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Motor 4.2 FSI – Desempenho com
tecnologia

Em 2007, quando o primeiro modelo do Touareg chegou ao nosso mercado, veio
acompanhado do motor 4.2 FSI, que tem oito cilindros em V. Os motores com maior
quantidade de cilindros sempre foram vistos como motores de altíssimo torque e
ótimo desempenho. O motor do Touareg recebeu toda essa tecnologia, e foi desenvolvido com o desafio de ter um funcionamento suave, otimizando o conforto
e as curvas de torque e potência. Ao mesmo tempo, teve o peso dos componentes
reduzido para uma melhor eficiência sem afetar o custo do produto, permitindo
também baixo custo de manutenção. Esse motor também foi desenvolvido com o
intuito de reduzir a emissão de gases e proporcionar melhor eficiência energética,
economizando combustível. Nesta edição exploraremos o funcionamento e a manutenção desse tecnológico motor.
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Volkswagen, o Maxi
Peformance

editorial

Um Polo que vai marcar
época
A Volkswagen estabelece uma nova era no mercado automotivo brasileiro com a
chegada do Novo Polo, uma estratégia ousada e inovadora que irá movimentar e revolucionar o segmento.
No aspecto “industrial” o Novo Polo é o primeiro veículo compacto da marca desenvolvido a partir da Estratégia Modular MQB, o que proporcionou benefícios nítidos em
proporções e estilo. A nova geração do Polo é a maior em dimensão da história, com
excelente aproveitamento de espaço.
Por outro lado, apesar da plataforma global, o Novo Polo chega ao mercado com
design frontal exclusivo, inspirado em pesquisas com clientes brasileiros e com foco na
regionalização dos produtos Volkswagen.
Esta combinação de tecnologia mundial e um “tempero” regional prova o foco da
Volkswagen no mercado brasileiro e sua importância na estratégia da empresa.
Já pelo lado dos profissionais reparadores, o cuidado e a atenção são os mesmos,
pois a Volkswagen está cada vez mais próxima dos profissionais da mecânica, oferecendo treinamentos técnicos de alto nível por meio da TV NOTÍCIAS DA OFICINA, do
portal Clube do Reparador e de nossa tradicional revista.
Todo este empenho da Volkswagen no relacionamento, na proximidade e na geração de valor para seus públicos-alvo, sejam futuros compradores do novo Polo, sejam
fãs da marca ou profissionais da mecânica que atuam no mercado de reparação independente, deixa evidente que este Novo Polo veio para ganhar destaque no mercado.
O veículo foi eleito com menor índice de reparabilidade do Brasil, de acordo com
o ranking Car Group 2017, do CESVI Brasil (Centro de Experimentação e Segurança
Viária). Além dessa importante premiação, o Novo Polo já conquistou a classificação
máxima nos testes realizados pelo Latin NCAP, garantindo cinco estrelas na proteção
para adultos e cinco estrelas para proteção de crianças. Tornando-se assim, o compacto mais seguro do mercado brasileiro!
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capítulo 1

REPARAÇÃO PASSO A PASSO

Motor 4.2 V8 FSI
O motor 4.2 V8 FSI foi desenvolvido
para receber o sistema de injeção direta de
combustível e sucede o motor 4.2 V8 com
injeção no coletor de admissão que possuía
cinco válvulas por cilindro; o atual possui
quatro válvulas em cada cilindro. Para receber a injeção direta, o motor traz inovações
mecânicas e eletroeletrônicas.
Esse motor foi projetado em V a 90°, ou
seja, existem dois bancos de cilindros posicionados a 90° entre si. Outras características desse motor são coletor variável em dupla fase, variação dos comandos de válvulas,
dois medidores de massa de ar, acelerador
eletrônico, distribuição por corrente e acionamento para grupos auxiliares por engrenagens.
A primeira geração do Touareg recebeu
esse motor com a identificação BAR, que
possui 350 cv de potência. Já a segunda versão do Touareg recebeu esse motor com a

para o sistema de escapamento próximo ao
catalisador para auxiliar no aquecimento do
catalisador.
O acionamento das árvores de comando
de válvulas e dos grupos auxiliares é feito
através de quatro correntes. A distribuição
por corrente tem a vantagem de não exigir
manutenção e de tornar o motor mais compacto, diminuindo o seu comprimento. Está

