JEEP Diesel
Modelo Willys CJ5, restaurado, 
inteiro em fibra, motor VW 1.9 TDI 
com 37.000km, cambio clark 5m., 
BF 33’’ All, disco nas 4 rodas, etc R$ 
34.900,00 tr. 11-984708462 c/ Fábio

TROCO CJ5 POR CJ3 
1978, doc. OK, mecânica perfeita, 
fr. a disco diant., capota nova, etc. 
Procuro cara de cavalo. tr. 11-
97199-7530 c/ Diego

JEEP
Diesel modelo CJ5, restaurado 
oficina própria, inteiro em fibra, 
motor VW 1.9 TDI com 35.000km, 
cambio clark 5m., BF 33’’ mud, disco 
nas 4 rodas, etc R$ 36.900,00, tr. 
11-98470-8462

JEEP - 1951 
Raridade, motor original, documen-
tação Ok, R$ 27 mil tr. 11- 7728-
9536 c/ Rogério

JEEP CJ5 MILITAR
Bernardini, vários acessórios, novís-
simo, tudo em dia, ver e levar; R$ 28 
mil  tr. 35-91364733 

JEEP - 1954 
Motor de opala 4cc, câmbio cheve-
te, pneus 33” novos, disco nas 4 ro-
das, tr. 11-98335 -1803 c/ Emerson 

Jeep - 1958 
Amarelo motor VW 1.8 ap banco 
couro freio a disco bagageiro tra-
seiro tr. 11-94871-8130

Jeep 1963 
Original Willys em perfeito estado, tr. 
11-9.9941-4092 c/ Alfredo

Rural - 1971
Motor GM 6cil, álcool, dh, 4 marchas 
clark, 4x4, pneus 32´´, coluna do 
Astra, couro, revestimento anti ruído 
e térmico, ped. Susp., freio disco 4 
rodas, doc. ok, aceito proposta. tr. 
11-991833222

Jeep - 1968
Vinho, motor 6cc., cabo rebocador, 
direção hidraulica, portas de ferro, 
bagageiro, tr. 11-994491717

Jeep - 1971
Motor 4cc, Opala, freio a disco dh, 
ped. suspensa, bancos san marin-
ho banco tras. c; cx ferramentas, 
direção de Monza, BF 31”, eletrica 
nova chassi jateado e numerado R$ 
19.500,00 tr. 11-98542-0000

JEEP Militar 1974
Ford CJ5, ¼ ton, 4x4, motor 6cc c/ 
acessórios militares, do 9° Batalhão 
Logíst Santiago-RS R$ 16 mil tr. 11-
99623-3500 c/ Fabio

Veraneio - 1976
Standart, azul e branca, carro a 
toda prova, 4 marchas, possui belas 
calotas de inox da versão Luxo. 
apta a placa preta imediata. tr. 11-
99624-4607

Jeep Toyota Militar - 1999 
Adquirido da marinha, chassi lon-
go, com acessórios militares, com 
69.000km, faltado apenas alternador 
e cx de direção e o banco do motor-
ista, 7 lugares no doc., tr. 11-99623-
3500 c/ Fabio

Cherokee sport - 1998
Automática, guincho com controle 
interno, dvd, bagageiro., 2 jogos de 
pneus e rodas para-choque dianteiro 
em aço R$ 22 mil tr. 11-2277-1247

TR4 2012/13
Automática, 4X4  35000KM unica 
dona nunca fez trilha, couro, multi-
midia, engate e sensor, branca, dok. 
ok., tr. 71-8814-8904

Toyota Band 1998
Cabine dupla 2 portas, faltando 
parte mecanica e acessorios docu-
mentação em dia, pintura nova R$ 
16 mil -85- 99968-0604

S10 - 1997 
CS, estilo off road, lift de carroceria 
2”, BF 31”, bancos Rallye Desing, 

santo antonio, capota maritima.nun-
ca fez trilha. doc ok., R$ 18.500,00 
tr. 11-983552713 c/ italo

Ford F 75 - 1966
6cc, 4x4 reduzida documentos em 
dia. carroceria de lata ótimo veículo 
para qualquer estrada. Freio a disco 
na frente. tr. 42-9986-5110

Pick-up F75 1975
4x4, totalmente reformada em fase 
de montagem toda original. Aceito 
troca, tr. 11-9.9941-4092 c/ Alfredo

Engesa EE-34 - 1983
4x4 e reduzida, diesel, viatura oficial 
EB, doc ok, placa do ano 1983, câm-
bio Clark 240V com 5 marchas + ré, 
catálogo de peças original Engesa, 
- Lataria, pintura, mecânica, pneus, 
detalhes originais, tudo 100%, R$ 
39 mil. tr. 11-99910-8140

Rural Willys  - 1972
Verde e branca, motor 4.1 mpfi 
Silverado injetado, 4 marchas Clark, 
dh, freio hidrivacuo F1000, reduzi-
da Hilux, teto solar, amortecedor 
Rancho, fexo de mola Hilux, troca 
por Cherokee Sport / Veraneio tr. 
35-9195-4890

Suzuki Vitara 
Para trilha com todas as proteçoes 
bloqueado e com o fucinho do dif-
erencial de ferro,R$ 13 mil, ou troco 
tr. 31-8523-1373

Camper - 1993
4x4, 6 cil. Gasolina, guincho work 
12000, pneus 31,  bloqueio diferen-
cial, teto solar original e ar condicio-
nado R$ 25.000,00 tr. 11 24041494

Pajero - 2000
7 lugares, 4x4, GLS B, automática, 
motor V6 3.0 gasolina, 128 mil kms, 
manual, chave reserva. R$ 27 mil. 
tr. 11-7870-3696

Camper - 1994
4x4, cinza, motor 4.1, 4 marchas 
com reduzida, tr. 11-4783-2064 
c/ Sid

