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No interior deste guia, pode encontrar 
uma seleção de artigos para alguns 
dos mais importantes e emblemáticos 
veículos Asiáticos, selecionados da ampla 
gama da Blue Print
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Com mais de 160 tipos de produtos e mais de 25 000 artigos 
na gama, incluindo um enorme foco em aplicações asiáticas, é 
crucial que todos estes artigos - desde pastilhas de travão a kits de 
embraiagem - apresentem um encaixe perfeito. 

A Blue Print garante-lhe isto; a impressão digital é o nosso símbolo 
de precisão, exclusividade e qualidade. Quando a perfeição é atingida, 
ficamos felizes em deixar a nossa marca - a impressão digital é a forma de 
simbolizar isto.

#theproofofperfectfit

The Proof of  

Perfect Fit
Precisão de Encaixe  

para Marcas Asiáticas
O elevado foco da Blue Print no mercado de peças de substituição para veículos Asiáticos 
oferece soluções para mais de 20 fabricantes, da Toyota e Hyundai à Honda e Suzuki. 

A nossa gama de artigos em constante expansão com qualidade equivalente OE e a segurança 
dos produtos que são Right First Time® - assegurado com a nossa garantia de 3 Anos do 
Fabricante - tornam-nos o especialista em peças de substituição para veículos Asiáticos no 
qual pode confiar.

As peças Blue Print estão disponíveis para os seguintes fabricantes de veículos asiáticos:

Com uma das mais vastas gamas de peças, a Blue Print é a escolha certa para todos os requisitos dos veículos 
Asiáticos. Seja antigo ou novo, mais vendido ou de nicho, temos uma oferta abrangente de produtos disponível.

Este guia ilustra uma seleção de produtos para alguns dos veículos Asiáticos mais importantes e 
emblemáticos - de SUVs como o Hyundai Tucson e Kia Sportage, a sedans desportivos tais como o 
Mitsubishi Lancer Evolution e o Subaru Impreza.

No entanto, esta é apenas uma pequena amostra da nossa gama. Se estiver à procura de uma bomba de 
água para um Great Wall Hover ou uma pastilha de travão para um Isuzu Bighorn, confie na Blue Print para 
encontrar o que procura, como especialista em peças para veículos Asiáticos no aftermarket.

A nossa extensa gama de produtos abrange tudo aquilo que precisa:

Tal como uma impressão digital é única para cada pessoa, 
a impressão digital da Blue Print é exclusiva como marca 
para nós e demonstra os nossos valores. De todas as vezes 
que vir a impressão digital da Blue Print, considere-a como 
a nossa marca de aprovação. Desde 1994, esta aprovação 
é alcançada quando atingimos a perfeição; apenas desta 
forma o produto está pronto para lançamento. Não existe 
maior evidência que as nossas gamas de filtros, travagem 
e embraiagem com aplicações para todas as marcas. Com 
qualidade equivalente OE, conseguirá o encaixe perfeito.

O acesso direto ao nosso vídeo
“The Proof of Perfect Fit”

• Asia Motors
• Daihatsu
• Hino
• Honda
• Infiniti
• Isuzu

• Lexus
• Mazda
• Mitsubishi/Fuso
• Nissan
• Subaru
• Suzuki

• Toyota
• Chevrolet
• Daewoo
• Hyundai
• Kia
• SsangYong

• Perodua
• Proton
• Chery
• Great Wall
• Tata

Filtros Gestão do Motor Elétricos

Travagem Transmissão Chassis & Interior 

Embraiagem Distribuição
Ferramentas 
Especializadas

Direção & Suspensão
Gestão Térmica
do Motor

Soluções

https://www.youtube.com/watch?v=Y07w4ptIiCA&t
https://www.youtube.com/watch?v=b2fw_NxcRMs


A Blue Print oferece exclusivamente peças de substituição com qualidade 
equivalente OE. Como especialista com competência de fabrico, a Blue Print 
apenas oferece produtos com um elevado grau de segurança de instalação e 
durabilidade.

Para enaltecer os nossos elevados padrões de qualidade de produto,
oferecemos 3 anos de garantia do fabricante para todas as nossas peças.

Este é o nosso compromisso com a qualidade e o verdadeiro valor acrescentado 
para todos os que confiam nos produtos Blue Print - de distribuidores a oficinas.

Todos os detalhes da Garantia do Fabricante da Blue Print podem ser consultados 
aqui: www.blue-print.com/3

A Garantia do Fabricante da 

Blue Print:

A nossa Promessa de Qualidade 
- O seu Valor Acrescentado

DE GARANTIA

DO FABRICANTE

DE GARANTIA

DO FABRICANTE

DE GARANTIA

DO FABRICANTE

A N O SA N O SA N O S

PESQUISE.
ENCONTRE!

 

O partsfinder oferece acesso direto a mais de 62 000 artigos do 

bilstein group. Pode encontrar o componente que procura com 

apenas algumas palavras-chave.