Com os grupos auxiliares não há a necessidade de
instalação de correia para acionamento de acessórios
como compressor para o sistema de ar condicionado
e bomba da direção hidráulica. Esse sistema também
não exige manutenção, assim como a distribuição por
corrente. A única correia que existe nesse motor é a de
acionamento do alternador

A corrente A conecta a árvore de manivelas às
engrenagens que acionam os comandos de válvulas.
Já as correntes que acionam as árvores de comando
de válvulas são as correntes B e C. A corrente D é
responsável por acionar a engrenagem dos grupos
auxiliares, que aciona a engrenagem de dentes
helicoidais para esses grupos

O gráfico representa a curva de torque e a potência
do motor com prefixo BAR. Esse motor possui um
torque muito alto mesmo em baixas rotações, graças às
tecnologias aplicadas no motopropulsor e em seus oito
cilindros

identificação CGNA e potência de 360 cv.
O motor V8 do Touareg possui gerenciamento eletrônico desenvolvido pela Bosch.
Para atender a norma EU4 de emissões, esse
motor conta com quatro catalisadores, quatro sondas lambda e sistema de ar secundário, pelo qual ar atmosférico é bombeado

representada na ilustração a seguir.
Os grupos de auxiliares são acionados
pela corrente D, que é movimentada pela
árvore de manivelas. Nesse conjunto existe
um módulo de engrenagens e quatro árvores de acoplamento. Essas árvores acionam
a bomba de óleo do motor, a bomba para a
direção hidráulica, a bomba do líquido de arrefecimento e o compressor do sistema de
climatização.
A relação de redução para cada componente do conjunto é diferente para adequarse à demanda de rotação de cada componente.
O sistema de admissão de ar do motor 4.2
V8 FSI possui duas trajetórias até o motor.
Por esse motivo, existem dois filtros de ar e
dois sensores de massa de ar de filme quen-

te. Os fluxos de ar dos dois filtros se juntam
e passam por somente um corpo de borboleta. A aspiração de ar por meio de dois dutos reduz as perdas de pressão do sistema
de admissão.

O sistema de admissão de ar do motor 4.2 V8 FSI é
duplo, porém utiliza apenas um corpo de borboleta.
O sistema dispõe de dois filtros de ar, que devem ser
substituídos em conjunto

O coletor de admissão foi projetado como
apenas uma peça que atende o fluxo de ar
para os dois bancos de cilindros. Esse coletor
de admissão é chamado de coletor de dupla
fase, pois possui variação de seu comprimento
e borboletas para admissão guiada. O material, com que o coletor é produzido, é uma liga
de magnésio que possui baixa densidade e, ao
mesmo tempo, é um material de boa resistência mecânica.
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A variação do coletor é feita por meio de um
motor elétrico comandado diretamente pela
unidade de controle do motor. A regulagem
do coletor pode ser feita em duas posições,
uma com os dutos mais longos e outra de dutos mais curtos. Em altas rotações, o sistema
posiciona as válvulas de comutação para a posição que prioriza a potência, que é a posição
de dutos mais curtos. Já em baixas rotações, o
sistema prioriza o alto torque, posicionando as
válvulas para os dutos mais longos.

As borboletas para admissão guiada são
instaladas em duas peças, uma na entrada dos
dutos de admissão de cada um dos cabeçotes,
que são acionadas por um motor elétrico nos
motores de prefixo BAR e por meio de atuadores pneumáticos comandados por eletroválvulas. Essas borboletas são acionadas com a finalidade de criar melhores turbulências dentro
do cilindro e, consequentemente, formar uma
mistura de ar e combustível mais homogênea.
Quando o motor está funcionando com
baixas cargas, as borboletas são fechadas, restringindo metade da passagem de ar, então a
velocidade do ar de admissão é aumentada. Já
quando o motor tem alto índice de carga, as
borboletas são abertas, liberando a passagem
por inteiro e permitindo um fluxo maior de ar
da admissão.

corresponde a um casquilho que deve ser instalado no lado do bloco. Já no lado dos mancais, as
letras que representam os casquilhos estão gravadas na árvore do virabrequim. Este virabrequim
aceita reparo, ou seja, permite retífica, porém
apenas uma única vez, em 0,25 mm. Quando isso
ocorre, deve-se utilizar uma tabela que mostra a
medida que representa cada cor e a medida após
o reparo do virabrequim.

