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PARTE III -  TECNOLOGIAS

             IGNIÇÃO            I         FILTROS         I  LIMPA PARA-BRISAS

Dedicada ao serviço. Movida pela qualidade.

VELAS DE IGNIÇÃO  
DA CHAMPION

TURN IT ON
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TECNOLOGIAS DA CHAMPION

Champion Plug OEM Plug

PARA GARANTIR UM DESEMPENHO  
E DURABILIDADE IDEAIS, A CHAMPION 
BASEIA-SE EM TECNOLOGIAS 
COMPROVADAS

IRÍDIOPLATINACOBRE

SE POSSUI UM MOTOR, NÓS  
TEMOS A VELA DE QUE PRECISA

Queremos servi-lo sempre melhor e apoiar o seu negócio. Como? Oferecendo-lhe produtos 
de primeira classe e uma gama completa em combinação com toda a informação de que 
necessita. 
Por isso criámos 3 panfletos para si:

Parte 1. Como funciona uma vela de ignição?
No primeiro panfleto, orientamo-lo através dos componentes utilizados nas velas de 
ignição da Champion e determinam o desempenho e durabilidade da vela de ignição. Mas 
sabia que a informação mais essencial já está na ponta dos seus dedos? Ao ler o nosso 
segundo panfleto.

Parte 2. A nossa estrutura de numeração de peças explicada
Cada numeração de produto de vela de ignição da Champion possui especificações 
detalhadas sobre os seus diferentes componentes (p. ex., resistor, casquilho, sede), 
tecnologia utilizada (p. ex., cobre) e suas características (p. ex., cabeça do núcleo estriada). 
Uma visão geral de todas as combinações possíveis está disponível no nosso catálogo em 
papel e online. Iremos dar-lhe uma explicação mais detalhada.

Parte 3. As tecnologias no interior das velas de ignição da Champion
Por fim, no nosso último panfleto, orientamo-lo através das tecnologias utilizadas nas 
velas de ignição da Champion.

Qualidade de equipamento original (OE)

Quando se é o fornecedor número um de velas de ignição, os clientes colocam-nos 
todo o tipo de perguntas. Os fabricantes de equipamento original (OEM) forçam-nos 
a desenvolver novas tecnologias e soluções que se adaptem às necessidades dos 
desenvolvimentos em ignição mais recentes. Dado que estas inovações tecnológicas 
de velas de ignição são rapidamente lançadas no mercado de reposição, nós 
asseguramos e informamos os distribuidores e instaladores ao mesmo ritmo.

Vamos começar: basta virar a página para saber mais sobre as velas de ignição 
da Champion!
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IRÍDIO

Para garantir um desempenho e 
durabilidade ideais, a Champion baseia-
se em tecnologias comprovadas. A gama 
consiste em diferentes tecnologias 
com base em cobre, platina e irídio 
adaptadas a uma ampla variedade de 
exigências específicas dos motores.

É ASSIM QUE A CHAMPION  
LIDERA O SETOR.

TECNOLOGIA INTERIOR DA CHAMPION

A NOSSA EMBALAGEM

PLATINA COBRE

As velas de ignição da Champion são desenvolvidas em estreita cooperação com os 
fabricantes de equipamento original (OE). Isso significa que seguem todas as novas 
evoluções do setor.

Para satisfazer todas estas exigências, os engenheiros da Champion desenvolvem 
novas tecnologias e melhoram continuamente as tecnologias tradicionais. Desta forma, 
a Champion apoia a inovação e ajuda a melhorar o desempenho dos motores e a vida 
útil das velas ao mesmo tempo que diminui as emissões de CO2.