Pesquisa Simples e Direta 
Os campos de pesquisa tornam os resultados fáceis e eficazes

Lista de Artigos Personalizada
Combine artigos individualmente & imprima em PDF

Informação de Produto Detalhada 
Incluindo referência do conjunto de reparação & informações de 

segurança

Filtro Inteligente 
Encontre as suas peças facilmente 

WebShop 
Consulte a disponibilidade de qualquer artigo (clientes 

B2B)

Pesquisa de Peças
Simplificada

Registe-se agora gratuitamente  

partsfinder.bilsteingroup.com

https://www.blue-print.com/pt/marca/3-anos-de-garantia-do-fabricante/
https://www.blue-print.com/pt/marca/3-anos-de-garantia-do-fabricante/
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/user/signup
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/user/signup
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/user/signup
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O acesso direito à gama 

completa para o Honda Jazz 

através do QR Code ou  

partsfinder.bilsteingroup.com 

Jazz IV (GR3) 2020>Jazz III (GK3) 2013>Jazz II (GE6) 2008>2015Jazz I (GD1) 2002>2008

Correia Trapezoidal Estriada

AD05R1138/53/

AD06R1140

Kit de Corrente
de Distribuição

ADBP730038/65

Braço de Suspensão

ADH28692/93/94/95/96/97

Casquilho do Braço 
Oscilante

ADH280158

Tirante da Barra                     
Estabilizadora

ADH28541/42/43/44

Termóstato

ADH29214C

Bomba de Água

ADH29154

Jogo de Foles de 
Transmissão 

ADH28116/68

Jogo de Rolamento   
de Roda

ADH28241/354

Kit de
Embraiagem

ADBP300159/
ADH230109

Sensor de ABS

ADH27189/91

Jogo de Pastilhas de 
Travão

ADH24285/6

Disco de Travão

ADH243114/5

Suporte do Dispositivo 
Amortecedor

ADBP800174

Conjunto de Suporte do 
Dispositivo Amortecedor
ADBP800173

Interruptor de 
Pressão de Óleo

ADH26609

Escova de Limpa Vidros

AD14FL350/AD15FL380/AD24FL600/AD26FL660

Filtro de Ar

ADBP220067

Filtro de Habitáculo

ADH22515

Filtro de Óleo

ADH22114

O Honda Jazz - também conhecido como “Fit” em muitas zonas do mundo - existe desde 2001 e está agora na 
sua quarta geração. Este hatchback de cinco portas com motor frontal, é uma das ofertas mais compactas do 
construtor japonês, com design de monovolume, bancos rebatíveis para aumentar a capacidade da bagageira 
(para competir com veículos de maior dimensão), também beneficia de recursos híbridos na sua última versão.

Os atuais modelos híbridos são populares principalmente na Europa - já nos mercados da América do Norte e 
Austrália têm vindo a perder expressão - mas qualquer modelo do Jazz tem sido uma escolha popular para os que 
querem um utilitário pequeno, económico e com um excelente custo-benefício. Também é reconhecido pela sua 
impressionante fiabilidade.

HONDAJazz

A Blue Print tem mais de 200 artigos disponíveis para o Honda Jazz; apresentamos acima apenas 
uma seleção para o Honda Jazz I / II / III / IV

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+honda+jazz
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD05R1138
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP730038?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH28692?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH280158?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH28541
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH29214C?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH29154?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH28116?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH28241?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH28354?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP300159?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH27189?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH27191?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH24285?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH243114
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP800174?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP800173?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH26609?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD14FL350
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP220067?make=Honda&model=Jazz+IV+%28GR3%29+2020+-
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH22515?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH22114


Kit de Corrente de
Distribuição

ADH27336

Disco de Travão

ADH24373/87/88/91

Jogo de Rolamento de Roda

ADH28230/231/337

Tampão de Radiador

ADH29902

Bomba de Água

ADH29143

Apoio de Motor

ADH280139

Apoio de Transmissão

ADH280142

Bobina de Ignição 
ADH21478

Sonda Lambda 
ADBP700113/
ADH27046

Rolamento de Embraiagem

ADH23318

Escova de Limpa Vidros

AD20FL500/AD21FL530

Disco de Embraiagem

ADH23163

Prato de Embraiagem

ADH23266N

Jogo de Pastilhas de 
Travão

ADH24247/65/80

Sensor de        
Detonação

ADBP720000
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O acesso direito à gama 

completa para o Honda CR-V 

através do QR Code ou  

partsfinder.bilsteingroup.com 

Filtro de Combustível
ADH22335C

Rótula de Direção 
Exterior

ADH28719

Casquilho da Barra Estabilizadora

ADH28035/36/37

Rótula de Direção Interior

ADH28732

Filtro de Transmissão

ADBP210014

Motor de Arranque

ADH212509A Blue Print tem mais de 400 artigos disponíveis para o Honda CR-V; 
apresentamos acima apenas uma seleção para o Honda CR-V II 4WD (RD8) 

HONDACR-V
Introduzido em 1996, o SUV 
compacto da Honda está agora 
na sua quinta geração; o modelo 
mais recente é um híbrido com total 
capacidade para regenerar energia. O 
CR-V é sinónimo de “veículo multiusos 
confortável”, que utiliza a plataforma do 
Civic mas com um design de SUV.

O CR-V é uma escolha muito popular para as famílias, especialmente no mercado norte-americano. Os proprietários 
reconhecem o espaço interior generoso, a condução confortável, a fiabilidade e a sua natureza ecológica - 
especialmente com a mais recente edição híbrida. O CR-V também fica relativamente elevado do chão, tornando-o 
uma boa escolha para incursões fora de estrada.

