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1. Apresentação: Tecnologia em produtos de alta performance

Guia com informações institucionais da PEAK AUTOMOTIVA

A Peak Automotiva é especialista no atendimento do mercado de reposição de fluidos funcionais, com produtos homologados e testados em
laboratorios renomados mundialmente e em campos de provas das principais montadoras com atuação global.

2. Sobre a Peak Automotiva
Somos uma empresa com presença global especializada no mercado de reposição de fluídos funcionais (aditivo para radiador, líquido
arrefecedor, óleo lubrificante (motor, transmissão automática e engrenagens), líquido limpa para-brisas, palhetas automotivas e BlueDEF Arla32) líder
de mercado nos Estados Unidos no seguimento, com produtos homologados e testados em laboratórios renomados mundialmente e em campos de
provas das principais montadoras com atuação global. Mantemos nossa característica de atuação nacional com unidades de produção
estrategicamente posicionadas nos estados (SP, PR, GO, MT, MG) atendendo a todos os órgãos de regulamentação e boas práticas comerciais.

Desenvolvimento de produtos de alta
performance, oferecendo baixo custo,
segurança e confiabilidade através de
serviços de logística integrada globalmente
e suporte técnico especializado, trazendo
para o cliente os melhores produtos
sempre com os menores preços.

A Peak Automotiva é especialista no atendimento do mercado de reposição de fluidos funcionais, fornecendo aos proprietários de
veículos apenas produtos da mais alta qualidade. Nossa oferta inclui óleos lubrificantes, aditivos de radiador, fluídos de freio e outros
fluidos de primeira linha que ajudarão seus veículos e equipamentos a atingir o desempenho máximo e ter uma vida útil mais longa.
Com mais de 20 anos de experiência, nossos respectivos clientes escolhem Peak porque sabem que nossos produtos são sempre
meticulosamente desenvolvidos e testados.

Melhorar continuamente os aspectos
ambientais, sociais e econômicos em todas
as comunidades que atua, criar
oportunidades de crescimento aos seus
colaboradores e parceiros de negócio,
buscando sempre um amanhã melhor por
meio do desenvolvimento de produtos
ecologicamente corretos e inovadores,
como o BlueDEF Arla 32.

Investimos continuamente para reduzir ao
máximo possível o impacto causado no
meio ambiente, seguindo todas as
legislações estabelecidas pelos principais
órgãos reguladores do setor, como o IAP e
a ANP. Além disso, possui políticas
ambientais individuais, como a correta
destinação de seus resíduos sólidos, e
outras.
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Garantia total de
qualidade

Missão

Principais números

Produtos

Visão Meio ambiente

Tecnologia de
alta performance

Rede de logística
e distribuição

Certificações

Linha de produtos que atendem as
principais normas e requisitos de
qualidade no Brasil e em todo o
mundo.

Reconhecimento mundial por
trabalhar com produtos de alto
desempenho e performance, com
tecnologia de ponta.

Unidades de produção e centros
de distribuição em regiões
estratégicas distribuídas pelo
Brasil, EUA e Europa.

Produtos certificados
internacionalmente  e em
conformidade com normas
ambientais.

ARLA 32 LUBRIFICANTES ADITIVOS DE ARREFECIMENTO CLIENTES

milhões de litros por ano mil de litros por ano mihões de litros por ano atendidos na América do Sul
38 600 10 10000

Aditivos de arrefecimento e
líquido arrefecedor

Lubrificantes:
Motor, transmissão e engrenagens

Fluídos de freio:
DOT3 e DOT4

Para-brisa:
Líquido limpa para-brisas e palhetas
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3. Diferenciais Peak Automotiva

Qualidade e tecnologia são temas sensíveis e tratados de forma
séria e responsável por nós, da Peak Automotiva. Temos parceria
com as mais altas tecnologias do mercado, garantindo assim
sempre a melhor qualidade aos nossos parceiros de negócios.

Nossos produtos são desenvolvidos com matérias-primas selecionadas,
vindas de diversas partes do mundo, de países como Estados Unidos,
Polônia, Emirados Árabes, China, e claro, o que temos de melhor aqui
no Brasil, afinal, somos uma empresa brasileira com muito orgulho
dessa nação.

No desenvolvimento de nossas embalagens, priorizamos sempre as
opções que conservem melhor e por mais tempo nossa tecnologia
envasada, e que, também, facilite ao consumidor o manuseio do
produto..

Nosso controle de qualidade é rígido e equipado com laboratório de
última geração, além de contar com profissionais treinados nas normas
técnicas exigidas pela legislação, entregando exatamente o proposto ao
consumidor.

A rápida evolução do mercado automobilístico exige o
desenvolvimento e produção de produtos cada vez mais eficientes,
pois os novos veículos contam cada vez mais com motores que
exigem demandas muito específicas e complexas. Desta forma
nossos produtos estão sendo atualizados constantemente e fornecendo
cada vez mais benefícios de performance com base em alta tecnologia.

