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Quem somos? 
A preocupação do Grupo com a ecologia, aumentou em 1992, quando todos os líderes se 

reuniram no Rio de Janeiro, para discutir sobre os problemas de poluição do nosso planeta. 

 

Fomos a única empresa italiana que participou em São Paulo, da primeira feira ecológica    

do mundo – a “ECO 92”, que foi organizada “ad hoc" para este evento. 

 

No mesmo ano, decidimos trabalhar apenas com produtos altamente ecológicos. 



22 anos de história. 
Nascida de um projeto em 1996, passou 

por etapas importantes, e hoje atinge 

seu 22º ano de vida.  

Cada uma de nossas referências se 

posiciona como marco, no caminho da 

aceitação mundial do nosso produto. 



11 Universidades 

8 Entidades Governamentais 

8 Laboratórios Independentes (Civil e Militar) 

18 Grandes transportadoras de mercadorias 

15 Grande transportadoras de pessoas 

1 Empresa automotiva 

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS 

21 países diferentes! 



Aquisição de know-how técnico-comercial, 
obtendo a primeira referência 

Implementação de referências 

Começa a EXPANSÃO MUNDIAL   

1996 - 2000 

2001 - 2012 

2013 

É com muito orgulho que hoje podemos mostrar todo o trabalho que fizemos nestes últimos 22 anos. 

Graças a este trabalho exclusivo e profissional, hoje a credibilidade do nosso gênio é incontestável. 

Não é por acaso que fomos o único produto presente na COP-22 em Marrakech, Marrocos. 

Nossos passos durante os últimos anos: 



O gênio do tanque para 
reduzir consumo e emissões.  



Chegou a hora da economia!  
•  Quando deixamos a luz acesa em um quarto vazio, desperdiçamos 

nosso dinheiro desnecessariamente.  

•  Mesmo quando nós completamos o tanque do nosso veículo com 

combustível, uma parte dele não é queimado, ou seja, não 

utilizado. 

•  O Supertech® utiliza essa parte de combustível não queimado, 

recuperando o seu dinheiro! 



Qual % de redução de  

gases do escapamento? 

Qual % de redução 
de combustível? 

6 - 12 %	

40 - 80 %	

Cada 10% de emissão de gás do 

escapamento, se transforma em 

1,5% de redução de consumo 

(93/116 norma CE)  



É um OTIMIZADOR DE COMBUSTÃO que, 

uma vez instalado facilmente no interior 

do veículo, permite a redução do 

consumo do carburante, das emissões 

de gases e por consequência, dos 

custos de manutenção.  

O PRODUTO 



O produto pode ser reutilizado e  

transferido para outro veículo. 

DISPOSITIVO REUTILIZÁVEL 

Sua vida útil é maior que o período de garantia e muito 

frequentemente muito maior que a vida útil do veículo. 

O produto possui um cabo que permite sua remoção  

e instalação em um outro veículo.	



Produto certo, no momento certo 
- Efeito estufa 
- Preço do combustível só aumenta 

Produto ÚNICO, sem concorrência 
- SUPERTECH® funciona dentro do tanque 
-  Tudo acontece no tubo de alimentação  
(fluxo de combustível) 

Produto com 22 anos de história 
-  Se o SUPERTECH® não fosse eficaz, não duraria 22 anos 
-  O mesmo não aconteceu com a concorrência 
(Fuel Max) 
 Produto poderoso com referências internacionais 
-  Quem duvida de algo que foi elaborado por professores 
e engenheiros de 11 renomadas UNIVERSIDADES? 
 

PONTOS POSITIVOS 

1.	

2.	

3.	

4.	

5 anos de garantia, 10 anos de vida útil 
-  Arcese, um de nossos primeiros clientes, utiliza nosso 
produto há mais de 10 anos. 

Relatório de custo/benefício vantajoso para o cliente 
-  Em média, o cliente recupera de 50 à 150 vezes 
o valor investido. 

Instalação simples, sem necessidade de adaptação 
-  Isto significa que o SUPERTECH® não precisa de 
nenhuma autorização. 

Não há necessidade de manutenção ou reparação 
- Nada entra e nada sai. Único ponto de consumo tem  
contato com o fundo do tanque. 

5.	

6.	

7.	

8.	