É ASSIM QUE A CHAMPION  
IMPULSIONA A VANGUARDA.
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INOVAÇÕES PARA UMA VIDA ÚTIL MAIS  
LONGA E COM MELHOR DESEMPENHO

O seu benefício Champion: velas de ignição para uma nova geração de motores

Com a Champion, pode ter a certeza de que obtém velas de ignição especialmente 
designadas para fazer face às necessidades dos motores modernos. Por 
exemplo, a atual tendência de diminuir os motores e aumentar a saída de potência 
por polegada cúbica obriga a uma compressão mais elevada. Isso afeta a vida útil 
da vela e exige tecnologias que ajudam a prolongar a vida útil.

TECNOLOGIA DE VELAS DE IGNIÇÃO

PLATINA

38,000 milhas  
60,000 km

PLATINA
Elétrodo central 
de platina com 
elétrodo de 
ligação à massa 
com núcleo de 
cobre

PLATINA

60,000 milhas  
100,000 km 

PLATINA 
DUPLA
Elétrodos central 
de platina e de 
ligação à massa

EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DE VIDA ÚTIL E DOS MOTORES   75,000 MILHAS / 120,000 KM

COBRE PLUS

COBRE 
DUPLO 
PREMIUM/
NI125
As mais 
recentes ligas 
combinadas 
com tecnologia 
de cobre duplo

38,000 milhas  
60,000 km 

COBRE PLUS

12,000 milhas 
20,000 km

COBRE
Núcleo de cobre 
elétrodo central

COBRE PLUS

25,000 milhas  
40,000 km

COBRE 
DUPLO
Elétrodos central 
e de ligação à 
massa com 
núcleo em cobre
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IRÍDIO

75,000 milhas  
120,000 km

IRÍDIO
Centro de irídio com 
elétrodo de ligação 
à massa em platina

CABEÇA DO 
NÚCLEO 
ESTRIADA
Tecnologia de 
elevada qualidade 
com cerâmica 
estriada anti sujidade 

INOVAÇÃO DA 
CHAMPION

ELÉTRODO 
MULTIMASSA
Elétrodo central 
com núcleo em 
cobre e com 2-4 
elétrodos de ligação 
à massa

CARACTERÍSTICAS

Por outro lado, os motores com 
menor compressão que são 
normalmente encontrados nos 
automóveis mais económicos, 
necessitam de uma tecnologia 
que garanta uma vida útil mais 
longa a um preço justo.
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INOVAÇÃO DA 
CHAMPION

Supressão FISS

Elétrodo de ligação à massa  
em níquel e núcleo de COBRE

Elétrodo central em  
níquel e núcleo de COBRE

Elétrodo central em  
níquel e núcleo de COBRE

Supressão FISS

COBRE

A tecnologia de cobre fornece uma excelente vida útil 
e desempenho do motor a um preço razoável. É normalmente 
utilizada nos motores básicos encontrados nos modelos populares 
e automóveis económicos.

Cobre da Champion: os seus benefícios

• Vida útil até 12.000 milhas/20.000 km

COBRE  
DUPLO

A tecnologia de velas de ignição da Champion Cobre Plus 
começou como uma vela de equipamento original (OE) 
automóvel. Hoje é largamente utilizada numa variedade 
de aplicações de equipamento de potência. 

Cobre duplo da Champion: os seus benefícios

•  Fornece desempenho e durabilidade fiáveis
•  O elétrodo central com núcleo de cobre 

permite-lhe um controlo preciso do 
intervalo de aquecimento, otimizando 
o desempenho e a longevidade da vela

•  A vida útil é aumentada até 25.000 
milhas/40.000 Km

Como a Champion melhorou o desempenho e vida útil

O elétrodo central de níquel com núcleo de cobre diminui 
a temperatura de funcionamento do pistão de ignição 
oferecendo até 12.000 milhas/20.000 km de vida útil.

Como melhoramos o desempenho e a vida útil

A inclusão do cobre no elétrodo de ligação à massa 
de níquel diminui a temperatura em cerca de 100 °C. 
Isto, juntamente com o elétrodo central de níquel com 
núcelo de cobre permite que a vida útil seja ampliada.