Niva 1991/92
4x4, AP 2.0 injetado, freio a disco 
nas 4 rodas, bagageiro de teto da 
Keko, estribo da Keko, quebra-ma-
to da Keko, bancos da Montana, 
injeção da Full tech, segundo dono, 
R$ 19 mil tr. 11-96256-1956

Caminhão REO 
6x6, R$ 46 mil, aceito troca. em fase 
final de restauração, tudo ok; e-mail: 
nitrini@bol.com.br

Niva - 1991
Mecânica original toda revisada, 
carburador novo, embreagem nova, 
documentação rigorosamente em 
dia, motor cadastrado no documen-

to, 11- 975024343 

Caminhão URAU 4X4
 5 Ton.diesel V6 Ano 1997 Militar 
11-2721-1147 – Claudio

JPX MONTEZ 1994
Motor turbo diesel, dh, guincho elet-
rico, bloqueio diferencial, pneus 35, 
revisada, bagageiro, capota fibra R$ 
30 mil, tr. 13-99735-5203

Vitara 1993
JLX, automático, injeção eletrônica, 
bom estado de conservação. R$ 20 
mil tr. 11-8297-0555 c/ Rose

Suzuki Samurai 1995
Azul Metal, ar, pneus novos, pintura 
ok, revisado, manual, sem vaza-
mento, R$ 23 mil, 11-9-9156-3279 
c/ Luiz

Niva 1995
Branco, 4x4 e reduzida perfeitos, 
documento em ordem, pneus cross, 
snorkel, bagageiro keko, Jeep 
muito bonito R$ 15.900,00 tr. 19-
9683-8894

Toyota pick-up - 1985
Curta de lona, Impecavel, pneus ok, 
5 marcha, disco na dianteira, banco 
em couro, tanque de plastico, etc. 
ótima conservação tr. 11-7809-1434

HILUX 1995 
SW 4 DLX, cinza, alarme, ar cond., 
CD Player, limp. e des. traseiro,  
4x4,  dh, R$ 33 mil tr. 11-9136-5637 
c/ Sr Paulo

Camper 1991
4x4, 5 marchas, 6cc, alcool/GNV 
27m, molas especiais, amortece-
dores do 11/13, rodas Troller, pneus 
33”, freio a disco traseiro, carroceria 
levantada, couro e latererais de 
aluminio.tr. 11-2334-2389 

Engesa Zero
Diesel, vermelho, 4x4, c/ reduzida, 
2.8 MWM turb. e interculado, pneu 
33, 5 marchas, guincho eletr., ar 
cond., couro, 2capotas, tanque 
90lts., susp. Troller, freio a disco nas 
4 rodas, com 30mil Km  R$ 100 mil 
tr. 11-9970-6929 

Engesas 1987 e 1988
Fase I e outro Fase II, respectiva-
mente mecanica OK, documentação 
OK, R$ 14 mil cada um, necessitam 
de reforma, porém não eram veícu-
los de trilha. tr. 79-8816-6615

Vitara - 1992
Automatica, couro ar, dh, travas, 
vidros, bateria nova e pneus meia 
vida, tem que t rocar escape com-
pleto e uma mangueira da direção, 
não esta batida, R$ 10 mil,  tr. 11-
7108-4988 c/ Hamilton

CLASSIFICADOS

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

 ESPECIAIS PARA OFF-ROAD

www.molaskuzma.com.br

MOLAS

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

Peças e serviços 
para veículos antigos

Jeep, Troller e
Pick-ups em geral

Rua Hélio Lazzarotti, 510 – Caiçara - Belo Horizonte – MG

leles@leles.com.br

(31) 3428 1777 - 31-3075-2900

Entrega em todo o País

www.leles.com.br
Gaiola interna de 6 pontos, Guinchos Elétricos, 

Parachoques tubulares, quebra-mato, etc.

Acessórios e equipamentos de segurança para veículos 
que prestam serviços em mineradoras 

(Caminhões, Pickups, tratores e outros veículos):

Santo Antônio Externo, 
Santo Antônio Interno 

“ROPS - Em conformidade 
com a Resolução 506/2014, 

do CONTRAN.”

NOVO
ENDEREÇO:

http://www.hd4x4.com.br/
http://www.leles.com.br/
http://www.molaskuzma.com.br/
mailto:Jornal@maisoffroad.com
mailto:nitrini@bol.com.br
http://aluminio.tr/


Toyota SW4 1998
4x4, gas/gnv, lift 4”, espaçadores de 
rodas 4cm, dvd, py, revisada, couro,  
estribos, suporte p/ farois em led R$ 
29.500,00 tr. 15-30127573

Gaiola 2013
Colella 4 lugares, motor kombi 2011, 
1.4 flex, doc. ok, tubo aço norma 
SAE, Solda MIG, tr. 11-99933-6650

Jeep 1967 s
6cc., 4x4, dh, freio a disco, guincho 
elétrico 12000 lbs, engate, toolbar, 
rádio px, pneus novos, galão R$ 30 
mil tr. 11-3643-8503 
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Jeep - 1966 s
4x4, reduzida, guincho elétrico, tow 
bar, pneus Frontiera, doc. OK, motor 
original R$ 30 mil tr. 19-99762-9041

Subaru Forester 1998 s
Preta, 4x4 inteligente, completa, 
excelente estado de conservação, 
revisada, automática e envelopada. 
R$ 26 mil tr. 11-3643-8503

Jeep - 1966 s
4cc alcool,câmbio Clark, dh, Bar-
ras  e molas Toyota, freio nas 4, 
flutuante, guincho tr. 11-99947-6427

Jeep 1967 s
motor original 6cc, 4 marchas, 4x4, 
cap. conversível, acessórios Macer-
al, couro, doc. ok  Sistema anti-furto, 
radio, R$ 25 mil  11-97133-2086

Pajero IO - 2000
Automática, snorkel, guincho, Lift 
2”, Pneus BF 31”, couro, alarme, R$ 
28.900,00 tr. 11-94252-1909

