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Lucas, mais de 140 anos no setor automotivo
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Muito antes de o Ford T emergir, mesmo antes do uso 

da primeira carruagem sem cavalos da Mercedes, a 

Lucas já existia. A marca Lucas nasceu em 1872, o 

mesmo ano em que o motor a gasolina foi 

patenteado. A história desta empresa, fundada por 

Joseph Lucas no Reino Unido, onde sua sede, é a 

história de uma das marcas automotivas de maior 

sucesso de todos os tempos. 

A Lucas oferece a todo o planeta há mais de 140 

anos uma extensa gama de produtos automotivos de 

alta qualidade, excelência técnica e inovação. Sua 

sólida reputação e conquistas internacionais 

consecutivas permitem que continue desenvolvendo 

novas oportunidades de negócios que satisfaçam as 

demandas cada vez mais complexas do mercado, 

sempre reagindo a tempo para atender às 

expectativas mais exigentes. 

NOSSA MARCA
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A nova era do diesel, expansão e crescimento

Centros de produção 
(Reino Unido, Espanha,  
Itália, Brasil)

Sedes regionais  
(Reino Unido, Espanha, Itália,  
Estados Unidos da América,  
Panamá, Brasil)



Lucas Diesel Service

alianças com os distribuidores mais importantes dos 

Estados Unidos. Continuamos nossa constante 

expansão, abrindo gradualmente novos 

distribuidores Lucas que já operam com nossa linha 

de produtos a diesel em muitas partes do globo.

Tendo em conta que um dos nossos objetivos 

essenciais é que o setor especializado em gasóleo 

possa satisfazer plenamente ao mercado atual, da 

Lucas Diesel Systems, lançamos um novo conceito: a 

Lucas Diesel Service, a rede global de oficinas 

especializadas em diesel multimarcas.

Neste ambiente de sucesso e permanência no 

mercado de trabalho que a Lucas Diesel Sistemas faz 

parte. Nossa confiança e compromisso com uma 

marca de qualidade incomparável, tradição e 

reconhecimento mundial com uma vasta experiência 

no domínio do diesel.

Nosso catálogo de produtos de peças de reposição 

multimarcas já inclui mais de 2.000 referências de 

remanufatura e mais de 10.000 referências de 

componentes, oferecendo a disponibilidade 

exclusiva para os novos produtos dos sistemas a 

diesel que estão sendo incorporados ao mercado.

Temos Unidades produtivas no Reino Unido, 

Espanha, Itália e Brasil e escritórios no Reino Unido, 

Espanha, Itália, Panamá, Brasil e Emirados Árabes 

Unidos. Nossa inauguração mais recente acaba de 

ser instalada em Detroit. Começamos a estabelecer 

LUCAS DIESEL SYSTEMS
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Um futuro promissor 
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não é viável pertencer à rede de um único 

fabricante, já que este fato permite apenas uma 

pequena parte da frota que circula nas nossas estradas.  

A indústria automotiva global avança sem parar ano 

após ano. A necessidade atual da população é adquirir 

um veículo, o crescimento desta necessidade é 

extramente positiva para nosso segmento. Por esse 

motivo, alguns dos maiores beneficiados são os 

workshops; quanto mais carros circulam, mais trabalho e 

lucros são gerados para eles. 

Por outro lado, a tecnologia diesel está sendo 

desenvolvida a uma velocidade maior do que nunca. 

Os motores estão se tornando cada vez mais 

complexos e eficiente, o que aumenta a necessidade 

de oficinas especializadas no setor de diesel no que 

depositam nossa total confiança.

Além disso, devido ao grande número de sistemas de 

diferentes marcas e tipos montados em veículos novos, 

NOSSO MERCADO
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Lucas Diesel Service

levando em conta a perspectiva otimista do setor e a 

força de uma tecnologia madura e desenvolvida com 

muitos anos de experiência em todo o mundo, sem 

esquecer as vantagens econômicas e ambientais que 

identificam um modelo de negócios competitivo e 

bem-sucedido.

Tornando-se um workshop de Lucas Diesel Service, 

seu estabelecimento se tornará um negócio visível e 

inovador, benéfico em todos os aspectos e com o 

maior potencial a curto prazo.

Neste contexto, o nosso conceito Lucas Diesel 

Service apresenta e oferece um programa 

multimarcas, através do qual podemos atender a 

todos os sistemas ou veículos disponíveis em cada 

um dos mercados e possibilitar qualquer investimento 

necessário para ser integrado na rede de oficinas 

para obter o maior retorno possível no menor 

período de tempo.