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+honda+cr-v
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH21478?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP700113
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP720000?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH28037?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH28035?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH28732?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH28719
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH28036?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD20FL500
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD20FL500
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH28230?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH29902
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH29143?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH280139?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH280142?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH23266N?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH23163?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH23318?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH27336?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH24247
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH24373?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP210014?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH22335C?make=Honda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH212509?make=Honda


Jogo de Rolamento de Roda

ADG083105

Disco de Travão

ADG043221/22/23

Casquilho do Braço             
Oscilante
ADBP800092/349/360

Termóstato 
ADT39209

Bomba de Água
ADG09185

Rótula de Direção           
Interior
ADBP870027

Correia Trapezoidal 
Estriada

AD06R2412

Polie

ADBP610001

Jogo de Pastilhas de Travão
ADG042127/69/79

Kit de Corrente de           
Distribuição

ADBP730012

Kit do Filtro de 
Transmissão

ADBP210078

Motor de Esguicho

ADG00307
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O acesso direito à gama 

completa para o Hyundai 

Tucson através do QR Code ou  

partsfinder.bilsteingroup.com 

O acesso direito à gama 

completa para o Kia Sportage 

através do QR Code ou  

partsfinder.bilsteingroup.com 

Sensor de Posição da 
Árvore de Cames

ADG07242

Filtro de Ar

ADG022155

Filtro de Combustível
ADBP230009/ADG02392

Concêntrico de               
Embraiagem

ADG03648

Conjunto de Suporte do 
Dispositivo Amortecedor
ADBP800306

Junta Flexível 
ADG080323

A Blue Print tem mais de 500 artigos disponíveis para o Kia Sportage e mais de 400 artigos para o 
Hyundai Tucson; apresentamos acima apenas uma seleção para o Kia Sportage IV 4x4 e para o
Hyundai Tucson III 4x4

KIA

SPORTAGETUCSON&
HYUNDAI

A estreita relação entre a Hyundai e a Kia fica mais evidente quando se olha para os modelos SUV compactos 
mais populares, o Tucson e o Sportage. O Tucson da Hyundai - batizado com o nome da cidade no Arizona - 
é o SUV mais vendido do fabricante coreano e está em produção desde 2004, enquanto que a Kia lançou o 
nome Sportage em 1993, mas a versão de plataforma partilhada com o Tucson, entrou no mercado apenas em 
2005. Cada Tucson e Sportage possui a sua própria identidade, mas é evidente a plataforma partilhada entre 
eles.

O Sportage foi o veículo mais vendido da Kia em 2016 
e não é difícil perceber porquê: tanto o Sportage 
como o Tucson (também conhecido como ix35 para 
os modelos 2010-2015) foram elogiados pelo seu 
design de qualidade, fiabilidade e tamanho. Este 
ano, o Tucson entrou no território dos híbridos 
com a sua versão de quarta geração radicalmente 
diferente, e o Sportage segue o exemplo no próximo 
ano. Ambos os modelos passaram por um facelift e 
apresentam recursos híbridos e híbridos plug-in.

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+hyundai+tucson
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+kia+sportage
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP800092
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP210078
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP800306
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADG07242
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADG03648
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADG00307
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP730012
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADG083105
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT39209
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADG09185
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADG080323
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP870027
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADG043221
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD06R2412
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADG042127
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP610001
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADG022155
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP230009


Alternador

ADT311523/25

Termóstato

ADT39209

Jogo de Pastilhas de 
Travão

ADT342125/26

Correia Trapezoidal 
Estriada

AD06R2240

Junta de Tampa de

Válvulas

ADT36781

Rótula de Suspensão

ADT386139/40

Rótula de Direção 
Interior

ADT387204

Rótula de Direção Exterior

ADT387120

Bomba de Água

ADT39161/81

Escova de Limpa Vidros
AD16FL400/AD24FL600

Jogo de Rolamento de Roda

ADT383117

Sonda Lambda

ADBP700021

Disco de Travão

ADT343182C/215

Filtro de Combustível
ADT32375C

Filtro de Óleo

ADT32114

Filtro de Habitáculo

ADT32506/21

Filtro de Ar

ADT32271

Medidor de Massa de Ar

ADT374202C

Tubo de Travão

ADT353256
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O acesso direito à gama 

completa para o Lexus LS 

através do QR Code ou  

partsfinder.bilsteingroup.com 

Kit de Correia de          
Distribuição

ADBP730055/ADT37317

A Blue Print tem mais de 170 artigos disponíveis para o Lexus LS; apresentamos 
acima apenas uma seleção para o Lexus LS III 430 (UCF3) 

LS
LEXUS

O Lexus LS (sedan de luxo) é o elemento 
fulcral da marca Lexus, introduzida em 1989 
como uma divisão “luxuosa” da Toyota. As primeiras 
quatro gerações eram de tração traseira, equipadas 
com motores V8 até 2017, altura do lançamento da 
quinta geração, equipada com motor V6. Com tantos 
modelos produzidos ao longo do tempo, o LS passou 
por grandes transformações e, até hoje, é um grande 
concorrente no mercado de automóveis de luxo.

O LS 400, original de 1989, apresentou vendas 
elevadas e é amplamente conhecido por ser o ponto 
de partida para o sucesso da marca Lexus. Os LS mais 
recentes são conhecidos pela sua aparência elegante 
e capacidades híbridas/elétricas, mas muitos 
consideram que os esforços da Lexus não atingem o 
estilo e a herança dos seus homólogos europeus, tais 
como Audi, BMW e Mercedes.