Rural - 1974
Motor 4.1 injetado, fuel tech, clark 
4m, guincho, pneus BF 35”, bancos 
i30, R$ 33.500,00 tr. 11-94252-1909
c/ Martins

Jeep - 1957
Rosa bebê, motor V8 302, câmbio 
automático, Pneus 37”, Placa GAY-
0024, R$ 84 mil. tr. 11-4178-7770

Triton Savana - 2013
Impecável com diversos acessórios, 
toda equipada para expedição off 
road, R$ 110 mil tr. 11-98634-4864

WRANGLER 3.6 UNLIMITED s
2012 - motor pentastar v6, 284 
cv; couro, central mult., telas nos 
encostos de cabeça , levantado 10 
cm; 12 farois auxiliares; capota 
rigida, somente anda na cidade. 
R$ 149 mil - (16) 98131-7367

WRANGLER 2.5 YJ 1991 s
Preparado trilhas pesadas, 6 cc In-
jetado, Cambio 3 marchas, Redução 
Willys, Eixos de F-75, Bloq.100% 
Kaiser, Guincho 12.500 Libras, 
Gerson Frota (92) 99607-4848

TEC FIBRA
4X4

CARROCERIAS 
EM FIBRA

REFORÇADA
P/ TRILHA

BERNADÃO

Av Itaquera n° 6971 - Itaquera - São Paulo - SP
Rua Corin nº 3 Vila Ré - São Paulo - SP
Rua Marcilio Dias n° 410 - Santa Maria - S. André - SP 

Showroom
E-mail: tecfibra2009@hotmail.com

www.tecfibra4x4.com.br

MAMUTE

DESPACHAMOS  PARA 
TODO O BRASIL

BICUDINHA

11-  2522-2032
11-98056-5862
11-95114-6313
11-99641-6687
11-99400-9019

Não é preciso pintar, 

já vai encerada e polida

na cor desejada

Cherokee Sport 1998 
6cc, kit lift 6”, Guincho 16.000, Pneus 
35”, rodas c/ beadlook, snorke, doc 
ok, R$ 28.500,00 tr. 11-94707-4447

RURAL - 1975
Cãmbio Clarck, 2 dono, 6cc., dh, 
pneus 3K, estribos, bagageiro, 9 lu-
gares, gancho reboque, jumelos es-
peciais R$  23 mil tr. 11- 99942-4001

Jeep - 1952
Motor Opala 4cc, alcool, ig. eletrôni-
ca, f. a disco na diant., eixos canela 
grossa, 3 marchas, cap. conversível, 
doc. ok., R$ 27 Mil, tr. 11-99625-9538

Suzuki Samurai 1991
Guincho winch 8.5, para-choque 
asa delta, snorkel, bagageiro, 
estribos, freios a disco nas 4, tr.  
11-94742-9202

Ford Rural - 1972
Motor 4.1 Silverado mpfi, câmbio 
4M, DH, freio hidrovacuo F1000, 
reduzida Hilux, teto solar, R$ 
46.800,00. tr. 35-99195-4890

BR 470 - KM 39 - 2755 - Gaspar - SC

(47) 3332-0562(47) 3332-0562 (47) 3332-0627
autocar4x4@gmail.com

PEÇAS E ACESSÓRIOS

PONTA DE EIXO 

TODOS OS MODELOS

CAIXAS DE CÂMBIO

www.autocar4x4.com.br
PREÇOS ESPECIAIS PARA LOJISTAS

REPRESENTANTE

Kit mola toyota .........................................................R$ 1399,00

kit freio a disco ...........................................................R$ 700,00

Kit pedal suspenso .....................................................R$ 600,00

Kit igniflex 4,6,8cc ..............................................R$ á consultar

Cambio chevette Willys ...........................................R$ 1350,00

O dia 19 de dezem-
bro trará amizade, clima 
amistoso e claro, Off 
Road. O Rally do Fofo, 
em Itu/SP, será o even-
to perfeito para acabar o 
ano com chave de ouro. 
A programação come-
ça na sexta-feira (18/12) 
com abertura da secre-
taria de prova, entrega 

Passeio natalino Piracicaba
O já conhecido Passeio 

Natalino de Piracicaba/SP 
chega a sua 15ª edição nes-
te ano de 2015. A festa será 
realizada no dia 13 de de-
zembro. O evento tem ca-
ráter familiar de média di-
ficuldade com desvios nos 
trechos mais difíceis. Toda 

a programação traz uma fi-
nalidade beneficente, sem-
pre em busca de animar as 
crianças da zona rural. A 
inscrição acontecerá no lo-
cal e custa R$ 50 mais dois 
brinquedos. Informações: 
https:/ /www.facebook.
com/jipeirosa.

Trilha beneficente em MG
Na semana que antece-

deu ao Dia das Crianças, 
os trilheiros de Lavras/MG 
recolheram brinquedos que 
foram doados a crianças de 
uma creche pública da ci-
dade e esta ação se repetirá 
no Natal. Nos dias 05 e 06 
de dezembro será realizada 
na terra mineira uma Tri-
lha Beneficente, através da 

qual recolherão mais brin-
quedos para muitas crian-
ças. Já a taxa de inscrição 
será revertida em cestas 
básicas, que serão doadas. 
A pista 4x4 está garantida. 
A taxa será de R$ 50 para 
participação. Para detalhes 
basta ligar para Rori (35) 
99144-0800 ou Rildo no 
(35) 98421-1223.

30º Rally da Meia Noite
 A galera do Jeep Clu-

be de Curitiba/PR não para 
de criar grandes eventos e 
agora é a vez do tradicio-
nal Rally da Meita-Noite, 
que já soma 30 edições. A 
prova é totalmente noturna 
e cheia de emoção. Have-

rá prova para as categorias 
Master, Graduados, Turis-
mo e Light. Sócios pagam 
R$ 100, enquanto os não-
filiados R$ 150. Para infor-
mações completas, leia: ht-
tps://www.facebook.com/
JeepClubeCuritiba.