O uso de aditivos, por exemplo, é fundamental para dar melhores
benefícios aos nossos produtos. A linha de produtos Peak é um ótimo
exemplo de aliança entre tecnologia e óleos lubrificantes.

Veja alguns dos benefícios oferecidos por nossos produtos inovadores:

• Economia de combustível;
• Proteção contra desgaste;

• Proteção excepcional para motores turbo;
• Proteção contra formação de borra no motor;
• Redução do nível de emissão de gases poluentes

Utilizar a tecnologia é uma maneira de otimizar os produtos e também
a qualidade de vida da sociedade como um todo. Por isso consideramos
importante manter pesquisas e desenvolvimento de projetos, pois isso
auxilia o mercado a fornecer produtos de qualidade e também
mecanismos sustentáveis que contribuem para uma vida melhor.

A Peak Automotiva assegura o fornecimento a longo prazo de toda
a sua linha de fluídos funcionais através de sua rede mundial de
distribuidores. Os esforços combinados da produtora líder  e nossos
distribuidores locais terão sempre capacidade para suprir suas
necessidades dentro de nossas linhas de produtos.

Oferecemos ainda uma infra-estrutura logística completa para entregar
nossos produtos no país inteiro. Isso inclui nossas linhas de aditivos e
lubrificantes em suas diversas formas de embalagens, desde bombonas
de 10 litros até tambores e IBCs, com equipamentos de abastecimento.
Contamos também com uma frota dedicada para a entrega de produtos
a granel até o tanque de armazenamento de nossos clientes.

Sistemas SCR são sensíveis aos metais e impurezas químicas
provenientes da ureia fertilizante. Portanto, é essencial manter padrões
elevados e criteriosos na fabricação de fluídos para exaustão de diesel -
ARLA 32. A norma foi criada para garantir aABNT NBR ISO 22241
qualidade e segurança do ARLA 32.

O BlueDEF Arla 32 é fabricado de acordo com esse rigoroso padrão,
proporcionando-lhe a confiança de que precisa em seu sistema SCR.
Com BlueDEF Arla 32, você terá o fluído para exaustão de diesel com a
mais alta qualidade do mercado garantido.

Garantia de Qualidade

Rede de Logística e Distribuição

Certificação ISO 22241

Tecnologia de alta performance
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4. Unidades de negócios, fabricação e distribuição.
Com sua matriz localizada na cidade de Anápolis, Goiás a Peak Automotiva possui duas filiais, sendo uma em São Paulo - SP e outra em
Ponta Grossa - PR. Conta também com cinco unidades fabris, sendo uma em Iperó-SP, uma em Ponta Grossa-PR, uma em Vespa iano-MG, uma ems
Varzea Grande-MT e uma em Curitiba-PR.

5. Principais distribuídores
A Peak Automotiva possui uma rede de distribuidores para oferecer ao consumidor produtos de alta performance. Nossos distribuidores
oferecem assistência na escolha e compra de produtos de qualidade, bem como acesso a outros serviços importantes relativos aos mesmos.