TECNOLOGIAS DE VELAS DE IGNIÇÃO
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Supressão FISS

Pistão de PLATINA

Elétrodo central com liga 125  
em níquel e núcleo de COBRE

Elétrodo de ligação à massa  
com liga 125 de NÍQUEL

PLATINA

As velas de ignição da Champion de platina têm um 
elétrodo central de platina e um elétrodo de ligação 
à massa em níquel e núcleo de cobre ou níquel 125.

Como melhoramos o desempenho e a vida útil

Um pistão ou pastilha de platina soldados ao núcleo 
de cobre do elétrodo central permite uma mais elevada 
resistência à erosão, vida útil prolongada da vela e saída 
do motor acrescida.

Platina da Champion: os seus benefícios

• Mais elevada resistência à erosão
• Vida útil prolongada
• Saída do motor acrescida
•  Vida útil até 38.000 milhas/60.000 km

Supressão FISS

Elétrodo central com liga 125  
em níquel e núcleo de COBRE

ELÉTRODO DE LIGAÇÃO À MASSA  
EM NÍQUEL E NÚCLEO DE COBRE  
ou liga Ni125

COBRE DUPLO PREMIUM/
NI125

As velas da Champion de cobre duplo premium/NI125 utilizam 
a tecnologia mais recente de supressão, cerâmica e liga 
metálica. Com vedante de supressão integrado (FISS) a vela 
pode ser utilizada como sensor acoplado aos modernos 
sistemas O.B.D. (Diagnóstico de bordo).

Como melhoramos o desempenho e a vida útil

As velas de ignição de cobre duplo premium da Champion 
combinam as mais recentes ligas com cobre duplo. Elas 
utilizam a mais recente tecnologia de supressão, cerâmica 
e liga metálica. Níquel liga 125 substitui o elétrodo de ligação 
à massa com núcleo de cobre nas mais recentes velas.

Cobre/Ni125 da Champion: os seus benefícios

•  Construção integrada
•  Isolador mais forte
•  Aumenta a dissipação térmica
•  Vida útil de, pelo menos, 38.000 milhas/60.000 km

TECNOLOGIAS DE VELAS DE IGNIÇÃO
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TECNOLOGIA DE VELAS DE IGNIÇÃO

PLATINA DUPLA IRÍDIO

As velas de ignição de potência de platina dupla da Champion 
possuem platina em ambos os elétrodos central e de ligação 
à massa. A utilização de platina nos elétrodos central e de ligação 
à massa permite uma vida útil mais prolongada e uma excecional 
durabilidade.

Como a Champion melhorou o desempenho e vida útil

•  Um pistão ou pastilha de platina soldados ao núcleo de 
cobre do elétrodo central

•  Uma pastilha de platina é soldada ao núcleo de cobre do 
elétrodo de ligação à massa

Platina dupla da Champion: os seus benefícios

• A platina dupla da Champion reduz a erosão
•  A platina dupla da Champion mantém a folga 

para uma vida útil mais longa e temperaturas de 
funcionamento mais estáveis

•  Os elétrodos central e de ligação à massa 
asseguram uma vida útil mais longa

•  O elétrodo central de fio fino e elétrodo de ligação à 
massa aparado em V produz um foco de faísca afiada

•  A liga exclusiva Heat-Active™ mantém temperaturas 
estáveis de funcionamento sob cargas de motor 
variáveis

•  Vida útil de até 60.000 milhas/100.000 km

A Champion é pioneira no uso de irídio em aplicações na aviação 
e industriais há quase 30 anos. Agora o irídio, que possui um efeito 
estabilizante na tensão de ignição e excelentes características 
de desgaste, tornou-se rapidamente a tecnologia preferida dos 
fabricantes de motores de todo o mundo.