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+lexus+ls
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT39209
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT39181
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT39161
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT374202C
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP700021
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT343182C?make=Lexus&model=LS+III+430+2000+-+2006
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT342125
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT353256
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD06R2240
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT36781
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT311523?make=Lexus
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT311525?make=Lexus
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT386140
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT386139
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP730055
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT37317
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD16FL400
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT387204
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT387120
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT383117
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT32271
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT32506
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT32375C
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT32114


Polie
ADM56117

Rótula de Direção Interior

ADM58791

Corrente para Bomba de Óleo

ADM561506

Tampão de
Radiador

ADZ99901

Jogo de Pastilhas de Travão
ADM54290/91

Disco de Travão
ADM54360/398

Filtro de Ar

ADM52254

Filtro de Óleo

ADM52118/23

Rótula de Direção                 
Exterior

ADM58754

Sensor de Posição da Árvore 
de Cames

ADM57220

Sensor da Cambota

ADM57211

Corrente de Distribuição

ADM57333

Termóstato

ADM59218/20

Jogo de Rolamento 
de Roda 

ADM58226/37

Jogo de Foles de 
Transmissão 

ADM58176

Mola Pneumática
ADM55805

M
A
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D

A

O acesso direito à gama 

completa para o Mazda MX-5 

através do QR Code ou  

partsfinder.bilsteingroup.com 

Cabo de Travão 
ADM546115/16 Kit de Embraiagem

ADM530107/108

A Blue Print tem mais de 200 artigos disponíveis para o Mazda MX-5; apresentamos 
acima apenas uma seleção para o Mazda MX-5 III (NC)

MAZDAMX-5
O MX-5 é um dos desportivos mais reconhecidos e bem-sucedidos globalmente, de todos os tempos. Revelado 
em 1989 com o Lotus Elan como inspiração, o MX-5 é a resposta do Japão ao design elegante, leve e minimalista 
utilizado no Lotus. A produção ultrapassou um milhão em 2016 e o MX-5 - também conhecido como Miata em 
alguns mercados - continua a adaptar-se e a evoluir com o tempo.

A primeira geração (NA) MX-5 durou oito anos e foi um sucesso imediato em todo o mundo; a segunda geração 
cobriu quase o mesmo tempo e a terceira edição atingiu a marca de dez anos com um período de produção entre 
2005 e 2015. O modelo mais recente, o MK4, ganhou o World Car of the Year em 2016 e é também a base do Fiat 
124 Spider. O que tornou o original MX-5 popular ainda se mantém presente na versão de hoje: é bonito, fácil de 
conduzir, prático, económico e com uma boa relação custo-benefício.

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+mazda+mx-5
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM561506
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM54290?make=Mazda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM546115?make=Mazda&model=MX-5+III+2005+-+2014
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADZ99901
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM59218?make=Mazda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM59220
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM52254?make=Mazda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM56117?make=Mazda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM58176?make=Mazda&model=MX-5+III+2005+-+2014
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM54360?make=Mazda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM55805?make=Mazda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM58226
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM58237?make=Mazda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM58791?make=Mazda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM58754?make=Mazda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM57220?make=Mazda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM57211?make=Mazda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM57333
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM52118?make=Mazda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM52123?make=Mazda
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM530107?make=Mazda&model=MX-5+III+2005+-+2014
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADM530108?make=Mazda&model=MX-5+III+2005+-+2014&vehicle=2.0+16V+-+118+kW+%2F+160+hp


Disco de Travão

ADC44366/70/85

Filtro de 
Habitáculo

ADC42507

Filtro de Combustível
ADC42337

Rótula de Direção Interior
ADS78714/15/19

Rótula de Direção Exterior 
ADS78707

Kit de Correia de 
Distribuição
ADS77309

Jogo de Pastilhas de Travão
ADC44250/55/64/
ADS74229

Kit de Correia de Distribuição

ADC47339C

Rótula de Direção 
Interior

ADC48796

Rótula de Direção 
Exterior

ADC48768

Bomba de 
Água

ADC49155C

Jogo de Rolamento 
de Roda

ADC48250/353

Kit de Embraiagem

ADC43097

Jogo de Pastilhas de Travão
ADS74219/ADS74220/34

Disco de Travão

ADS74308/13
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O acesso direito à gama 

completa para o Mitsubishi 

Lancer através do QR Code ou  

partsfinder.bilsteingroup.com 

Bomba de Água

ADS79110

Filtro de         
Combustível
ADS72305

Filtro de  
Habitáculo

ADS72501

Kit de                    
Embraiagem

ADS73037

Jogo de Rolamento de Roda
ADS78206/304/313/319 

O acesso direito à gama 

completa para o Subaru 

Impreza através do QR Code 

ou  

partsfinder.bilsteingroup.com 

SUBARU

IMPREZA

A Blue Print tem mais de 150 artigos disponíveis para o Mitsubishi
Lancer Evolution; apresentamos acima apenas uma seleção para o
Mitsubishi Lancer Evolution IX 4x4

A Blue Print tem mais de 300 artigos disponíveis para o Subaru Impreza;
apresentamos acima apenas uma seleção para o Subaru Impreza II (G11)

MITSUBISHI

LANCER EVO vs.
Estes dois gigantes japoneses são titãs conhecidos da cultura 
automóvel. Foram lançados em 1992 e enfrentaram-se em estrada 
e em rally. O Mitsubishi Lancer “Evolution” deixou de ser produzido 
em 2016, mas passou por dez “evoluções” durante o seu ciclo de 
vida e ficou muito popular como veículo de estrada, reconhecido 
pela aparência agressiva, um binário impressionante e também pela 
associação aos rallyes - entre 1996 e 1999 foi muito bem-sucedido 
no mundial de rallyes. O Subaru Impreza também vingou no mesmo 
campeonato e permitiu vários títulos de construtor e piloto.

