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A Continental oferece, agora na sua gama, uma nova 
cobertura para bombas de água em metal para o 
negócio das peças de reposição para automóveis 
 

• Uma solução robusta e duradoura para o mercado das peças de reposição para 
automóveis 

• Primeira utilização em Kits de correias de distribuição com bomba de água CT 1143WP 2 
e CT 1143WP 3 

Hanôver, março de 2019. A empresa de tecnologia Continental introduz uma peça de reposição 

particularmente robusta e duradoura para motores de automóveis: uma nova cobertura para 

bombas de água em metal. Normalmente, estas tampas são feitas de plástico, geralmente 

polietileno ou poliuretano. Este material é relativamente barato e, portanto, muito popular na 

indústria automóvel. No entanto, devido a flutuações de temperatura no compartimento do motor, 

estas tornam-se quebradiças, frágeis e rachadas com o passar do tempo. Ao trocar a bomba de 

água, esta geralmente rompe e deve ser substituída. Por outro lado, a nova cobertura para 

bombas de água da Continental é feita em alumínio fundido e, portanto, significativamente mais 

robusta e duradoura. 
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A Continental tem, pela primeira vez na sua gama, a nova peça de reposição nos Kits de correias 

de distribuição com bomba de água CT 1143WP 2 e CT 1143WP 3. Estas são necessárias para 

as reparações no motor do Golf VI e outros motores 1.8 e 2.0 TFSI construídos entre 2004 e 2015. 

Com estas reparações, as oficinas confiavam apenas na peça original completa com a cobertura 

em plástico do fabricante. Se pretendesse uma alternativa, teria de adquirir a bomba de água e a 

cobertura separadamente. No entanto, tal levou muitas vezes a problemas de montagem, uma vez 

que as dimensões dos componentes não correspondiam. As dimensões da nova peça de 

reposição da Continental, no entanto, são idênticas aos componentes correspondentes do 

fabricante. Assim, o técnico de instalação pode montar a cobertura sem ajustes adicionais e 

oferecer aos seus clientes uma solução fiável e de alta qualidade a longo prazo. Pela primeira vez, 

as oficinas podem comprar um sistema completo de bomba de água com cobertura robusta e em 

metal para os veículos correspondentes. "Com esta alternativa às peças originais do fabricante, 

atendemos, consistentemente, às necessidades do mercado das peças de reposição", diz o 

Product Manager Adrian Rothschild. 

Além da correia de transmissão e da bomba de água, o Kit também contém o termóstato e o 

sensor do líquido de refrigeração. O técnico de instalação tem assim, todos os componentes 

necessários à mão, o que torna a montagem muito mais fácil e segura. "Oferecemos aos nossos 

clientes uma solução de reparação otimizada, incluindo sensores", diz Rothschild. 

Tal como acontece com todos os componentes para o mercado das peças de reposição para 

automóveis, a Continental também oferece às oficinas registadas uma garantia de 5 anos para 

este produto. 
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A Continental introduz uma peça de reposição particularmente robusta e duradoura para motores 
automóveis: uma nova cobertura para bombas de água em metal. 
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A Continental desenvolve tecnologias e serviços pioneiros para uma sustentável e conectada mobilidade 
das pessoas e dos seus bens. Fundada em 1871, a empresa de tecnologia oferece soluções seguras, 
eficientes, inteligentes e acessíveis para veículos, máquinas, tráfego e transporte. Em 2018, a Continental 
alcançou um volume de vendas preliminar de aproximadamente 44.400 millones de euros e emprega 
atualmente cerca de 244.000 colaboradores em 60 países e mercados. 
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Jochen Vennemann 
External Communications Manager 
ContiTech 
Phone: +49 511 938-18024 
E-Mail: jochen.vennemann@contitech.de 
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Press portal: 
www.continental-presse.de 
 

Media database: 
www.continental.de/mediathek 
 

 
 

Social Media 

www.contitech.de/twitter 
www.contitech.de/YouTube 

 