As válvulas de comutação do coletor de admissão
variável alteram o comprimento dos dutos de passagem
do ar e são comandadas por apenas um servo motor.
As borboletas para admissão guiada são comandadas
por apenas um servo motor, mas estão divididas em
duas partes, uma para cada banco de cilindros, com
um sensor para cada um desses bancos

Na imagem está representado o sistema de admissão
guiada do motor BAR, pois o componente que controla
a abertura e o fechamento das borboletas é o motor
V157. Já no caso do motor mais novo, de prefixo
CGNA, o acionamento é feito por meio de um atuador
a vácuo. Porém, em ambos os motores existem os
sensores de posição das borboletas de admissão
guiadas G336 e G512

Quando as válvulas estão fechadas, o ar passa
pelos dutos mais longos, porém quando estão abertas
o ar passa pelos dutos mais curtos. A unidade de
controle do motor comanda-as através do motor V183
e monitora apenas sua conexão. Em caso de falhas,
sintomas relacionados a potência e rendimento do
motor serão constatados pelo condutor em situações
de baixas ou altas rotações, dependendo da posição
em que o sistema parar. Nos motores mais novos, de
prefixo CGNA, o acionamento do coletor variável é
realizado por eletroválvulas que liberam a passagem
de vácuo para um atuador pneumático
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O aperto dos mancais deve ser feito na ordem acima
indicada, aplicando-se primeiro um torque de 30
Nm, depois 50 Nm e por fim um torque angular de
90°, primeiramente nos parafusos de 1 a 10. Depois,
o processo deve ser repetido nos parafusos de 11
a 20. Os parafusos devem ser substituídos a cada
desmontagem. Os demais parafusos responsáveis pela
vedação devem ser apertados em cruz, com 9 Nm

O motor V8 FSI do Touareg possui bloco produzido em liga de alumínio e silício fundido, garantindo boa resistência, poucas variações de dilatação e contração e ótima dissipação de calor.
Esse bloco também possui os mancais do virabrequim embutidos na moldura dos mancais, formando uma peça única. Deve-se ter muito cuidado durante a montagem para que não se empene
a peça nem se causem trincas, pois ela também é
fabricada em liga de alumínio.
Para a seleção dos casquilhos é utilizado o
método de cores. Na lateral do bloco existem cinco letras que representam os mancais; cada cor

LETRA

COR DO
MANCAL

R=

Vermelho

P=

Preto

G=

Amarelo

Ü=

Verde

B=

Azul

Ø dos
munhões do
suporte da
árvore de
manivelas

identificação de cor dos casquilhos

medidas

VERMELHO

preto

amarelo

verde

azul

Medida
básica
65,000
Nível de
reparo
64,750

64,978
...
64,975
64,728
...
64,725

64,974
...
64,971
64,724
...
64,721

64,970
...
64,967
64,720
...
64,717

64,966
...
64,963
64,716
...
64,713

64,962
...
64,958
64,712
...
64,708

em mm

Acima estão as tabelas de cores representadas
pelas letras na lateral do bloco e no virabrequim.
Na segunda tabela estão as medidas dos casquilhos
originais e a medida dos casquilhos após a retífica do
virabrequim

REPARAÇÃO PASSO A PASSO
O pistão desse motor recebe material diferenciado na região das saias, visando melhorar
o atrito e diminuir o desgaste, e aumentando a
vida útil dos pistões e dos cilindros.
Pelo fato de esse motor ter forma de V de
90°, existem dois cabeçotes, um em cada bancada de cilindros. O cabeçote foi desenvolvido
para trabalhar com quatro válvulas por cilindro
e o material utilizado na sua fabricação é a liga
de alumínio, que garante leveza e melhor dissipação de calor. As válvulas de escape possuem
sódio metálico em seu interior. O sódio é um
ótimo condutor de calor e proporciona o resfriamento das válvulas, evitando desgaste e
danos a elas.
Em cada cabeçote existe uma bomba de
alta pressão de combustível, componente essencial para o funcionamento da injeção direta. Essas bombas de combustível são acionadas por um came duplo localizado no comando
de admissão.
Os comandos possuem variação no tempo
de abertura e fechamento das válvulas, influenciando diretamente potência, torque e
emissão de gases poluentes. A variação dos
comandos é verificada pela unidade de comando do motor por meio de quatro sensores de
posição dos comandos de válvulas, um instalado em cada comando. Quando a variação dos
comandos é ativada, o comando de admissão é
adiantado e o comando de escape é atrasado,
aumentando o cruzamento de válvulas e alterando a velocidade dos gases de admissão e
escape.
Os variadores de fase são acionados hidraulicamente, porém possuem um bloqueio mecânico, pois quando não há pressão hidráulica
o variador fica bloqueado numa posição de repouso, ou seja, sem variação. Por exemplo, no
momento da partida do veículo, quando não há
pressão hidráulica, o sistema fica bloqueado
mecanicamente, para que se consiga colocar o
motor em funcionamento sem dificuldade.
Esses variadores foram modificados e otimizados para requerer um pequeno fluxo de
óleo, visando um sistema de lubrificação de
fluxo baixo. Sem necessitar de alto fluxo de
óleo, não há a necessidade de uma bomba de
óleo grande; assim, uma pequena bomba que
consome menor quantidade de energia foi instalada nesse motor. Além dos variadores, os
casquilhos desse motor também foram melhorados para que não necessitem de grande
fluxo. Outra vantagem do baixo fluxo de óleo,
durante o funcionamento desse motor, é que o
óleo permanece por mais tempo no cárter, facilitando a remoção dos vapores de água e do