A Subaru ainda produz novos modelos Impreza. Agora na sua quinta 
geração, este é vendido em várias configurações - estão disponíveis 
um hatchback de cinco portas e um sedan de quatro portas - existe 
também uma versão de maior performance inspirada nos rallyes 
denominada “WRX”. A batalha Evo vs. Impreza continua e as opiniões 
são variadas, mas ambos são grandes jogadores na indústria e 
deixaram também a sua marca no mundo do rally.

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+mitsubishi+lancer+evolution
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADS78206?make=Subaru
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC49155C?make=Mitsubishi&model=Lancer+Evolution+IX+4x4+2005+-+2008
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC42337?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC42507?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC44250
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC44366?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC47339C?make=Mitsubishi&model=Lancer+Evolution+IX+4x4+2005+-+2008
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC48796?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC48768?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC43097?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADS73037?make=Subaru
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADS79110?make=Subaru
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADS78707?make=Subaru
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADS72501?make=Subaru
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADS72305?make=Subaru
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADS74308?make=Subaru
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADS74219
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADS77309?make=Subaru
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADS78714?make=Subaru
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC48250?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+subaru+impreza


Escova de Limpa Vidros

AD20HY500/AD22HY550

Rótula de Suspensão

ADC48667/70/88

Kit de Embraiagem

ADC43098

Jogo de Rolamento de Roda
ADC48253/357

Cruzeta 
ADC43903

Válvula EGR

ADBP740015

Sensor de Árvore de Cames/
Cambota

ADC47214C

Rótula de Direção 
Interior

ADC48792

Rótula de Direção 
Exterior

ADC48789/90

Óleo para Transmissão 
Automática (ATF)
ADG05532

Volante Bimassa

ADC43503C

Disco de Travão

ADC443110/
ADC44379

Kit do Filtro de 
Transmissão

ADBP210080

Jogo de Pastilhas de 
Travão
ADC44259/61

Filtro de Óleo

ADC42127
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O acesso direito à gama 

completa para o Mitsubishi 

Pajero através do QR Code ou  

partsfinder.bilsteingroup.com 

Tampão de Radiador

ADC49909/ADZ99901

Bomba de Água

ADC49170

Motor de Arranque 
ADC412505

Polie
ADC46114

Correia Trapezoidal
AD10V950/
AD13V900

Vela de Incandescência 
ADC41819

A Blue Print tem mais de 700 artigos disponíveis para o Mitsubishi Pajero; apresentamos acima apenas 
uma seleção para o Mitsubishi Pajero IV 4x4 (V88W)

MITSUBISHI

PAJERO
O Pajero (também conhecido como Shogun 
e Montero) é um SUV de versão ampliada 
introduzido pela Mitsubishi em 1981. 
O primeiro modelo era único na época 
por apresentar um motor diesel turbo, 
duplo triângulo de suspensão e direção 
hidráulica. A segunda geração foi lançada 
em 1991 e comercializada até 1999, com a 
terceira geração que se manteve até 2006.

O Pajero foi descontinuado na América do Norte, mas continuou noutros mercados até ao seu fim em 2021, 
em parte devido à pandemia de COVID. O Pajero sempre foi conhecido como um 4x4 robusto e fiável, mas - 
à medida que o mercado de SUVs ganhou força - as suas capacidades fora de estrada foram ofuscadas pela 
condução complicada, fraco desempenho e interior desatualizado, de acordo com os utilizadores.

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+mitsubishi+pajero
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC43098?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC48253?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC48357?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC43903?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC46114?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD10V950
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC41819
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC412505
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADZ99901
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC49170?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD20HY500
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC443110
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC44259
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP210080?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC42127
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC48667?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC48792?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADG05532
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC43503C?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC47214C
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP740015?make=Mitsubishi
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC48789


O acesso direito à gama 

completa para o Nissan Micra 

através do QR Code ou  

partsfinder.bilsteingroup.com 

Bomba de Água

ADN19143

Termóstato 

ADN19227

Kit de Embraiagem 

ADN13013/77

Mola Pneumática
ADN15806

Bobina de Ignição

ADN11477C

Jogo de Rolamento 
de Roda

ADN18269/382

Disco de Travão

ADN143112

Interruptor de Pressão 

ADBP270000

Jogo de Foles de 
Transmissão

ADT38107

Jogo de Pastilhas de Travão
ADBP420083/ADK84236

Rótula de Suspensão 

ADBP860027

Casquilho do Braço 
Oscilante 

ADBP800004

Correia Trapezoidal Estriada

AD04R800/AD07R1179

Suporte do                                    
Dispositivo Amortecedor 
ADN180504/05

Filtro de Ar

ADN12291

Apoio de Motor

ADN180132/ADN18083/85

Rótula de Direção Exterior

ADN187226/27

Filtro de Óleo

ADN12121/34

Motor de Esguicho

ADN10323/24
Kit de Corrente de       
Distribuição

ADBP730022/
ADN173506

Micra V (K14FR) 2016>Micra IV (K13K) 2010>2015Micra III (K12E) 2003>2010Micra II (K11E) 1992>2003

N
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N

A Blue Print tem mais de 400 artigos disponíveis para o Nissan Micra; apresentamos acima apenas 
uma seleção para o Nissan Micra II / III / IV / V

O Micra é uma visão comum nas estradas em todo o mundo, pois este pequeno hatchback popular oferece praticidade 
e simplicidade com um orçamento baixo. Este existe desde 1982 e sempre foi visto como um “runaround” barato, ou um 
veículo de “recém encartado”, mas os modelos mais recentes têm uma vantagem mais desportiva; o Micra passou por 
grandes mudanças na sua história de cinco gerações.