Arena Off Road na Bahia
Repleto de adrenali-

na acontece nos dias 05 e 
06 de dezembro a Arena 
Off Road em Salvador/
BA, durante a Fenagro no 
Parque de Exposições da 
cidade. Haverá a Ginla-

ma, Trilha Indoor, Passeio, 
Trilha Pesada, Exposição, 
Feira, Caça ao Tesouro e 
Troféus, ou seja, não faltará 
atividades. Para todos deta-
lhes, acesse: www.arenaof-
froad.com.br.

4x4 Noturno em Pederneiras
O Interior paulista vai 

se movimentar no dia 05 
de dezembro com a Trilha 
Noturna do 19° Encontro 
Off Road de Pederneiras/
SP. A prova se inicia às 
15h com a concentração 
na praça de alimentação 

em prol da Casa Vicente 
de Paula (asilo e creche). 
Já o Off Road dá a largada 
às 20h e promete aventura 
madrugada à dentro. In-
formações: https://www.
facebook.com/jeep.peder-
neiras/

21º Encontro de Jeeps no RS
O primeiro final de 

semana de dezembro, en-
tre os dias 04 e 06, será 
de muito Off Road em 
Tramandaí/RS. Acontece 
nesta data o 21° Encontro 
Jeeps do Sul com muitas 
aventuras, lama e clima 

de amizade. O local de 
encontro será na rua An-
gélica Dielh, 917. Os con-
tatos são: Valentim (51) 
9983-1130, José Paulo 
(51) 9823-3101 ou pelo 
Facebook - XTramandai 
Jeep Clubx.

6º Trilha da Vila Segredo
O dia 05 de dezem-

bro ficará marcado para 
a galera Off Road de 
Ipê/RS que receberá 
o 6° Trilha da Vila Se-
gredo. O evento é uma 
organização dos Tri-
lheiros do Segredo, que 
buscaram somar aven-
tura e diversão num 

mesmo espaço. A lar-
gada será dada às 9h na 
Praça da Igreja. O valor 
para participar será de 
R$ 140 incluindo café da 
manhã, almoço, camise-
ta e brinde. Interessados 
podem ligar para: Bruno 
(54) 9963-4675, Face-
book - Segredenses Jeep.

Rally do Fofo fecha o ano
de kits e vistoria, aula de 
navegação para os inscri-
tos sem experiência. Os 
valores das inscrições do 
rally serão destinadas para 
o Instituto Ingo Hoffmann, 
que abriga crianças e seus 
respectivos familiares em 
tratamento com câncer. 
Inscrições e mais detalhes: 
www.fofoesportes.com.br.

http://www.displatec.com.br/
http://www.rossatto4x4.com.br/
http://www.autocar4x4.com.br/
http://www.prob7.com.br/
http://www.rastrosexpedicoes.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 
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Kit 4x4 Envemo 
Com todas as peças para adaptação 
chassis D20 A20, peças originais! tr.11 
56414589 c/ Toninho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11-5062-9000

GUINCHOS

BASE

RODAS

GUINCHOS E BASES 
PARA TODOS VEÍCULOS 

E PLATAFORMAS
Gama 4x4  

Aqui, respiramos Off-Road!

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

Pneu GT Adventuro 
33x12,5R15
Mud-Terrain 

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

À vista no boleto: 
R$731,91

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

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

Pneus 35x12,5 R15 
Yokohama MT

Mud Terrain
70 % Off Road 

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

6x de R$261,67
À vista no boleto: 

R$1.460,10

Pneu Atturo 35x12,5R17 
Mud Terrain

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

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

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

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

Pneu GT Radial 
Adventuro 

285x75 R16 
Mud Terrain com 34"

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

Pneu 265x75R16 GT 
Radial Adventuro 

All Terrain 
original p/ L200, 

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

6x de R$123,33
à vista R$688,20

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

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

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

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

www.gama4x4.com.brGama 4x4  

Guincho Elétrico Winch 9.000lbs 
4310kg Pró Line Linha Profissional 

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

Guincho Elétrico Winch 12.000lbs 
5400kg Linha Profissional 

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

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

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

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

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

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

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

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

Guincho Elétrico 16000lb
7240kg c/ cabo de Kevlar

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

Guincho Elétrico Winch 
16.000lbs / 7240kg 

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

JIPEBRAS

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

ACESSÓRIOS
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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

Caixa satelite Jeep
Caixa satélite jeep 30 estrias em 
perfeito estado R$300,00 tr. 11-
4178-0785

Rastreador
Car system plus R$650,00 tr. 11-
4178-0785

Pneus BF Godrich
4 pneus BF mud-terrain 285 / 75 / 
16 usados (ideal para ressolar) R$ 
700,00 tr. 11-2277-1247

Chassis documentado 
Com caixote, grade, capô, tampa 
traseira, do jeep 1957, R$ 7 mil, tr. 
21-3285-4715 c/ Carneiro

Pneus Unimog
4 pneus militares importados “Made 
in Austria” marca Continental, me-
dida 12.5 Aro 20 Radiais, desenho 
candango, original do Unimog, 
pneus novos, tem 40” de altura, 
cada R$ 1.700,00. tr. 11-99910-8140 
c/ Leonardo

Radio PX Cobra 148 GTI
Radio completo com antena aquar-
ius suporte para o rádio e para 
antena, cabo 5,5m da aquarius, é 
instalar na viatura. tr. 11-99548-0094

Câmbio Toyota
4 marchas com reduzida Toyota, tr. 
21-98117-8367

Eixo Dana 44 Preparado
Eixo diant. e tras. Dana 44, fl utuante, 
relação 12:47, caster alterado (pron-
to p/ Spoa), AVM, munhão reforçado,  
preparado p/ receber  kit de freio de 
S-10 na diante, todos os itens novos 
e revisados  R$ 2.000,00 cada , tr. 
11-99798-8828 c/ Eduardo

