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Porque é que a Melett está a apresentar
turbocompressores completos?
A Melett continua a aperceber-se que seus clientes não são capazes de

reparar todos os turbos. Algumas aplicações estão destruídas sem

reparação possível, core antigo de boa qualidade pode ser muito caro ou

não estar disponível e problemas com os actuadores electrónicos podem

significar que não haja reparação possível. Nestes casos os

turbocompressores Melett oferecem uma marca de turbo Premium como

alternativa aos turbos OEM.

Que aplicações irão estar disponíveis?
O nosso objectivo é produzir os turbocompressores que nossos clientes

exigem e em especial turbos que nossos clientes não conseguem reparar.

Uma parte crucial nesta fase será o feedback dos nossos clientes e 

do mercado que irá conduzir o nosso programa de desenvolvimento de

novos produtos.

Estão disponíveis turbocompressores
REA/SREA?
A nossa gama inclui turbos  acionados eletronicamente. Passámos 

muitos anos a trabalhar em estreita colaboração com peritos da 

indústria do automóvel para desenvolver os actuadores  controlados

electronicamente. Existem várias configurações oferecendo comunicação

analógica ou digital com o ECU do veículo, a opção digital também utiliza

interfaces tipo PWM e CANBUS.

Os actuadores Melett  foram submetidos a intensos testes  de vibração,

ambientais, de ciclo térmico e testes de interferência eletromagnética.

Os actuadores  Melett REA/ SREA estão também disponíveis a vulso

oferecendo uma  alternativa económica comparativamente aos produtos

OE. Os nossos actuadores  beneficiam do motor original, uma maior

resistência à temperatura e uma tampa preta mais robusta, oferecendo

uma maior durabilidade. Vamos continuar a desenvolver a nossa gama

de turbocompressores com REA/SREA conforme exigido pelo mercado.

Para continuar a apoiar a indústria profissional de reparação

de turbos,  a gama  Melett de turbocompressores vem

oferecer uma alternativa eficaz e de baixo custo face a um

turbocompressor OE. 

Melett Turbochargers 



O que torna um turbocompressor Melett
diferente?
Os turbocompressores Melett são desenhados e criados pela nossa equipe

de engenharia, sendo que a maioria das peças são produzidas com

ferramentas detidas e controladas pela Melett.

Durante a fase do desenvolvimento, os nossos turbocompressores são

submetidos a intensos testes internos e no veículo, para garantir os níveis

de desempenho e de durabilidade. Os testes de veículos incluem a validação

das emissões do motor, binário, potência, resposta adequada e economia

de combustível, assegurando que cada turbocompressor Melett

corresponde à especificação OE. Produzidos de acordo com as normas

dequalidade mais rigorosas, todos os turbocompressores Melett são

equilibrados e calibrados nas nossas instalações especializadas de

produção, no Reino Unido.

As juntas estão incluídas?
Irão ser incluídos kits completos com cada turbocompressor Melett,

incluindo: juntas de aço inoxidável (turbina), juntas de fibra ou metal-

borracha (óleo) e anilhas, parafusos e porcas de cobre, onde necessário.

Temos uma gama alargada de kits de juntas com a qualidade OE, com

preços competitivos, cobrindo mais de 3000 aplicações. Disponíveis para

serem adquiridos separadamente, os kits de juntas estão disponíveis em

stock e prontos para entrega.
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Porquê escolher os turbocompressores MELETT?
A MELETT é líder de mercado em peças para turbocompressores com engenharia de precisão, sendo
reconhecida por produzir peças de qualidade OE, para ajudar o Aftermarket com peças da mais alta
qualidade. O mesmo empenho para com a excelência na engenharia foi aplicado para produzir
turbocompressores completos MELETT, fornecendo uma alternativa eficiente em termos de custos
face a um turbocompressor OE novo.

Desenvolvido no Reino Unido
Fabricado de acordo com os padrões de qualidade da Melett
Produzido,equilibrado  e calibrado no Reino Unido pela Melett
Solução para turbocompressores não reparáveis
Turbos novos, não sendo necessária a devolução do casco

Para mais informações sobre o nosso programa turbo, visite:  www.melett.pt/turbo 
Ou contacte a nossa equipa de vendas através do: +44 (0)1226 320939 / sales@melett.com

ISO 9001 Registered


