
O FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL: TECnOLOgIA 
AO SERvIçO DO AmbIEnTE

nOTAS ImPORTAnTES
Como preparar o seu veículo para a inspeção periódica obrigatória (IPO) e evitar problemas nos 
diagnósticos de emissões?

 Mande verificar os seus componentes da linha de escape na rede de assistência 
IVECO.

 Proceda, regularmente, à drenagem de acordo com as recomendações do 
fabricante.

 Utilize um óleo de boa qualidade e mude os seus filtros com regularidade.

Lembre-se de que as peças originais Iveco estão em conformidade com as regulamentações da 
inspeção periódica obrigatória (IPO) e permitem evitar inspeções de acompanhamento!

O filtro de partículas diesel (IPO) é um componente adicional da 
linha de escape, que serve para reter as partículas de carbono 
presentes nos gases de escape. Isto ajuda a eliminar o fumo 
negro emitido por motores diesel.

A longo prazo, os resíduos da combustão de fuligem retidos 
no filtro de partículas dão origem a entupimento, que afeta 
diretamente o rendimento do seu motor.  
O DPF tem de ser substituído!

Para limitar os custos desta substituição e garantir, 
simultaneamente, um desempenho equivalente ao de 
um DPF novo, a Iveco oferece aos clientes um produto 
reconstruído.
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A IveCO FAz A dIFerençA.  
vAmOs ver COmO.

sIstEMa DE EsCaPE OrIGInal IVECO
DEIxE O SEU vEÍCULO RESPIRAR.



O sistema de escape executa 3 funções principais:

 Eliminação de gases de escape otimizando, simultaneamente, o rendimento do 
motor: potência, binário e, sobretudo, consumo.

 Proteção do ambiente, através da limitação das emissões de poluentes gasosos, graças à 
reação química no catalisador enquanto é reduzida a temperatura dos gases de combustão, 
que corresponde a aprox. 900°C na saída do motor.

 Garantia de conforto acústico através da redução dos ruídos internos e externos das 
explosões associadas ao ciclo do motor.

O SISTEmA DE ESCAPE É Um 
ELEmEnTO ESSEnCIAL PARA 
O vEÍCULO, O AmbIEnTE E O 
COnDUTOR.

O sIlEnCIaDOr reduz o ruído emitido pela 
produção de gases de escape. este é agora uma câmara 
intersetada por um tubo perfurado, com envolvimento em 
lã de rocha que atua como isolamento acústico. 

O CatalIsaDOr reduz os gases poluentes que não 
são queimados pelo sistema de escape (monóxido de 
carbono, hidrocarbonetos e óxidos de azoto) em contacto 
com metais preciosos, uma reação química limita as 
emissões de gases tóxicos.

OS DOIS COmPOnEnTES FUnDAmEnTAIS DO SISTEmA DE ESCAPE SãO O 
sILenCIAdOr E O CAtALIsAdOr.
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Sabia?
Em trajetos curtos, a condensação produzida no arranque não é eliminada.  

O catalisador é, por isso, enchido com água que contém ácido, o qual ataca o revestimento 
interior.

Devido às condições externas, a cobertura exterior do sistema de escape é salpicada com 
água, lama e sal, o que resulta em oxidação.

Danos no berço do motor ou na borracha nos elementos de fixação do sistema de escape 
podem causar desgaste prematuro.

PORQUÊ ESCOLHER Um SILEnCIADOR 
E CATALISADOR IvECO?

Pela qualidade dos materiais, como o aço inoxidável de 
elevada espessura que é mais resistente contra corrosão e calor.

Pelo maior conforto sonoro e melhor desempenho 
ambiental através de um layout acústico otimizado para cada 
veículo.

Para um desempenho ambiental ideal e sustentável, 
graças a uma forte presença de metais preciosos nos 
componentes.

Porque estas peças foram concebidas para estarem de 
acordo com os mais elevados critérios de homologação 
de veículos, em resposta aos mais exigentes requisitos da IPO.

Aumento dA 
longevidAde

redução de ruído

proteção do Ambiente

ConformidAde Com 
normAs

QUAnDO InSTALAmOS Um nOvO COmPOnEnTE nA 
SUA LInHA DE ESCAPE, InstALAmOs tAmBÉm nOvOs 
ACessÓrIOs de suPOrte. 

ESTES COmPOnEnTES gARAnTEm Um desemPenHO e 
umA LOngevIdAde IDEAIS LImITAnDO, SImULTAnEAmEnTE, 
OS RISCOS DECORREnTES DA vIbRAçãO E DE vEDAçÕES 
DAnIFICADAS.