Eixo Engesa F1
Traseiro, c/ relação 13:46, todo 
revisado  R$ 1.800,00, tr. 11-99798-
8828 c/ Eduardo

Semi-eixo chavetado
Conjunto traseiro de semi- eixo para 
eixo chavetado Dana R$ 200,00, tr. 
11-99798-8828 c/ Eduardo

Cubo Jeep chavetado
Conjunto (02) cubos traseiros  
chavetados. R$ 200,00, tr. 11-
99798-8828 c/ Eduardo

Cubo Roda Jeep 
Par de cubos dianteiro do eixo Dana 
(Willys) R$ 100,00, tr. 11-99798-
8828 c/ Eduardo

02 Caixas Satélites 

para Eixo de Toyota Bandeirantes 
R$ 350,00 cada, tr. 11-99798-8828 
c/ Eduardo

Kit Adaptação
Kit de adaptação da caixa de trans-
ferência do Toyota no Engesa F-1 
com engrenagem. R$ 500,00, tr. 
11-99798-8828 c/ Eduardo

Peças do motor 
Maxion Rover 2.5 Turbo Diesel: 
bomba dh, carcaça de distribuição 
completa c/ bomba de óleo e tampa,  
alternador com bomba de vácuo, 
motor de arranque, bomba Injetora, 
01 Tampa de Válvula, 01 Jogo de 
pistão, 01 Respiro de Carter, lote 
R$ 2.000,00, tr. 11-99798-8828 c/ 
Eduardo

Filtro de Ar Troller
3.0 TDI completo, mais elemento 
K&N R$ 500,00 tr. 11-99798-8828 
c/ Eduardo

Câmbio EATON
Cambio Eaton 2405, 5 marchas 
ótimo estado pouco uso semi novo 
tr. 12-991291316 luiz

4 Pneus BF
BF Goodrich 31x10,50 R15 Lt All 
Terrain T/A, excelente estado todos 
sem furos ou rasgos com meia vida 
R$ 1.600,00 jogo,  tr. 11-98067-0170

Câmbio 5m e 4x4
Câmbio 5 marchas e 4x4 e reduzida 
com capa seca para motor APVW 
serve para outros 4x4 R$ 3.500,00 
tr. 61 -35918536

Lagartas p/ veículos
CAMOPLAST made in USA, con-
junto completo com 04 lagartas 
com possibilidade de montagem em 
eixos com 5, 6 ou 8 furos, novas. óti-
mas para trilhas, tr. 12-99711-6712

Guincho 12.000Lbs
Modelo Winch c/ 1 controle sem uso, 
fora da caixa, guincho de demon-
stração em feiras R$1.150,00. tr. 
11-98910-9394 c/ Júnior

Capota Jeep CJ5
Conversível bege e preta  marca 
Atlântida para jeep willys e ford 
cj5 capota sem uso, Okm , porém 
fora da caixa R$1.150,00 tr. 11-
98910-9394

Guincho 9000
Winch com 1 controle sem uso 
- peça de exposição em feira. 
R$1.050,00 tr. 11 98910-9394 c/ 
Júnior

Motor 608 Toyota 
Funcionando, não é revisado porém 
esta em perfeito estado, com pro-
cedência pertence a minha Toy-
ota. Só recebo de pessoa física 
para pessoa física. Com motor de 

arranque, bomba d’ água. tr.11-
98910-9394

Capota Jeep CJ3
Conversível preta  marca atlantida 
para jeep willys e ford cj3 ( jeep 
1951 à 1954) sem uso, Okm , 
porém fora da caixa R$1.150,00 tr. 
11 98910-9394

4 Rodas Mitsubishi 
Aro 20 com pneus tr. 11 98910-
9394. c/ Junior

Chassis Toyota
Com documento e procedência, 
licenciado.
R$ 4 mil tr. 11 98910-9394 c/ Junior

Motor Mercedes  
p/Toyota Bandeirante, funcionando 
tudo, não é retifi cado consequen-
temente  não possui garantia, so-
mente de funcionamento. procedên-
cia, veículo no nome,  acompanha 
motor, motor de arranque, bomba 
d’agua,  turbo e intercooler, hélice 
não acompanha suporte, radiador, 
mangueira do radiador e embrea-
gem R$ 4.500,00 tr.11-98910-9394

4x4 Cherokee
Caixa de transferência de cherokee 
Sport, R$ 800,00 tr. 11-94707-4447

4x4 Cherokee V8
Caixa de transferência da cherokee 
v8 R$:800,00 tr. 11-94707-4447 
c/ Olivério

Kit 4x4 Evemo
Con todas as peças para addap-
tação Chassis A20, D20, peças orig-
inais. tr. 11-5641-4589 c/  Toninho

Carretinha Militar M-100
Restaurada, R$ 5.300,00 tr. 11-
2317-4155

Suporte de Base Antena
Restaurada R$ 5.300,00 tr. 11-
2317-4155

Suporte de Base Antena
Militar Jeep CJ5 R$ 150,00 tr. 11-
99137-3721

Suporte de Rádio Militar
Para Jeep CJ5 R$ 120,00 tr. 11-
99137-3721 c/ Everton

Para-Choque
Dianteiro Tubular Jeep CJ5, R$ 
150,00 tr. 11-99137-3721

Quadro do Jeep
Militar sem vidro R$ 110,00 tr. 11-
99137-3721

Santo Antonio
Com furação para cinto de segu-
rança R$ 200,00 tr. 11-69190-4041

Câmbio 4 marchas
Jeep Cõmpleto em bom estado R4 

1.700,00 tr. 11-4974-5312

Velocimetro Jeep Americano
CJ5 Modelo americano em perfeito 
estado marca milhas e kilometros 
restaurado por especialista R$ 
400,00 tr. 98339-0219