A segunda e terceira geração do Micra (de 1992 a 2003 e de 2003 a 2010, respetivamente) são as gerações mais 
vistas nas estradas. Estes não eram espetaculares, mas eram baratos, eficientes e um “runaround” ideal. O Micra 
começou a mudar mais drasticamente na quarta geração e, quando a quinta geração surgiu (2016), tinha poucas 
semelhanças com as anteriores. O Micra compete agora com outros “compactos” populares como o Ford Fiesta, 
Seat Ibiza, VW Polo e Renault Clio (com o qual partilha um motor). Agora é menos económico e mais caro, mas 
possui uma aparência elegante por dentro e por fora, é fácil de conduzir e ainda mantém a sua natureza prática.

NISSAN

MICRA

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+nissan+micra
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN15806?make=Nissan&model=Micra+II+1992+-+2003
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN10323?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN13013?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN13077?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN19227
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN19143?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN180504
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN180505
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN180132?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP270000?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN11477C?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP730022?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN18269?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT38107
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP860027?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP860027?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP800004?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN187226?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN187227?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN12121
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN12291
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD04R800
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN143112
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP420083
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN18085?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN18083?make=Nissan


Motor de Esguicho

ADN10311

Sonda Lambda

ADBP700110

Disco de Travão

ADBP430110/
ADN143123/31/32/35/51

Bomba de Óleo 
ADN16134

Tirante da Barra 
Estabilizadora

ADN18537

Mola de Suspensão 
Trapezoidal

ADN18822

Medidor de Massa de Ar

ADN174203C

Filtro de Ar

ADN12254

Filtro de Combustível
ADN12333/40

Bomba de Água

ADN19179C/88C

Jogo de Pastilhas de Travão
ADN142133/34/41/59

Volante Bimassa

ADN13511C

Cabeça de Motor
ADN17709

Kit de Embraiagem

ADBP300016/49/
ADN130228/29/30
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O acesso direito à gama 

completa para a Nissan 

Cabstar através do QR Code 

ou  

partsfinder.bilsteingroup.com 

Cruzeta 
ADN13912/13

Polie do Alternador 
ADN161304/06

Kit de Corrente de Distribuição
ADN17353

Termóstato

ADC49206

Esta carrinha, com cabine sobre o motor, apareceu 
pela primeira vez em 1968 no mercado japonês, 
mas a geração seguinte, lançada na década de 
1980 - conhecida como “Atlas” -, atingiu o mercado 
global. O nome “Cabstar” foi utilizado na Europa e 
teve particular sucesso em França, Itália, Espanha 
e Reino Unido, graças à sua fiabilidade, potencial 
de transporte de cargas e tamanho relativamente 
pequeno.

Ao longo do tempo, a Cabstar passou por muitas edições e mudanças de nome específicas para diferentes mercados, mas ainda 
mantém a reputação de ser forte e durável, com um motor sólido e uma enorme facilidade em manobras.

NISSAN

CABSTAR

A Blue Print tem mais de 300 artigos disponíveis para a Nissan Cabstar; apresentamos acima apenas 
uma seleção para a Nissan Cabstar III (F24M) (3.0+2.5)

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+nissan+cabstar
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN143123
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN19179C
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN19188C
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN13912
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN16134?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN17709?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN18537
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN10311
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN17353?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN13511C?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP700110
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN174203C
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN12254
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN12333
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN12340?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN142133
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP300016?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN18822
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADN161304?make=Nissan
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADC49206


Jogo de Rolamento de 
Roda

ADK88211/13/20/
ADK88302/06

Rótula de Direção 
Interior

ADK88742

Jogo de Foles de  
Transmissão 

ADH28129/30/ 
AK88103/53/60 
ADN18106

Tirante da Barra 
Estabilizadora

ADK88509

Bobina de Ignição

ADK81475/81

Kit de Corrente de Distribuição  
ADBP730036/82

Termóstato

ADK89214

Válvula EGR

ADK87208

Polie do Alternador

ADK861302

Bomba de Água

ADK89124

Kit de Embraiagem

ADK83010/64

Suporte do Dispositivo 
Amortecedor

ADBP800140/334/335 Filtro de Ar

ADK82255

Disco de Travão

ADK84349/52

Filtro de Habitáculo

ADK82517

Jogo de Pastilhas
de Travão

ADK84238/ADM54295

Correia Trapezoidal Estriada

AD04R763/AD05R897

Filtro de Óleo

ADK82108

O popular subcompacto/hot hatch da Suzuki, o Swift, está em produção desde 1983. Naquela época, também 
era conhecido como Cultus, no Japão, antes do nome Swift ser assumido totalmente em 2000. A terceira 
geração do Swift foi a primeira das novas variantes “desportivas”, lançadas em 2005 com grande sucesso. A 
quarta geração ocorreu entre 2010 e 2017 e a quinta edição ainda está hoje em circulação. Um modelo Swift 
“Sport” atualizado foi introduzido no final de 2005 como uma opção mais baseada no desempenho.

O modelo Swift mais recente é conhecido por manter o seu tamanho original pequeno (já que os seus 
concorrentes cresceram ao longo dos anos), recursos híbridos, mais baratos que alguns rivais, como o Ford 
Fiesta, elevada fiabilidade e condução precisa.

