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No descarbonizar 
é que está o ganho
Quando se pretende adicionar negócio na oficina, uma 
das hipóteses será alargar o leque de serviços 
disponibilizados ao cliente. Ter um equipamento para 
descarbonização de motores pode ser uma importante ajuda 
TEXTO PAULO HOMEM

EQUIPAMENTOS PARA DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR

P rovavelmente existem oficinas 
em Portugal que ainda não 
conhecem o equipamento 
de descarbonizar, mas as que 
conhecem, por certo já con-

seguem avaliar o potencial de negócio 
que pode gerar.
Basicamente estamos a falar de um equi-
pamento que permite limpar o motor do 
carvão que se acumula no seu interior 
e dessa forma restituir as condições de 
operação quando era novo... ou quase 
novo.
Um dos argumentos de quem vende 

estes equipamentos é que o motor do 
automóvel não só fica a consumir menos 
combustível, como a melhor combustão 
acaba por ter reflexos positivos no menor 
desgaste dos componentes. Dessa forma, 
os pistões, as válvulas, o turbo, o filtro 
de partículas, a válvula EGR e outros 
componentes que estão em redor do 
motor, têm um menor desgaste, duram 
mais tempo e podem poupar custos 
desnecessários aos seus proprietários.
Outra vantagem destes equipamentos é 
que as suas condições de operação são 
muito simples, permitindo que durante 



o período em que está a fazer a descar-
bonização (em média 60 minutos), o 
mecânico possa estar a efetuar outros 
serviços.
É também um equipamento que permi-
te um retorno do investimento muito 
rápido, que pode ir dos três meses a um 
ano, dependendo é certo do número de 
serviços que a máquina efetuar por dia.
Este equipamento não se destina apenas 
a fazer serviço em carros com mais idade, 
mas pode e deve ser usado sempre que o 
cliente fizer a manutenção e reparação do 
automóvel, sendo também interpretado 
com um serviço que poderá fidelizar 
clientes.
A revista PÓS-VENDA, como é seu 
hábito, recolheu no mercado alguns 
dos operadores que comercializam este 
tipo de equipamento e publica a oferta 
que têm para as oficinas. 
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Autojc
Jorge Chimanlal
214 373 457
autojc.lda@gmail.com
www.hhoautojc.com
www.autojc.net

A marca que a Autojc vende é a HBOX 
AUTOJC, disponibilizando 3 modelos: 
- HBOX 160;
- HBOX 160 Pro;
- HOBOX 220V.
O Sistema Completo HHO Plug-n-
Play da HBOX Carbon Clean Systems 
para descarbonizar os motores, pode 
ser usado em todo o tipo de carros e de 
veículos como motor, desde um camião, 
passando por um barco ou gerador, até 
um corta relva.
Este equipamento, com dois anos de ga-
rantia, possui certificação CE: Directiva 
2006/95/CE de Baixa Tensão e Directiva 
de Compatibilidade Electromagnética 
2004/108/EEC.
Usa uma corrente eléctrica de baixa 
tensão da bateria para dividir a água por 
electrólise nos seus componentes, uma 
mistura pura de gases de hidrogénio e 
oxigénio que é chamada de HHO. Para 
aumentar a condutividade da água, 
um electrólito (hidróxido de potássio, 
KOH) é adicionado à água para permitir 
que a corrente flua com facilidade. Os 
gases passam para um grande “borbu-
lhador” cheio de água que limpa os gases 
e também serve como um protetor de 
flashback. Somente os gases oxigénio e 
hidrogénio fluem para limpar o motor.
A combinação de uma mistura enri-
quecida com oxigénio e o acelerador 
de combustão de hidrogénio é alta-
mente eficaz na remoção de depósitos 
de carvão dentro do motor usando um 
procedimento simples que não requer 
desmontagem do motor. Tudo o que é 
necessário é a desmontagem do filtro de 
ar durante o procedimento para que os 
gases possam ser alimentados na entrada 
de ar e o HBOX Carbon Cleaner ligado 
a uma fonte de alimentação CC, como 
a bateria do veículo. 

Procedimentos:
 • O motor ligado até a temperatura 
normal de funcionamento.
• O filtro de ar ou tubo é removido
• O gás HHO é alimentado na entrada 
de ar.
• O motor permanece em ralenti por 
aproximadamente 40-60 minutos (2 
litros ) com rotação ocasional, durante 
os quais os depósitos de carbono são 
progressivamente removidos e passam 
através do tubo de escape. A combina-
ção de enriquecimento de hidrogénio 
e oxigénio proporciona uma queima 
de alta temperatura que suavemente 
solta e queima os depósitos de carvão. 
O vapor de água, dióxido de carbono 
e carbono são realizados no escape. 
Simples, rápido e eficaz.