Ponta de Eixo 1942
2 pontas eixo fl utuante originais em 
perfeito estado R$ 600,00 cada tr. 
11-98339-0219

Eixo Flutuante
Para Toyota Bandeirante com siste-
ma de freio (sem o fucinho) R$ 3 mil 
tr. 11-98585-2750

Volante Esporte
para jeep, estria de chevrolet R$ 
180,00 tr. 11-97116-7751

Chassi Jeep 
Ano 1966, com documentos, 2 difer-
enciais, fx de molas R$ 3.500,00 tr. 
11-99937-4451

Jogo de Pneus 
235/70R16 100% asfalto com 40% 
de vida R4 400,00 tr. 11-97116-7751

Capota para Jeep
Completa Gaúcha para Jeep CJ5 
portas, janelas, tr. 21-98117-8367

Ponta de eixo
Traseira do JPX, curta e longa 
perfeitas R$ 400,00 cada tr.16-
98152-5350

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

Carretinha militar M-100
Adquirida do EB. reformada R$ 
4.400,00 tr. 11-99137-3721

Chassi Jeep 
Excelente estado adquirido exercito 
R$ 2.400,00 tr. 11-99137-3721

Para-lamas JEEP CJ5
Lata mal estado o par R$ 120,00 tr. 
11-97116-7751

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

CLASSIFICADOS
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Muito popular na Amé-
rica do Norte as chamadas 
“truck toolbox” são aces-
sórios quase que universais 
nas caminhonetes em países 
como os Estados Unidos e 
Canadá. É de olho nessa 
oportunidade que a empre-
sa Transbox desenvolveu 
uma linha de bagageiros de 
alumínio pensada especial-
mente para o mercado Bra-
sileiro. 

“Foram quase dois anos 
de desenvolvimento para 
apresentar um produto com 
a qualidade que o consumi-
dor brasileiro exige” garan-
te Georges Ebel, diretor da 
empresa. “O consumidor 
está buscando novidades. 

Nova linha de box para picapes em geral
Os acessórios comercia-
lizados atualmente se tor-
naram muito comuns e de 
pouca utilidade prática. Já 
os Transbox, além do apelo 
estético, surgem para re-
solver um problema muito 
comum aos donos de pica-
pes. Transportar de manei-
ra prática e segura objetos 
que de outra maneira fi ca-
riam soltos na caçamba.”

Não deixe de conferir a 
nova linha Transbox, uma 
nova opção para curtir a 
liberdade da sua caminho-
nete com comodidade e 
estilo. Informações: www.
meutransbox.com.br e 
www.facebook.com/meu-
transbox. 11-4341-6484

Cabos Pata Negra lança linha reboque pesados

Os cabos Pata Negra rebo-
que pesado vão substituir os 
perigosos cabos de aço e as 
pesadas correntes nas opera-
ções de resgate em atoleiros 
e barrancos de máquinas 
agrícolas, caçambas e trato-

res, no reboque de auxílio às 
carretas, treminhões e cami-
nhões para o escoamento da 
safra nas estradas vicinais e 
de acesso às propriedades 
rurais, nas obras de cons-
trução de estradas e no dia 
a dia das concessionárias de 
estradas nos resgates de ve-
ículos acidentados em bar-
rancos e ainda no reboque 
de super caminhões minera-
dores fora de estrada.

A CSL Marinharia está 
estruturando sua rede de 
distribuidores em todo o 
Brasil. Maiores informa-
ções no site www.cabore-
boquepesado.com.br, pelos 
telefones (24) 2248-0298 e 
2243-1665 ou via e-mail: 
patanegra@caboreboque-
pesado.com.br.

lizados atualmente se tor-
naram muito comuns e de 
pouca utilidade prática. Já 
os Transbox, além do apelo 
estético, surgem para re-
solver um problema muito 
comum aos donos de pica-
pes. Transportar de manei-
ra prática e segura objetos 
que de outra maneira fi ca-

Não deixe de conferir a 
nova linha Transbox, uma 
nova opção para curtir a 
liberdade da sua caminho-
nete com comodidade e 

de estradas e mineração.
A nova linha inclui os 

cabos de reboque Poliami-
da 8.000 com resistências à 
tração até 40 tons e os Su-
perpotentes HMPE 12.000 
que chegam as 200 tons. 

A CSL Marinharia lança 
neste fi m de ano uma nova li-
nha de cabos Pata Negra, des-
ta vez destinada ao segmen-
to de reboque pesado para 
atender aos setores agrícolas, 
construção e administração 

dor brasileiro exige” garan-
te Georges Ebel, diretor da 
empresa. “O consumidor 
está buscando novidades. 

estilo. Informações: www.
meutransbox.com.br e 
www.facebook.com/meu-
transbox. 11-4341-6484

Cabos Pata Negra lança linha reboque pesados

Os cabos Pata Negra rebo-de estradas e mineração.A CSL Marinharia lança 
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CARDANPEÇAS

cardanpecas2006@hotmail.com

84-3314-1335
84-3314-6080
84-9112-6155

Sempre o melhor preço

4X4
COMPONENTES: abraçadeira, rolamento 

c/ borracha,cruzeta, defletor, engraxadeira, flange, 
garfo, luva, parafuso, ponteira, porca, 

borracha sanfona e terminal

Peças e Serviços

EMPREAGEM - SUSPENSÃO 
FREIOS E CARDANS 

AGRÍCOLAS, INDUSTRIAL 
E AUTOMOTIVOS

LINHA DIESEL UTILITÁRIA NACIONAL E IMPORTADA
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contato@cricripneus.com.br 41. 3382.8277
Silvio Pinto Ribeiro, 456 - Quississana - São José dos Pinhais

FRONTEIRA
265.75R16

FRONTEIRA 
01 75016

FRONTEIRA 
235.75R15

FRONTEIRA 
MOD 02 
750X16

FRONTEIRÃO

ARGENTINO
CRI CRI  
31.10.50R15  
E 265.70R16 

DOURADINHOS
 205.75R15 
E 195.75R16

DOURADOS FEST
33X12.50R15 
E 285.75R16

RAIADO

TORK 
31X10.50R15 
e 265.70R16

TRILHA 
ZERO

VJ 900VJ 910

PNEUS A ALTURA DE SEUS DESAFIOS

www.cricripneus.com.br

BISCOITÃO 
225.75R15
255.75R15
31.10.50R15 
245.75R16

BISCOITINHO

pit-stop em companhia de 
valorosos amigos do Jeep 
Clube Tapajós, tanto para a 
manutenção de todos os ji-
pes quanto para um tour pela 
cidade que abriga uma das 
mais exóticas e belas praias 
do mundo: Alter do Chão.

