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OS NÚMEROS DO GRUPO

10 setores de aplicação: 
automotivo (LV e HD), aeroes-
pacial, náutico, aplicações 
hidráulicas personalizadas e 
específicas para a indústria.

Estão presentes em toda 
parte, desde veículos de 
competição Ferrari às outras 
equipas de F1 até o veículo 
espacial europeu ExoMars.

Mais de 4000 funcionários
e 14 instalações de produção 
em 12 países em todo
o mundo.

114 patentes
a nível mundial.

A oferta IAM, com mais
de 2500 referências, cobre 
mais de 96% da frota 
europeia em cada família.

É um dos principais 
fornecedores de sistemas de 
filtragem no Equipamento 
original, e é o líder mundial 
em filtragem de gasóleo.

Fundado em 1972, é líder 
global em tecnologia de 
filtragem.

6 famílias de filtros
fornecidos: ar, óleo,
combustível, habitáculo, 
hidráulicos e coolant.

5% das receitas 
reinvestidas em Pesquisa 
& Desenvolvimento.

180 técnicos especializados  
nos Centros de Inovação 
e Desenvolvimento na 
Itália e China.



OS FILTROS 
DE HABITÁCULO,
UM MERCADO EM 
RÁPIDO CRESCIMENTO

CRESCIMENTO DO MERCADO

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTO

O principal objetivo do filtro de habitáculo é 
a  proteção contra a poluição (pó, gases de 
combustão, bactérias, pólen) que diariamente, 
e sem que percebamos, respiramos dentro do 
nosso veículo.
 
Uma má qualidade do ar no interior do veículo 
provoca:
• alergias, desconforto na garganta, espirros;
• fadiga após uma condução prolongada;
• baixa visibilidade devido à condensação 

que se acumula no para-brisa e janelas.

Para garantir o bem-estar e a saúde do con-
dutor e dos passageiros a bordo, a SOFIMA 
Filter, portanto, recomenda substituir o filtro 
de habitáculo nos intervalos sugeridos.

• Os filtros de habitáculo são a única 
família de filtros que mostra taxas de 
crescimento de dois dígitos ao ano.

• Presentes em mais de 85% da frota 
de veículos europeia.

Atualmente de série em
97 de 100 veículos novos
vendidos na Europa.



15.000 KM

15 MIN

12 MESES

Em qualquer caso, o filtro de 
habitáculo deve ser substituído 
pelo menos a cada 12 meses.

Recomenda-se a substituição, 
pelo menos a cada 15.000 km, 
dependendo da área onde está 
a conduzir. Em áreas de muito 
pó e poluídas recomenda-se 
a substituição em intervalos 
mais curtos.

SUBSTITUIÇÃO INDISPENSÁVEL

A MEIA FILTRANTE SOFIMA FILTER GARANTE:
• ALTA EFICIÊNCIA
• NEUTRALIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA
• ALTA RESISTÊNCIA À HUMIDADE

O filtro de habitáculo é 
substituído em poucos minutos 
na maioria das aplicações.
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A GAMA DE FILTROS DE HABITÁCULO SOFIMA

Uma gama de 319 referências,
das quais:

• 210 filtros de pólen com material 
sintético em tecido não tecido, 
capazes de reter mais de 90% de 
partículas com diâmetro superior a 2,5 
mícrones, como sujidade e polens;

• 109 filtros de carvão ativado, 
produzidos com material de filtragem 
em tecido não tecido combinado com 
carvão ativado, que também impedem 
que as partículas de 0,01 a 2 mícrones 
(gases, bactérias, fungos, odores) 
penetrem no interior do habitáculo 
garantindo um melhor conforto.
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Para obter mais informações consulte o catálogo online: 
www.sofima-aftermarket.com/catalogue

UMA GAMA
COMPLETA
EM 2016 IREMOS INTRODUZIR 61 NOVOS FILTROS DE 
HABITÁCULO ALCANÇANDO UMA COBERTURA DE 
97,8% DA FROTA AUTOMOBILÍSTICA EUROPEIA

SOFIMA FILTER, CHOSEN BY THE BEST.

SEDE LEGAL E ADMINISTRATIVA

Via Europa, 26
46047 Porto Mantovano (MN) - Italy
T +39 0376 386811 - F +39 0376 386812
marketing@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com

DIREÇÃO E DEPARTAMENTO TÉCNICO/COMERCIAL

Via dell’Industria, 4
37060 Nogarole Rocca (VR) - Italy
T +39 045 6339911 - F +39 045 6395011
commerc@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com
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