Intermaco / OXIClean
Filipe Santos
234 520 110
filipe.santos@intermaco.pt
www.intermaco.pt

A Intermaco comercializa a OXIClean, 
nos modelos 2300LPH e 4600LPH.
A 2300LPH é para motores até 6.000cc, 
produz 34 l/min HHO, é monofásica 
e não usa aditivos químicos.
Quanto à  4600LPH é para motores 
até 30.000c, tem um débito de 67 l/
min HHO, é trifásica e não usa aditivos 
químicos.
As características destes equipamentos 
são: 
- Temporizador ajustável de 0 a 99 
minutos;
- Sensor de temperatura com ativação 
e paragem automática da ventilação;
- Válvula solenóide de Viton entre o 
reservatório e o borbulhador;
- Válvula solenóide de Viton entre o 
borbulhador interno e o borbulhador 
diesel externo;
- Interruptor de pressão em EPDM 
ajustável e calibrado de acordo com 
o modelo, até um máximo de 7 PSI;
- Manómetro de glicerina para um con-
trolo da pressão correta;
- Sensor e LEDs de nível com indicação 
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e paragem automática se houver falta 
ou excesso de líquido;
- Botão de paragem de emergência;
- Ecrã de LED para controlo de Watts - 
amperes - voltagem - fator de potência;
- Fontes de alimentação pulsadas com 
frequência ajustável automaticamente 
e equipadas com sistema de paragem 
automático devido a sobreaquecimento 
ou curto-circuito. Tecnologia recente-
mente desenvolvida com produção de 
gás orto-oxihidrogénio (HHO) aumen-
tada em 50%;
- Equipadas com rodas para transporte;
- Carcaça exterior totalmente em aço 
inoxidável escovado;
- Totalmente soldado a TIG e com gás 
inerte anticorrosivo;
- Pré-instalação para impressora térmica 
para imprimir os resultados obtidos;
- Sistema de controlo de pressão de 
abertura e fecho de gás totalmente au-
tomatizado.

Infortrónica / Autotools
Álvaro Oliveira
252 310 400
comercial@infor.com.pt
www.infortronica.pt

A Autotools é uma marca própria da 
Infortrónica, para a área de negócios de 
equipamentos. Estamos especializados 
em um único modelo, Autotools HBOX 
,disponível para veiculos ligeiros.
Optamos por um modelo único para 
obter economia de escala e conseguir 
os melhores preços.
O modo de operação deste equipa-
mento é através de um gerador que é 
alimentado diretamente pela bateria 
e inicia automaticamente a operação 
após a ignição do motor. O sensor de 
voltagem, previne e garante a segurança 
do equipamento.
O processo de funcionamento é simples 
e consiste em injectar hidrogénio para a 
admissão de ar do motor e pôr o ralenti 
aos 1000 RPM e em apenas 60 a 120 
minutos. Todo o sistema de admissão, 
câmara de combustão e o colector de 
escape ficam limpos sem qualquer in-

terferência ou danos no motor.
O Autotools HBOX, possui as seguintes 
características:
- Voltagem DC (V): 12/24V.
- Consumo (kW/h): 0,48.
- Output Hidrogénio Max: 140 L/h a 
12V; 200L/h a 24V.
- Pressão Máxima: (kg/cm2): 1,2
- Consumo de água destilada (L/h): 0,10
- Abastecimento: manual
- Capacidade: 5 litros
- Autonomia: 50 horas
- Dimensões: – L x l x h (mm): 400 x 
400 x 200 mm
- Peso: 20 kg
- Funcionamento automático de acordo 
com operação do motor.
- Garantia: 24 meses 

2Q / Mr C
Pedro Martins
info@2qportugal.pt
967 008 818
www.mr-c.fr

A 2Q fabrica um equipamento, com 
a qualidade máxima, que é o Mr C, 
com a melhor relação preço/qualida-
de do mercado, sendo que muitas das 
máquinas que existem em Portugal são 
fabricadas pela 2Q em private label.
O modelo disponível é EP-806 220v 
e 3000w, que possui as seguintes ca-
racterísticas:
-    20L/min HHO a 62amp
-    3000w a 220V
-    2 Radiadores
-    1 Filtro de descontaminação 
-    Controlo eliminação de vapor 
-    Turbina arrefecimento
-    Techtarget System ( potencializará 
do HHO com agente de limpeza) pa-
tente pending
-    Simplicidade de operação
-    Pode trabalhar 24/7 horas sem pa-
rar…

Memoderiva / Beergmann
Pedro Sarraipa
244 819 060
geral@memoderiva.pt
www.memoderiva.pt

Apresentamos recentemente a 
Beergmann Carbon Motors, apostan-
do no modelo Eco Motorsport AD-LQ 
160.
Trata-se de um equipamento portátil 
e de fácil transporte, que permite uma 
descarbonização dos motores Diesel e 
Gasolina, sem necessidade de desmontar 
peças do motor.
Equipamento sem praticamente custos 
operacionais e de manutenção, efec-
tua a limpeza com Hidrogénio puro 
e seco, com uma duração de 90 a 120 
minutos. Elimina o carvão do sistema 
de alimentação, assentos de válvulas, 
turbos (evitando os problemas com a 
geometria variável) e cabeças de inje-
tores. Prolonga assim a vida dos filtros 
de partículas e catalizadores.
Assim, para a manutenção da “saúde” 
do veiculo, baixar as emissões de fu-
mos e CO2, e preparar viaturas para 
a passagem nas IPO, sugerimos este 
equipamento a todas as oficinas. Limpa 
a câmara de combustão e velas dos veí-
culos a gasolina fazendo que a faísca seja 
mais limpa e potente, limpa a cabeça 
dos injectores, limpa completamente o 
sistema de escape, limpa o catalisador a 
sonda lambda e mantém o turbo limpo 
evitando os problemas com a geometria 
variável do turbo.