Na retomada da expe-
dição, se dava início a uma 
travessia de balsa pelo rio 

Mais de 2.000 km na Amazônia

amazonas para continuar o 
trajeto por vias de chão ba-
tido tomadas por buracos e 
áreas alagadas até a cidade 
de Monte Alegre. Em Prai-
nha, à espera de mais uma 
balsa rumo a Laranjal do 
Jari, a turma se debruçava 
sobre uma grande tarefa: a 
troca de anéis de segmento 
do motor da Hilux do ami-

go Gilberto ainda na fila de 
embarque durante a madru-
gada. 

Já no Estado do Amapá, 
a caminho de Laranjal do 
Jari, já no 11º dia, mais um 
problema era posto ao com-
boio: a quebra do semi-ei-
xo traseiro do Bandeirante 
do amigo Alexandre. Dali, 
o jipe seguiu com apenas 

três rodas e um tronco de 
madeira no lugar da quarta 
roda por cerca de 10 km. Por 
sorte, mesmo a noite ainda 
puderam contar com um ca-
minhão plataforma que pas-
sava por ali; daí então, o jipe 
avariado chegava a cidade 
carregado. Lá a sorte mais 
uma vez se mantinha, pois, 
contaram com oficinas espe-
cializadas em reparos desse 
tipo de peça, permitindo a 
continuidade da expedição 
por vias de chão batido e 
estradas cheias de buracos 
sem mais problemas até che-
gar em Macapá no 12° dia 
com recepção dos valorosos 
companheiros do Jeep Clube 
de Macapá.

Ficam os agradecimen-
tos ao Transportes Irmãos 
Rodrigues, Posto Rodoterra, 
RBA afiliada a TV Bandei-
rantes em Bragança, Jeep 
Cube do Tapajós e de Ma-
capá, em especial ao amigo 
Portela.

Trilhas exigiram força dos veículos

os primeiros problemas: a 
quebra do suporte do amor-
tecedor do Bandeirante do 
Alexandre e a quebra do ro-
lamento de centro do cardan 
da Hilux do amigo Gilberto. 
Problemas que precisaram 
de uma boa e velha gambiar-
ra com uso de bambú além 
de esperar até chegar em 
Breu Branco para execução 
de reparo. 

No translado enfadonho, 
entre bruracos e a exigência 
de reparos na bomba injeto-
ra da Hilux do amigo Gil-
berto no terceiro dia, o com-
boio seguiu comendo carne 
assada no cofre do motor, 
passando pelas cidades de 
Tucuruí, Novo Repartimen-
to, Pacajá, Anapú, Altamira, 
Brasil Novo, Uruará, onde 
as boas impressões ficavam 
por conta das belas paisa-
gens, a fauna exuberante às 
margens das estradas e a en-
genhearia de transformação 
de morros e serras esculpi-
das pelo homem com uso de 
dinamites.

Passado mais alguns tre-
chos veio a parte pela Tran-
suruará, quando a turma se 
aventurava tracionada em 
4x4, em companhia e em 
crédulos, no trecho mais 
difícil de toda a expedição 
cumprindo mais de 200 km 
de atoleiros, facões, erosões 
e alagados, que exigiram 
esforço do comboio nas ta-
refas de desatolagem dos 
jipes. Na chegada a cidade 
Santarém, já completando 
uma semana, começava um 

xadeira, esteira, solda, esme-
rilhadeira, prancha, barraca 
de teto e de camping, re-
servatório de água; a turma 
partiu de Bragança/PA e en-
veredou pela BR-308 até o 
km 100, em Santa Maria do 
Pará onde tomaram a BR-
010 até chegar no município 
de Mãe-do-Rio, lá pegaram 
rodovias estaduais até a ci-
dade de Acará e mais tarde 
Baião. O próximo passo foi 
por vicinais por entre a mata 
fechada até chegar em Breu 
Branco no segundo dia. Até 
aí a aventura ficava por con-
ta dos buracos gigantescos 
que empossavam água re-
velando um dos primeiros 
desafios a frente, que ainda 
se somava a um emaranha-
do de vicinais que exigiam 
atenção redobrada do co-
mando do comboio para não 
deixar ninguém se perder. 
Ainda nessa etapa surgiam 

rários e militares naquela 
região.

Com apoio da Rede de 
Postos Rodoterra em Bra-
gança, jipes tomados por 
reservas de peças, parafusos 
e fluidos, além de pás, facas, 
cintas, cordas, hi-lift, engra-

No extremo norte do 
Brasil, um pedaço da Flores-
ta Amazônica na porção nor-
deste do Pará e sudoeste do 
Amapá se apresentou como 
terreno para mais um desa-
fio à turma do Jeep Clube de 
Bragança. E, foi pra lá que 
seguiram embarcados em 
seis jipes fora de linha, entre 
os dias 1 e 12 de maio, num 
percurso por vias federais, 
estaduais e vicinais tomadas 
por buracos, erosões, ato-
leitos e facões, cumprindo 
mais de dois mil quilôme-
tros para viver a mais longa 
expedição da Turma: “A Ex-
pedição Bragança-Transa-
mazônica-Macapá”. 

