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NANOTECNOLOGIA APLICADA - SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS INOVADORAS 

Experiência: 
 nine® Protection Motor Renew é uma solução concebida para uso em aplicações de lubrificação. 
 São partículas únicas e são o resultado de muitos anos de pesquisa. 
 As partículas foram concebidas para reduzir o atrito, proteger contra o desgaste e aumentar as 

propriedades lubrificantes. 
 
 Introdução: 

 nine® Motor Renew melhora o desempenho em condições de alta pressão. Testes de laboratório 
mostram que a inclusão de nine® Motor Renew aumenta a protecção contra o desgaste mesmo 
sob funcionamento a seco, quando a falta de uma película de lubrificante contínua pode 
normalmente causar gripagem ou fusão das peças móveis. 

 nine® Motor Renew foi testado em ensaios industriais de longa duração e ganhou prémios de 
inovação. Os testes em motores mostraram melhorias significativas no desempenho do motor 
obtendo a potência máxima a mais baixas rotações. 

 nine® Motor Renew é simples de usar e pode ser misturado em qualquer óleo (mineral ou 
sintético) que entre em contacto com as partes metálicas. Uma vez na superfície o material reage 
com as partes metálicas e em condições normais forma uma película em nano-escala. 

 nine® Motor Renew continua a actuar mesmo após as trocas de óleo. 

 nine® Motor Renew não tem qualquer influência na formulação ou constituição dos lubrificantes, 
assim como não forma uma camada rígida. Não possui na sua constituição enxofre, fósforo ou 
zinco. 

 nine® Motor Renew é eficaz a uma concentração baixa de 10ppm (partes por milhão). 

 nine® Motor Renew limpa as superfícies do motor, melhora a viscosidade do lubrificante, aumenta 
o seu tempo de vida, melhora os perfis de emissão, regenera pontos defeituosos nas superfícies de 
atrito e reduz o ruído e as vibrações. 

 Os testes laboratoriais e estudos realizados pela TÜV, instituições académicas e empresas 
independentes demonstram categoricamente que nine® Motor Renew reduz o atrito, protege a 
estrutura lubrificante, minimiza o desgaste e a abrasão das peças móveis, assim como limpa e 
regenera as superfícies. 

 

Características e Benefícios: 

 3 Componentes principais são: SiO2, Al2O3 e grafite no estado de plasma. 

 nine® Motor Renew constrói um sistema coloidal sintético numa superfície ligante sob 
temperatura e pressão. O sistema consegue responder activamente às novas exigências do 
ambiente de funcionamento e mantém as moléculas na película de óleo. 

 nine® Motor Renew forma uma estrutura reticular elástica, que adere firmemente às partes 
metálicas, capaz de manter as moléculas de óleo. 

 No início do processo as impurezas são removidas através da limpeza minuciosa da superfície. O 
revestimento adapta-se à superfície e reconstrói a geometria ideal de trabalho. 

 O revestimento gera um novo coeficiente de atrito diferente do da superfície do material 
subjacente. 
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 nine® Motor Renew sob condições normais de trabalho forma um revestimento homogéneo na 
zona de actuação do lubrificante. 

 

Diminuição do consumo de combustível: 

 nine® Motor Renew regenera as superfícies, aumenta a resistência superficial e limpa a superfície 
de contaminantes. 

 Renova, eficazmente, as superfícies desgastadas, e repõe as especificações do fabricante. 

 nine® Motor Renew reduz o coeficiente de atrito através das novas propriedades da superfície bem 
como através da modificação das propriedades da película de óleo. 

 

 Diminuição da manutenção: 

 nine® Motor Renew retarda a degradação do óleo, o que significa menos trocas de óleo e ciclos de 
manutenção. 

 nine® Motor Renew protege do desgaste pelo atrito, aumentando a tolerância dos componentes e 
a expectativa de vida. 

 

Aumento da protecção contra o desgaste: 

 nine® Motor Renew cria uma nano-camada elástica que absorve a energia sem sobrecarregar a 
superfície. 

 nine® Motor Renew cria um micro-endurecimento da superfície. 