SUZUKI
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O acesso direito à gama 

completa para o Suzuki Swift 

através do QR Code ou

partsfinder.bilsteingroup.com 

Swift V (A2L4) 2017>Swift IV (AZG4) 2010>2017Swift III (RS41) 2005>2012

Mola Pneumática
ADBP580016

Escova de Limpa Vidros

AD18HY450/AD21HY530

Swift II (SF41) 1989>2003

SWIFT

A Blue Print tem mais de 300 artigos disponíveis para o Suzuki Swift; apresentamos acima apenas 
uma seleção para o Suzuki Swift II / III / IV / V

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK83010
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+suzuki+swift
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK83010
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK88211?make=Suzuki
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH28129
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK81475
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK87208?make=Suzuki
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK861302
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP730036
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK88509
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK88742
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP800140?make=Suzuki
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP580016?make=Suzuki
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD18HY450
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD04R763
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK89214
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK89124
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK84349?make=Suzuki
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK84238?make=Suzuki
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK82255?make=Suzuki
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK82517?make=Suzuki
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADK82108?make=Suzuki


Corrente de Distribuição

ADT37350

Casquilho da Barra 
Estabilizadora

ADT380127

Disco de Travão 
ADT343198

Filtro de Ar

ADT322115

Sensor de Temperatura do Líquido de Refrigeração  
ADT37226

Bobina de
Ignição                  
ADT31494

Kit de Embraiagem

ADT330299

Tirante da Barra 
Estabilizadora 
ADT38590

Rótula de Direção 
Exterior

ADT387171/72

Conjunto de Suporte do 
Dispositivo Amortecedor 
ADBP800123

Jogo de Pastilhas 
de Travão

ADT342155

Cilindro do Travão 
de Roda

ADT344104

Filtro de Óleo  
ADT32109

Jogo de Rolamento 
de Roda

ADT38290/370

Termóstato

ADD69215

Tampão de Radiador 
ADH29902

Jogo de Foles de 
Transmissão 

ADT381110

T
O

Y
O

T
A

O acesso direito à gama 

completa para o Toyota Aygo 

através do QR Code ou  

partsfinder.bilsteingroup.com 

Polie do Alternador 
ADT36127/28

Mola Pneumática
ADBP580010

Correia Trapezoidal 
Estriada 
AD06R1206/20

TOYOTA

AYGOAYGO

A Blue Print tem mais de 140 artigos disponíveis para o Toyota Aygo; apresentamos acima apenas 
uma seleção para o Toyota Aygo II (KGB40)

O citadino Aygo da Toyota, lançado pela primeira vez 
em 2005, em conjunto com os seus parceiros Citroën 
C1 e Peugeot 107/108, partilha muitos componentes e 
aspetos de design com esses modelos, foi desenvolvido 
através de uma joint venture para dividir custos de 
desenvolvimento. O Aygo está apenas na sua segunda 
geração; várias alterações foram aplicadas na primeira, 
mas só em 2014 foi feita uma alteração completa.

Com apenas a versão de motor a gasolina de um litro e 71 cv disponível na Europa, a última edição do Aygo 
é um pouco mais forte do que os 68 cv do modelo original - mas não muito! Com um preço baixo, excelente 
fiabilidade, extremamente económico e com um tamanho adequado, até mesmo para os espaços mais pequenos 
de estacionamento, o Aygo é uma excelente escolha para um citadino.

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+toyota+aygo
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT37226
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT37350
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT344104
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT38290
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT31494
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT36127
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADD69215
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT343198
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT32109
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD06R1206
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADH29902
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT381110
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT380127
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT38590
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP800123
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT342155
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT322115
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT330299
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP580010?make=Toyota&model=Aygo+II+2014+-+2021
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT387171
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT387171


Termóstato

ADT39211

Bomba de Água

ADBP910003/ADT391110/ADT39151

Correia Trapezoidal 
Estriada

AD07R1094/515

Filtro de Ar

ADT322130

Kit do Filtro de Transmissão 
ADT32144

Filtro de Óleo

ADT32108

Kit de Correia de Distribuição

ADBP730046/47/ADT37310/22

Filtro de Habitáculo

ADT32551/52

Sensor da Cambota 
ADT37254

Válvula de Regulação da Admissão 
ADT36853

Sensor de ABS

ADT37170

Tambor de Travão

ADT34719

Tirante da Barra 
Estabilizadora

ADT38566/67

Escova de
Limpa Vidros

AD16HY400

AD22HY550

Jogo de Calços de Travão

 ADT34174

Braço de Suspensão 

ADBP860044/45

T
O

Y
O

T
A

O acesso direito à gama 

completa para a Toyota Hilux 

através do QR Code ou  

partsfinder.bilsteingroup.com 

Filtro de Combustível 
ADT323104

Borracha de Encosto 

ADT380194

Introduzida no final dos anos 60, a 
Pick-Up Hilux é um dos pilares da 
marca e mais de 18 milhões foram 
produzidas desde 1968; mas nem 
sempre sob o nome Hilux, já que o 
mercado norte-americano adotou 
o título direto “Toyota Pickup” para 
modelos vendidos entre 1972 e 1995. Diferenças de nome à parte, a Hilux passou por oito reformulações nesse 
período, e o modelo da geração atual - lançado em 2015 - é conhecido como uma das melhores Pick-Up’s disponíveis 
e uma continuação da reputação da Hilux como resistente e fiável, mesmo em condições adversas.

Os comentários sobre a mais recente Hilux elogiam a sua segurança, resistência e fiabilidade, bem como o conforto 
da condução e o espaço disponível na cabine e para cargas. Em relação ao motor, é um pouco menos potente que 
alguns rivais como a Ford Ranger, mas a Hilux foi pensada mais para uma condução diária do que servir “apenas” 
como uma Pick-Up. Um modelo EV Hilux foi anunciado, mas o lançamento é incerto.