Mecatrónicaonline / Martech
Sérgio Pinto
910 069 349
info@mecatronicaonline.pt
www.mecatronicaonline.pt

A marca que disponibilizamos é a 
Martech para veículos ligeiros, mas 
em breve vamos dar a conhecer outra 
marca e modelo para segmento de veí-
culos pesados.
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O modelo que comercializamos é o 
portátil Martech CAR.
O nosso equipamento utiliza água des-
tilada num processo de eletrólise de 
alta eficiência, convertendo em gás de 
hidrogénio.
O alto poder calorifico do hidrogénio, 
injetado no motor, faz com que a tempe-
ratura de combustão suba com rapidez, 
originando uma pirólise controlada, 
que retira, queima, desintegra e elimina 
todos os vestígios de carvão.
Produz gás hidrogénio e é um modelo 
desenhado para ser utilizado em motores 
com cilindrada de 100cc a 5000cc. O 
depósito tem uma capacidade de 12 
litros e as suas “asas” permitem um 
transporte fácil e um manuseamento 
simples.

LIQUI MOLY
Manuel Pena
219 250 734
comercial.iberia@liqui-moly.com
www.liqui-moly.com

A Liqui Moly apresentou recentemente 
o JetClean Tronic II, com o qual as 
oficinas podem efetuar uma limpeza 
minuciosa no motor e no sistema de 
combustível. 

Quando conectado ao sistema de injeção 
ou ao sistema de aspiração, o JetClean 
Tronic II bombeia lá para dentro adi-
tivos de limpeza produzidos por ele. 
Existem quatro aditivos para o JetClean 
Tronic II: tanto para o sistema de injeção 
e aspiração, como para o sistema de 
combustível de motores a gasolina e a 
gasóleo. Para evitar trocas, os aditivos 
para gasolina têm uma cor azul. Assim, 
basta olhar para os dois depósitos do 
JetClean Tronic II para saber se se deve 
retirar a quantidade restante antes da 
próxima intervenção ou se é possível 
atestar apenas.
O JetClean Tronic II é ligado à bateria 
do carro. Visto que não é necessária uma 
alimentação elétrica externa, o aparelho 
também pode ser usado de forma móvel 
para, por exemplo, tratar localmente um 
parque automóvel completo no cliente. 
É adequado não só para carros, mas 
também para furgões, veículos pesados, 
máquinas de construção, motociclos e 
barcos. Após a limpeza, o motor volta 
a ter o seu desempenho original, a vida 
útil do sistema de injeção aumenta e 
reduz-se o perigo de surgirem problemas 
no motor. 
A oficina pode oferecer a limpeza como 
serviço em separado para resolver pro-
blemas ou integrá-la de forma preventiva 
na revisão anual, sendo que ambas as 
soluções ajudam-na a diferenciar-se da 
concorrência. E é precisamente no caso 
de veículos já com alguns problemas 
que o cliente sente imediatamente uma 
diferença clara. Em função do número 
de limpezas realizadas, o JetClean Tronic 
II pode ser amortizado em poucas se-
manas. 

Joaquim Gameiro / Cleaning 
Auto
Hélder Costa
236 937 400
geral@cleaningauto.pt
www.cleaningauto.pt

A Joaquim Gameiro comercializa o 
Cleaning Auto, um equipamento de 
descarbonização do motor que permite 
às oficinas ter mais serviço e mais lucros. 
O Cleaning Auto é um equipamento 
que remove o carvão encrustado em 
qualquer tipo de motor, restituindo 
as performances originais do veículo, 
reduzindo os consumos, diminuindo 
as avarias e aumentando a longevidade 
do motor e do veículo.
Este equipamento é proposto aos clien-
tes na variante Ep-506 220 Volts, que 
se liga à concorrente elétrica, funciona 
a 55 amperes (a potência sobe aos 3.000 
watts, produzindo 11 litros de HHO), 
tendo incorporado um radiador e uma 
turbina para arrefecimento.
Como opcional, existe o sistema 
TechTarget System que potencia a 
produção de HHO com os agentes 
de limpeza. 
O equipamento funciona de uma forma 
simples, não sendo necessária desmontar 
qualquer peça do seu motor. A limpeza 
é feita nas peças do motor que estão em 
contacto directo com a combustão in-
terna, através do processo de electrólise. 
O Hidrogénio quando introduzido para 
dentro da admissão de ar vai eliminar 
até 75% dos depósitos de carvão e de 
oxidação, que impedem o bom funcio-
namento do motor.