 

 Aumento da vida útil do lubrificante: 

 nine® Motor Renew protege a estrutura das partículas do lubrificante e melhora as propriedades 
da película fina de óleo. 

 nine® Motor Renew reduz a contaminação do óleo através da prevenção da degeneração da 
superfície. 

 

Garantia: 

 Certificado pela TÜV Thüringen, Alemanha, seguindo rigorosos testes de laboratório e análise. 

 Premiado em 2008 - Network of Automotive Excellence Award judged by Opel, Mazda, Mercedes-
Benz. 

 Qualificado em 2008 para o prémio German Economic Innovation. 

 Ensaios de campo, incluindo navios, carros, autocarros e camiões.  

 

Os estudos mostram: 

        -Redução do consumo de combustível 

        -Aumento de potência em baixas rotações 

        -Perfis de emissão melhorados 

        -Aumento significativo da vida útil do lubrificante 

        -Diminuição significativa do atrito e desgaste do motor. 
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Resumo dos dados empíricos: 

 nine® Motor Renew mostrou, em estudos, ganhos de eficiência que variam entre os 7% para as 
novas unidades de transporte Euro Classe V (motor e caixa tratados), a 29% para unidades Euro 
classe III. 

 Casos estudados  na indústria naval, em grandes motores diesel e caixas redutoras, demonstraram 
ganhos de eficiência entre 10,3 a 12,45%. 

 Além disso a vida do óleo foi prolongada 4 vezes. Esta análise foi confirmada pela Shell Lubricants 
que realizou a análise do óleo para o estudo. 

  

Transportadoras (Portugal) 

Um veículo da classe Euro 2, marca Scania, modelo R 124 LA, recebeu tratamento no seu motor, na caixa e 
no diferencial com a tecnologia nine® Motor Renew. 

 Os dados do estudo foram recolhidos em conjunto com a empresa de transporte de mercadorias*. 

 O camião com matrícula de 1997 e um motor com potência de 420Hp. Tinha percorrido na data de 
31/10/2012, 745.623 km. 

 

A tecnologia nine® utilizada pelos mecânicos do veículo foi: 

134 E40 140  nine® Motor Renew 40L (2x250ml) 

134 M20 140  nine® Manual Gear/Diferencial Renew 20L (2x250ml) 

O tratamento foi realizado em 8/2/2013. Os valores para comparação foram registrados antes do 
tratamento – 31/10/201. Os valores após tratamento foram registrados até 3/6/2013. 

O veículo transporta contentores com amido de milho entre o porto de Setúbal e os clientes finais situados 
na grande Lisboa. Quando estacionado, para carga e descarga da mercadoria, permanece durante 1 hora 
com o motor em funcionamento. 

O consumo médio do veículo antes do tratamento era de 40,1L/100km. A primeira avaliação foi efectuada 
entre os dias 10/5/2013 e 23/5/2013. A viatura percorreu 1.565km consumindo 560 litros de gasóleo. O 
consumo médio foi de 35,78l/100km. Em comparação com o período sem tratamento a viatura apresentou 
uma redução de consumo de cerca de 10,67%. 

 A segunda avaliação foi feita entre os dias 24/05/2013 e 3/6/2013. Neste intervalo foram percorridos 
1.662km com um consumo de 583 litros de gasóleo. O consumo médio neste intervalo foi de 33,87l/100km. 
Em comparação com o período sem tratamento a viatura apresentou uma redução de consumo de cerca de 
15,44%. 

Estes dados são consistentes com todos os estudos anteriormente feitos em outras viaturas. 

Para além da redução de consumo, verificou-se uma diminuição de ruído, associada uma diminuição de 
vibração no habitáculo do condutor. 

O desempenho do motor em carga aumentou significativamente a baixas rotações. 

 

Não há mais espaço para medo e insegurança. 

 O caminho natural é o investimento em soluções inovadoras. 
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