Unidades de negócios PEAK

Centro Oeste

Sudeste

Nordeste

Unidades de produção e distribuição

ANÁPOLIS
GO

M
A

T
R

IZ

SÃO PAULO
SP

PONTA GROSSA
PR

ANÁPOLIS
GO

IPERÓ
SP

VESPA IANOS
MG

S-Motorcare

SAS Ind. Com. de Produtos Automotivos Ltda - GO

SAS Ind. Com. de Produtos Automotivos Ltda - MT

OLUBE Distribuição

Global Lubrificantes Ltda

Vialub Comércio de Lubrificantes Ltda

Vicca Lub

Lubri Race Car

Racing LUB

WLube Comercio e Serviços Automotivos Ltda

Techlub

SAS Ind. Com. de Produtos Automotivos Ltda - MG

SAS Ind. Com. de Produtos Automotivos Ltda - PR

RTF Comercio de Peças Acessórios e Ferramentas Eireli

GO

GO

MT

DF

SP

SP

SP

RJ

RH

ES

MG

MG

PR

PB

Anápolis

Anápolis

Cuiabá

Brasília

Campinas

São Paulo

Ribeirão Preto

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Vila Velha

Nova Lima

Vespa ianos

Curitiba

João Pessoa

(62) 99227-5554

(62) 3098-3807

(65) 3622-3455

(61) 98165-3666

(19) 3705-5300

(11) 5055-8088

(16) 3329-0211

(21) 2428-7928

(21) 2408-0377

(27) 3391-2051

(31) 3542-1400

(31) 3109-3114

(41) 3327-7430

(83) 4141-2801

--

http://www.sasbrasil.com/

http://www.sasbrasil.com/

--

http://globallub.com.br/

https://vialub.com.br/

--

http://www.lubrirace.com.br/

http://www.racinglub.com.br

http://www.wlube.com.br/

--

http://www.sasbrasil.com/

http://www.sasbrasil.com/

--

PONTA GROSSA
PR

CURITIBA
PR

CUIABÁ
MT

Sul
Super Distribuidora Comercio de Lub. e Auto Peças

PecMotors Blumenau

PecMotors São José

PecMotors Curitiba

Curitiba Lubrificantes

RDC Distribuidora

RS

SC

SC

PR

PR

PR

Porto Alegre

Blumenau

São José

Curitiba

Curitiba

Brusque

(51) 3519-8885

(47) 3288-8884

(48) 3035-1188

(41) 3156-7268

(41) 3405-8836

(47) 3355-9642

https://www.superlubrificantes.com/

https://www.pecmotors.com.br/

https://www.pecmotors.com.br/

https://www.pecmotors.com.br/

https://curitibalubrificantes.com.br/

http://www.rcddistribuidora.com



Institucional Peak INFORMATIVO

Guia com informações institucionais da PEAK AUTOMOTIVA

Guia com informações institucionais da Peak Automotiva
Principais clientes

5
http://www.peak.com.br/
Institucional Peak

6. Principais clientes
Nossos clientes são a base de todos os nossos negócios. Trabalhamos intensamente ao longo dos últimos 20 anos desenvolvendo as
melhores e mais robustas tecnologias automotivas, buscando a completa satisfação dos nossos clientes e sempre mantendo o melhor custo
benefício.
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7. Produtos Peak

Os lubrificantes desenvolvidos pela Peak Automotiva são formulados com óleos a base de petróleo de alta qualidade e fortificado com
tecnologia de aditivos avançados. São produtos de última geração que ajudarão seus veículos e equipamentos a atingir o desempenho máximo e
ter uma vida útil mais longa.

Lubrificantes

Europeak Motor Oil Synthetic
5W-30 API SN ACEA C3

Peak Motor Oil Synthetic Blend
10W-30 API SN/GF-5

Peak ATF Synthetic
CVT

Peak ATF Synthetic
DCT/DSG

Peak Gear Oil SAE
75w-90 API GL-5/LS

Peak Gear Oil SAE
75w-140 API GL-5/LS

Peak Motor Oil Synthetic
0W-20 Dexos1 API SN/GF-5

Peak Motor Oil Synthetic Blend
10W-40 API SN

Peak ATF Synthetic
Dexron III/Mercon

Peak ATF Synthetic
Dexron VI/Mercon LV

Peak Motor Oil Synthetic
5W-30 Dexos1 API SN/GF-5

Peak Motor Oil Synthetic
5W-40 API SN
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Aditivos de arrefecimento e soluções arrefecedoras representam uma parte essencial do sistema de arrefecimento do motor, reduzindo a
temperatura de congelamento e elevando o ponto de ebulição. Nossos aditivos e soluções contem etilenoglicol e inibidores de alta tecnologia em
sua fórmula patenteada, garantido a melhor performance nas mais variadas situações.

Aditivos de arrefecimento e soluções arrefecedoras

Aditivo de arrefecimento
Peak Long Life POAT

Aditivo de Arrefecimento
Final Charge Global Extended Life

Aditivo de arrefecimento
Fleet Charge SCA Precharged

Água desmineralizada

Aditivo de arrefecimento
Europeak

Aditivo de Arrefecimento
Blue Mountain Long Life

Aditivo de Arrefecimento
Blue Mountain Inorgânico

Aditivo de Arrefecimento
Peak Long Life

Aditivo de Arrefecimento
Peak Inorgânico
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O fluido de freio tem papel fundamental no sistema de frenagem do veículo, sendo responsável por garantir a sua eficiência. Nossos fluídos
de freios são formulados à base de glicol, para uso em freios à disco ou tambor, em veículos nacionais e importados, onde as tecnologias DOT 3 ou
DOT 4 são especificadas.

A Peak oferece uma variedade de fórmulas de líquidos limpa para-brisa além de palhetas automotivas de última geração para as condições
climáticas mais severas. São produtos desenvolvidos com alta tecnologia para proporcionar o melhor desempenho em todos os tipos de veículos.

Fluídos de freio

Palhetas e Líquido Limpa Para-brisa

Fluído de Freio Sintético
Peak DOT 4

Fluído de freio sintético
Peak DOT 3

Peak Liquido Limpa Para-brisa Peak Optix Beam Wiper Blades Peak Max-Vision Palheta
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Linha completa de produtos e equipamentos para exaustão de diesel, fabricados de acordo com rigoroso padrão, proporcionando a
confiança de que você precisa em seu sistema SCR. São bombonas, tambores, IBCs, diversos sistemas de abastecimento, além de fornecimento de
Arla 32 a granel com vasta rede de logística e distribuição.

Arla 32

BlueDef ARLA 32 IBC com sistema
de abastecimento BlueDEF

Tambor com sistema
de abastecimento BlueDEF

BlueDEF
Mini Bulk w-Fleet Dispenser
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