combustível não queimado, que são os principais agentes contaminantes do óleo.
O sistema de lubrificação conta com um
difusor na captação do óleo no cárter. Esse difusor é uma placa que não permite que o óleo
espumante seja aspirado para a bomba. Esse
óleo espumante é prejudicial à bomba, podendo causar cavitação da bomba e consequentemente a diminuição da sua vida útil.

A imagem representa o circuito de lubrificação do
motor. O sistema de lubrificação é responsável pelo
acionamento dos variadores de fase dos comandos e
pelo tensionamento das correntes. O sistema conta com
uma refrigeração com um trocador de calor do tipo
água-óleo para auxiliar no arrefecimento do óleo do
motor

O sistema de arrefecimento do motor V8
4.2 FSI foi projetado com circuito longitudinal. O líquido de arrefecimento entra pelo lado
do escapamento e atravessa a junta até o cabeçote, onde flui longitudinalmente para sair
pelo lado da cobertura das correntes de distribuição. O arrefecimento dos cilindros foi aprimorado com dutos para o líquido de arrefecimento com seções otimizadas. Com os dutos de
água interligados de forma planejada, garante-se
que o fluxo do líquido passe forçadamente por
todo o circuito.
Também foi instalado no motor um sistema de arrefecimento regulado eletronicamente que permite ajustar a temperatura
do líquido de arrefecimento de acordo com
a carga com que o motor está trabalhando.
Quando o motor está submetido a cargas
parciais, o líquido é regulado para uma temperatura de 105°C, evitando assim o risco
de detonação do combustível; essa estratégia resulta numa redução do consumo de
combustível de até 1,5%, quando o motor
está com carga parcial.
Já em plena carga, a temperatura regulada do líquido de arrefecimento é de 90°C,

resfriando as câmaras de combustão e permitindo que o preenchimento dos cilindros
melhore. Essa regulação é feita através de
um termostato com controle mapeado que
possui a nomenclatura F265. O termostato
com controle mapeado, popularmente conhecido como válvula termostática, inicia a
abertura com 105°C e termina de abrir com
117°C aproximadamente. Quando o sistema
alimenta o interruptor do termostato com
uma tensão aproximada de 14V, o termostato abre totalmente em 105°C.

A imagem mostra o circuito de arrefecimento do
motor V8 FSI. Este motor possui dois sensores de
temperatura, um na saída do radiador e outro na
saída do cabeçote. O líquido de arrefecimento também
auxilia na manutenção de temperatura do óleo do
motor e do alternador

O sistema de arrefecimento do motor V8
também abrange o alternador. O alternador
do Touareg é refrigerado pelo líquido de arrefecimento.
O sistema de alimentação de combustível desse motor possui uma linha de baixa
pressão gerada por uma bomba elétrica e
um circuito de alta pressão, no qual a pressão de 7 bar do circuito de baixa é elevada
para de 25 a 105 bar, graças a duas bombas acionadas mecanicamente por cames
dos comandos de admissão. Para evitar
diferença de pressão entre os dois bancos
de cilindros, o tubo distribuidor de combustível possui conexão entre os tubos das
duas bancadas de cilindros. Esse compartilhamento de pressão entre os tubos distribuidores auxilia na redução de oscilações de
pressão. Tanto no circuito de baixa pressão
quanto no circuito de alta pressão, existe
um sensor de pressão, o qual a unidade de
controle do motor monitora.
No próximo capítulo explicaremos alguns pontos importantes na manutenção
desse motor.
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capítulo 2