Como melhoramos o desempenho e a vida útil

•  Pistão de irídio soldado ao elétrodo central de 
núcleo de cobre

•  Pastilha de platina soldada ao elétrodo de ligação 
à massa de núcelo de cobre

Champion Iridium: os seus benefícios

•  As velas de ignição de irídio da Champion oferecem 
o máximo desempenho, independentemente do tipo 
de motor ou ignição

•  O elétrodo central de irídio da Champion e os 
elétrodos de ligação à massa de platina “bloqueados 
a laser” asseguram uma vida útil máxima

•  O elétrodo de fio fino e elétrodo de ligação à massa de 
platina aparado em V da Champion produz o foco de 
faísca mais afiada

•  Além disso reduz a erosão mantendo a folga 
e aumentando a vida útil

•  A liga exclusiva Heat-Active™ atinge rapidamente as 
temperaturas de funcionamento e mantém estáveis 
as temperaturas de funcionamento sob cargas de 
motor variáveis

•  Vida útil de até 75.000 milhas/120.000 km

Supressão FISS

Supressão FISS

Terminal de BRONZE

Pistão de PLATINA no elétrodo central

Pastilha de PLATINA no elétrodo de ligação à massa

Pistão de IRÍDIO no elétrodo central 
Pastilha de PLATINA no elétrodo de ligação à massa

Elétrodo central em níquel  
e núcleo de COBRE

Elétrodo central em níquel  
e núcleo de COBRE

Elétrodo de ligação à massa  
em níquel e núcleo de COBRE

Elétrodo de ligação à massa  
em níquel e núcleo de COBRE
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Champion plug OEM plug

Alemanha
+13,77%

Polónia
+3,48%

Ucrânia
+4,02%

Roménia
+4,19%

República Checa
+4,55%

Suécia
+11,24%

Rússia
+8,16%

Suíça
+18,83%

Grã-Bretanha
+10,18%

França
+7,40%

Espanha
+6,94%

Portugal
+2,70%

Itália
+6,36%

Grécia
+6,39%

Países Baixos
+10,16%

Chazelles

As velas Champion são desenvolvidas em 
cooperação estreita com os fabricantes de 
equipamento original (OEM), em conformidade 
com os mais exigentes requisitos. Nas mesmas 
instalações de equipamento original (OE), também 
produzimos e otimizamos todas as nossas velas de 
ignição para o mercado de reposição. Pelo que pode 
ter a certeza que estas continuarão a cumprir ou 
mesmo a exceder os mesmos padrões.

•  Capacidade de ignição melhorada, desempenho 
e durabilidade

•  Desenvolvida, testada e produzida nas nossas 
instalações globais de equipamento original (OE)

•  Produção europeia nas nossas instalações de 
equipamento original (OE) em Chazelles-sur-
Lyon (França)

•  A mesma qualidade e a mesma linha de 
produção da BERU

•  Saiba quais são os requisitos mais restritos dos 
fabricantes de equipamento original (OE)

•  Os mesmos padrões de qualidade para 
fabricantes de equipamento original (OE) dos do 
mercado de reposição

•  Incluindo todas as tecnologias comprovadas e 
inovações pioneiras da indústria

A MESMA QUALIDADE, UMA  
VELA DIFERENTE

TECNOLOGIA COMPROVADA,  
PRODUZIDA NA EUROPA OCIDENTAL

LIDERANÇA DO MERCADO DE REPOSIÇÃO COM MAIS DE 95% DE COBERTURA NO QUE TOCA A VELAS 

DE IGNIÇÃO

•  Para aplicações automóveis e não automóveis

•  Velas de equipamento original (OE) diretamente disponíveis para o mercado de reposição

• Incluindo inovações tecnológicas

•  Apresentações regulares de novos produtos que aumentam continuamente a percentagem 

de cobertura

A COBERTURA LÍDER PARA VELAS 
DE IGNIÇÃO AUMENTA A CADA DIA

Estas percentagens representam o aumento de 
cobertura por país ao longo dos últimos 12 meses.