TOYOTA

HILUX

A Blue Print tem mais de 600 artigos disponíveis para a Toyota Hilux; apresentamos 
acima apenas uma seleção para a Toyota Hilux VIII 4x4 (KUN125)

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+toyota+hilux
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT37170?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT32144
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT38566
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT38567?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT32108
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD16HY400
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP860044?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT36853?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/AD07R1094?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT37322?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT39151?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT39211?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT322130?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT323104?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT32551?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT32552
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT34719?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT34174?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT380194?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT37254?make=Toyota


Jogo de Rolamento de Roda

ADT38293/ADT383115

Sonda Lambda

ADBP700021

Sensor de ABS

ADBP710049/71

Filtro de Ar 
ADT322110

Rótula de Suspensão 
ADT386202

Filtro de Óleo
ADD62109/ADT32109

Braço de Suspensão
ADBP860015/16

Tubo do Radiador

ADBP930002/4

Bomba de Água

ADT391116

Válvula EGR

ADBP740009

Sensor de Pressão no Coletor 
de Admissão 

ADBP720019/ADT374211

Disco de Travão

ADT343135/3277

Mola Pneumática
ADT35826

Tirante da Barra Estabilizadora 
ADT38580

Jogo de Pastilhas de Travão
ADT342167/2181/2204
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O

T
A

O acesso direito à gama 

completa para o Toyota Prius 

através do QR Code ou  
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Borracha de Encosto

ADT38459
Corrente de Distribuição
ADT37346

TOYOTA

PRIUS 

A Blue Print tem mais de 200 artigos disponíveis para o Toyota Prius; apresentamos acima 
apenas uma seleção para o Toyota Prius III (ZVW30)

O Prius foi revolucionário quando foi lançado no Japão em 1997 como o primeiro veículo híbrido 
produzido em massa. Chegou ao mercado internacional na viragem do século e, nos 22 anos que 
passaram desde então, continua a ser líder mundial em motores híbridos. Estes são uma visão 
muito comum nas estradas em todo o mundo. 

Agora na sua quarta geração, a popularidade do 
Prius pode ser associada à sua impressionante 
economia de combustível, interior espaçoso 
e confortável, custos de utilização reduzidos, 
fiabilidade, segurança e facilidade de condução. 
É uma escolha particularmente popular para 
plataformas de partilha de viagens e veículos da 
frota empresarial também.  

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+toyota+prius
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT322110
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADD62109
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT32109
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP930002
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT38293
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT35826?make=Toyota&model=Prius+III+2008+-+2016
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT386202
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP860015
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https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP700021
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP740009
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP720019?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT374211
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADBP710049
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT391116
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT38459


Motor de Esguicho

ADT30301/02/08/11Bomba de Água

ADT39123/31

O Toyota Corolla é um dos mais bem-sucedidos modelos alguma vez construído. Desde a introdução no mercado 
em 1966, este modelo deu origem a 12 gerações e, em 2021, o modelo atingiu o marco de 50 milhões de 
vendas, tornando-se o atual veículo de passageiros mais vendido de sempre. O Corolla foi classificado como um  
subcompacto de 1966 a 1991, antes de uma revisão de tamanho em 1991 (para a sétima geração) o colocar na 
categoria de compacto.

O último Corolla, 12ª geração, está disponível em três versões: hatchback, station wagon e sedan (popular na América 
do Norte, conhecido como Avensis no Reino Unido). Cada mercado tem diferentes versões disponíveis para estes - 
no Reino Unido e na Europa, o hatchback de fabrico britânico Corolla é um claro favorito. As últimas edições ainda 
apresentam vendas elevadas e recebem críticas positivas, ou seja, aparentemente não há como diminuir o sucesso do 
Corolla tão cedo. 

TOYOTA

COROLLA T
O

Y
O

T
A

O acesso direito à gama 

completa para o Toyota 

Corolla através do QR Code ou  

partsfinder.bilsteingroup.com A Blue Print tem mais de 1000 artigos disponíveis para o Toyota Corolla; apresentamos acima 
apenas uma seleção para o Toyota Corolla VI / VIII / X / XII

Kit de Correia de 
Distribuição

ADT37304

Alternador

ADT311536

Kit de                                 
Embraiagem

ADT33025

Mola Pneumática
ADT35813

Termóstato

ADD69203

Rótula de                       
Suspensão

ADT38612

Rótula de Direção 
Exterior

ADT38701

Apoio da Barra 
Transversal 
ADBP800077

Suporte do Dispositivo 
Amortecedor
ADBP800005/ADT380220

Sonda Lambda

ADBP700021/24

Apoio de Motor 

ADBP800230/ADT380381

Bobina de Ignição

ADT314121

Disco de Travão

ADBP430132

Jogo de Pastilhas de 
Travão

ADT342219

Filtro de Ar

ADT322131

Filtro de Óleo

ADT32109

Jogo de Rolamento de 
Roda

ADBP820011

Corolla XII (MZEA12) 2018>Corolla X (ZRE151) 2006>2014Corolla VIII (EE111) 1997>1999Corolla VI (AE92) 1987>1994

Tirante da Barra Estabilizadora

ADT38501/05

https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/search?t=a&q=blue+print+toyota+corolla
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT37304?make=Toyota
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https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT33025?make=Toyota
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT30301
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https://partsfinder.bilsteingroup.com/pt/article/blueprint/ADT39131?make=Toyota%20
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