Manutenção do motor V8 4.2 FSI
Primeiramente, apresentaremos um ponto
importante durante a manutenção deste motor que é o torque dos parafusos do cabeçote.
Para apertar os parafusos são realizadas 4 etapas de torque sendo a primeira de 30 N.m., a
segunda de 60 N.m., depois 90° e por último
mais 90°.
Durante a medição de compressão do
motor, a pressão deve estar entre 10 e 14
bar com limite de desgaste em 9 bar.
Uma curiosidade é que as correntes de
distribuição do motor ficam localizadas na
parte traseira, do lado da transmissão, e
não na parte frontal. Dessa forma, a manutenção é prevista com o motor removido do
veículo.
Apesar de o motor possuir quatro correntes de distribuição, a montagem e posicionamento dos tempos do motor são simples.
A primeira corrente a ser posicionada na
montagem é a que conecta o virabrequim às
engrenagens intermediárias que acionarão
as árvores de comando de válvulas. Esta primeira corrente não possui ponto específico,
portanto deve ser posicionada para que então sejam instalados os apoios da corrente.
Os apoios são fixados por parafusos que recebem o torque de 17 Nm + 90° e devem
ser substituídos toda vez que o motor for
desmontado. Caso não sejam substituídos
pode haver a quebra dos parafusos durante

O par de ferramentas T40070 deve ser utilizado para
posicionar corretamente os comandos de válvulas
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a montagem ou durante o funcionamento
do motor.

Para garantir que o motor esteja em PMS, basta
alinhar a marcação na polia dianteira com a marca do
bloco. Para bloquear o motor nessa posição deve-se
instalar a ferramenta T40227, que trava a polia ao
bloco

A outra corrente que não possui posição
de montagem é a de acionamento do grupo de auxiliares. Essa corrente deve ser posicionada para que o apoio tensionador da
corrente seja montado. Os parafusos desse
apoio recebem um torque de 5 Nm + 90°.
As duas últimas correntes possuem ponto de montagem, pois acionam as árvores
de comando de válvulas. Para iniciar o procedimento, deve-se posicionar o motor em
PMS e as engrenagens dos comandos de
válvulas devem estar removidas.

Para posicionar corretamente os comandos de
válvulas, devem-se girar os comandos até que os
furos fiquem voltados para cima. Então, basta fixar a
ferramenta T40070 e torquear os parafusos com 25 Nm
para garantir que os comandos estejam corretamente
posicionados

Antes de liberar o tensionador, bloqueado pela
ferramenta T40071, os parafusos dos comandos
devem ser soltos. Após a liberação do tensionador, as
engrenagens dos comandos devem ser torqueadas
com 80 Nm + 90°. Para realizar o torque, as árvores
de comando de válvulas devem ser bloqueadas com
o auxílio de outro mecânico, pois a ferramenta de
posicionamento T40070 não deve ser submetida ao
torque de aperto das engrenagens dos comandos de
válvulas

Após colocar o virabrequim em PMS, o
próximo passo para a instalação da corrente
é montar os apoios das correntes. Os parafusos de fixação do apoio das correntes dos
comandos também recebem o torque de 5
Nm + 90°.
Para realizar o posicionamento correto
dos comandos de válvulas, devem ser utilizadas duas ferramentas de T40070.
Após o posicionamento correto dos comandos, basta remover a ferramenta de
posicionamento dos comandos de válvulas.
Assim, o motor estará corretamente no ponto de funcionamento e, após a montagem
das peças restantes no motor, este deve ser
instalado no veículo para funcionamento.
Assim encerramos a edição deste mês,
com mais uma tecnologia da Volkswagen.
Esperamos que sempre acompanhem o site
e as novidades da marca. Até a próxima!