Vieram alguns dos mo-
mentos decisivos da trans-
formação do cenário ama-
zônico com a construção 
de hidroelétricas, estradas, 
além de conhecer a rotina 
de povos amazônicos, ope-

Não faltou lama para os 4x4

Amigos encararam uma longa viagem Translado pelos rios transportou os jipes

BOOMERANG
BIG

BOOMERANG
BIG
Medidas

Diversas bitolas R15, R16, R17, R18, e R19 - consulte
Sulcos de 40mm

(51) 3534-7150
ost.ind.br
ost@ost.ind.br 

RS 122, Km 30/31
Bairro Santa Terezinha

Bom Principio-RS

Medidas
Diversas bitolas R15, R16, R17, R18, e R19 - consulte

Sulcos de 40mm

OLIGATOR
BIG

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

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

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

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

QUARTA-FEIRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUINTA-FEIRA

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

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

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

Jeep Clube de Ribeirão Pires
Local a defi nir

Jeep Clube de Brasília
Estacionamento do Shopping Popular
Brasília-DF - 19:30hs

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

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

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

SEXTA-FEIRA

Jeep Clube Pirituba
R. Prof. João Machado, 665
Freguesia do Ó - 20hs

GOR Guarulhos Off-Road
Av. Rotary, 826 - em frente shopping 
Internacional - Guarulhos-SP - 20hs

Pista Off Road 
R. Brasilina Ignes Brancaleoni Trama
Guarulhos-SP - 19h
11-7821-1466 /  97608-5802

ENCONTROS
REUNIÕES NOTURNAS SEMANAIS

EVENTOS
DEZEMBRO
04 e 05/12 Paulista Off Road  Pindamonhangaba-SP ----
04/12 Rally da Meia Noite 30 anos JCC Curitiba-PR 41-3352-5063
05/12 Jeep Freunde - Jeep Clube Blumenau-SC 47-8406-2000
05/12 19º Encontro Off Road e 1º Noturna  Pederneiras-SP ---
05/12 21º Encontro de Jeeps do Sul Tramandaí-RS 51-9983-1130
05/12 6ª Trilha de Vila Segredo Ipê-RS 54-9963-4675
05/12 Confraternização JC Comando Oeste Mairinque-SP 11-4246-2158
05/12 Passeio Rally / Trilha SC São José-SC 48-3035-3909
05 e 06/12 Arena Off Road Bahia 71-8788-0000
05 e 06/12 5ª Trilha Benefi cente Off Road Lavras-MG 35-9144-0800
12/12 Trilha Invasores 4x4 Brasil Ibiúna/Juquitiba-SP 11-97610-0570
12/12 Jeep Noel Jeep Clube do Brasil Piracaia-SP 11-3277-5082
13/12 15º Passeio Natalino Piracicaba-SP 19-98175-2728
19/12 Rally do FOFO Sportes / Solidário Itu-SP
20/12 JeepNoel Off Road “Vô Diadema”  Paranapiacaba-SP 11-99601-0806
20/12 Jeep Noel JCBrasil Piracaia-SP 11-2924-6073
20/12 Festrilha Atolados RS Tuia-RS 51-9964-7300

JANEIRO
03 a 16/01 28º Rally Dakar 2016 Argentina, Bolivia, Peru ----
17/01 9º Aguas de Lindóia Off Road Águas de Lindóia-SP 19-99152-1085
22 a 24/01 1º Encontro Amigos Wrangler Brasil Brotas-SP 47 -8883-3128
23 a 25/01 22º Transparaná Guaíra/Guaruba-PR 41-9991-9551
29/01 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858
29 e 30/01 13º Trilha Carangueijos de Areia Gaivotas-SC 48-3533-0165
29 a 31 7º Encontro e Trilha Off Road Bataguassu-SP 67-9996-9250
  

FEVEREIRO
05 a 09/02 5ª Trilha Pantanal Coxim (Aristol) Coxim-MS 67-9669-1930
20/02 10º Encontro Off Road Cornélio Procópio-PR 43-9635-1961
26 A 28/02 Jeep Country Internacional Horizontina-RS 55-8402-5970
26/02 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858

MARÇO
12/03 Trilha grupo Quebra Taipa Encantado-RS 51-9714-2777
25/03 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858

ABRIL
30/04 22º Trilha Jeep Clube Camaquã Camaquã-RS 51-9701-6805
29/04 Queima da Mortadela Ribeirão Pires-SP 11-99827-2858

ENVIE OS DADOS DO SEU EVENTO - MAIL: JORNAL@MAISOFFROAD.COM

ENVIE OS DADOS DO SEU EVENTO - MAIL: JORNAL@MAISOFFROAD.COM

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


LANÇAMENTO LANÇAMENTO

Motor 6,5HP Series Wound  
Mais potente do mercado
Novo sistema de freio que reduz o 
aquecimento do conjunto em até 30%
Controle remoto com fio e sem fio novo desingn 
Peso 24kg (cabo sintetico) 33kg (cabo de aço)

Motor 6,6HP Series Wound  
Mais potente do mercado
Novo sistema de freio que reduz o 
aquecimento do conjunto em até 30%
Controle remoto com fio e sem fio novo desingn 
Peso 34kg (cabo sintetico) 48kg (cabo de aço)

* Capacidade de 12.000 lbs (5.400 kgf)
* Exclusivo sistema de
embreagem Ekron
* Recurso de acionamento manual
* Para-choque especial
reforçado com guia de 
cabo roletado/aluminio
* Acionador Manual e
Sequencial de Tração 4x4
e neutro (opcional)

A mais completa linha de Guinchos do Brasil  (Hidraulico / Elétrico / Mecânico)

Novos Guinchos Elétricos da Família HS 

Agora disponível também para
o  Câmbio FSO2305
 

Compatível com todos os veículos
equipados com 
Câmbio Eaton FS02405

Em 2016 para o Novo troller

http://www.ekron.com.br/