PEÇA CERTA

ÓLEO DE MOTOR

Quando o lubrificante é a peça certa
Os reparadores mais experientes que
conviveram com motores carburados certamente lembram-se do papel dos lubrificantes nesses propulsores. Quase não havia
diferenças de viscosidade, nem existiam
muitas especificações, e o mesmo óleo
atendia vários motores.
O lubrificante era como uma roupa “tamanho único”, que servia em diferentes
propulsores, e era perfeitamente ajustado
às necessidades técnicas da época.
O tempo passou e, assim como os motores mudaram e evoluíram radicalmente,
a aplicação do lubrificante também passou
a ser um assunto muito específico, e é tão
importante quanto aplicar uma peça certa.
Hoje, quando você troca uma peça mecânica e percebe que ela não é a correta, sabe
que se forçar sua aplicação o motor vai quebrar imediatamente, ou em poucos quilômetros rodados vai fazer barulho e danificar
os componentes do sistema.
Com o lubrificante é praticamente a
mesma coisa; se você aplicar o lubrificante
fora da especificação em um motor de última geração, poderá perder desempenho e
aumentar o consumo, sem falar na vida útil
que será drasticamente encurtada. Além
disso, as emissões de gases estarão mui-

Volkswagen lança óleo específico para os motores de alto
desempenho da Amarok. Fique atento, pois na hora da
troca este produto é a garantia do desempenho adequado
e a segurança de longevidade do propulsor diesel com ou
sem sistema de filtro particulado (DFV - Diesel Particulate
Filter)

to acima do permitido, causando danos ao
meio ambiente e também ao bolso do dono
do carro.
De uma forma geral, o foco no desenvolvimento de lubrificantes para motores está
voltado às tendências gerais da indústria
automotiva, tais como:
• Economia de combustível;
• Emissões mais limpas;
• Motores mais eficientes e potentes.
Original Volkswagen
Para garantir um serviço de qualidade, a
Volkswagen oferece os lubrificantes certos
para a Amarok, mas fique atento: o produto
é diferente para os motores com o sistema
de filtro particulado (DPF - Diesel Particulate Filter) e para aqueles sem este dispositivo.
Confira abaixo as especificações corretas:
MAXI PERFORMANCE 5W-40 508 88: A escolha certa para a Amarok sem DPF.
Recomendado para motores Amarok sem
DPF, motores CDCA e CDBA (sem DPF) fabricados e comercializados até 2011.
Possui tecnologia de aditivação mais robusta, para combater a acidez formada pela
reação de queima de combustível no motor.
Benefícios:
• Neutralização dos ácidos formados no
motor, para proteção contra a corrosão e o
desgaste, mantendo-se eficiente por maiores períodos de uso;
• Reforçada proteção contra a formação
de borras, por sua tecnologia diferenciada.
MAXI PERFORMANCE 5W-30 507 00: A
melhor opção para a Amarok mais moderna.
Recomendado para Amarok com sistema de
pós-tratamento (com DPF), isto é, pick-ups
fabricadas após 2011 equipadas com o sistema DPF.
Produto totalmente sintético, formulado
para atender às exigências dos veículos movidos a Diesel equipados com filtro particulado (DPF) que recomenda a especificação
VW 507 00.
Benefícios:
• Máxima lubrificação e proteção do mo-

tor;
• Tecnologia com baixo teor de cinzas,
evitando o bloqueio prematuro do sistema.
Lubrificante inadequado
O uso de um lubrificante que não atende
às corretas especificações da Volkswagen
pode gerar diversas consequências:
• Perda de desempenho;
• Desgaste e corrosão;
• Formação de borras e depósitos;
• Diluição por combustível;
• Não atendimento às legislações de
emissões de gases;
• Aumento no consumo de combustível e
de lubrificantes;
• Entupimento e inoperância dos filtros
de particulados;
• Aumento nas despesas de manutenção.

Siga as recomendações do Manual de Instruções da
Amarok e utilize somente a especificação de óleo para
motor expressamente liberada pela Volkswagen. A
utilização de outros óleos de motor pode ocasionar danos
no motor

Muita atenção
Como é evidente nos dias de hoje, uma
“simples” troca de óleo tornou-se uma operação que exige conhecimento e responsabilidade dos profissionais envolvidos nesse
serviço. Assim, cada vez mais os donos de
carros preferem realizar esse serviço em
suas oficinas de confiança. Os reparadores
devem ficar atentos toda vez que uma Amarok entrar na sua oficina e o serviço de troca de óleo estiver na lista de serviço. Nessa
hora, conte com a rede de concessionárias
autorizadas Volkswagen para adquirir o óleo
certo.
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