Nosso objetivo fundamental, portanto, é tornar a 

nossa rede de oficinas realmente lucrativa para os 

membros dela. Portanto, nossos conceitos de 

negócios são baseados no senso comum, na mais 

alta tecnologia em reparos, na mais alta qualidade   

dos produtos oferecidos para cada veículo, no 

treinamento abrangente no mais alto nível e na 

assistência técnica mais profissional e decisiva. 

Na Lucas Diesel Systems, queremos trabalhar de 

mãos dadas com as oficinas especializadas em diesel, 

O CONCEITO

Rede de oficinas especialistas diesel multimarca



Construindo juntos um futuro diferente



Lucas Diesel Service

Da Lucas Diesel Systems queremos que o fato diário 

e habitual de ir a uma oficina, tanto para o 

profissional quanto para o cliente final, se torne em 

uma verdadeira experência individual, diferenciada 

e caracterizada porque os valores que são 

transmitidos em tal ação são baseados em 

qualidade, profissionalismo e excelência.

Na Lucas Diesel Systems pretendemos criar uma rede 

de oficinas global, moderna e profissional Lucas 

Diesel Service para especialistas em diesel, como a 

melhor maneira de criar um grande grupo de 

estabelecimentos de confiança que se tornará a 

primeira escolha para todos os tipos de clientes. 

Cada oficina aderida aumenta assim o seu nível de 

serviços, posiciona-se como o fornecedor 

especialista em serviços especializados de diesel em

sua área de atuação, oferece a capacidade de 

acessar toda a gama de produtos Lucas Diesel 

Systems (peças e equipamentos de oficina de alta 

qualidade) e recebe os melhores treinamentos 

técnicos e assistência do mercado dos profissionais 

da marca Lucas.

NOSSA APOSTA

Rede de oficinas especialistas diesel multimarca



Sua oficina, a primeira e melhor escolha para o cliente



Lucas Diesel Service

A reputação da imagem de uma marca global como 

a Lucas, com um histórico amplo e sólido no 

mercado, fará de sua oficina a opção prioritária 

para quem busca a melhor combinação possível de 

experiência em qualidade, rentabilidade e 

atendimento ao diesel. 

Os avançados motores a diesel modernos ainda  

serão mais complexos e eficientes no futuro. Constituir 

um negócio de sucesso a longo prazo significa ter a 

capacidade de reagir de forma rápida e eficaz a 

qualquer demanda que surja em nosso setor.

Ao unir-se à rede global de especialistas em diesel 

Lucas Diesel Service, sua oficina será posicionada 

da maneira mais adequada em sua área de atuação 

local para fornecer um excelente serviço em todo os 

aspectos relacionados ao diagnóstico, teste, reparo 

e manutenção de Componentes de injeção diesel 

para sistemas diesel convencionais e modernos de 

veículos de passageiros, veículos comerciais e 

industriais.

NOSSO OBJETIVO
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Lucas Diesel Service; um passo a mais no nível de serviço



Lucas Diesel Service

NOSSO SUCESSO

TREINAMENTO ABRANGENTE NAS MAIS RECENTES TECNOLOGIAS DA DIESEL

Graças a instrutores técnicos profissionais, especialistas e qualificados. 

Através da Lucas Academy, da Lucas Diesel Systems, oferecemos 

experiências de treinamento no mais alto nível, personalizadas para cada 

oficina. São cursos incorporam treinamentos teóricos e práticos em 

pequenos grupos, tanto presenciais quanto on-line, e ministrados no local 

do membro do Lucas Diesel Service. 

LUCAS, MARCAS HISTÓRICAS NO MERCADO

A aplicação da imagem corporativa da Lucas em suas instalações 

proporcionará prestígio, reconhecimento, suporte e a mais alta visibilidade 

pública possível. Tanto o design personalizado do seu próprio 

estabelecimento, como a rotulagem de veículos da empresa, roupas de 

trabalho ou equipamentos de escritório, publicidade e marketing 

corporativo, completam uma imagem poderosa e focada na geração e 

manutenção do mais alto reconhecimento do seu negócio. parte de seus 

clientes. 

A vantagem competitiva do nosso conceito é baseada no fornecimento 

de peças sobressalentes e equipamentos de oficina da mais alta 

qualidade, oferecendo os melhores e mais completos programas de 

treinamento no setor automotivo, tendo as soluções mais ágeis através 

de suporte direto e assistência técnica e ter uma imagem de marca 

poderosa reconhecida em todo o mundo. 

Como oficina da rede Lucas Diesel Service, você terá acesso a:

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Tecnologia excepcional é inovação a ampla gama multimarcas com 

Lucas Diesel Systems é integra mais de 10.000 referências de 

componentes é 2.200 Reman, ranking entre um dos maiores catálogos 

no mercado e oferecendo disponibilidade de componentes 

exclusivamente para novos produtos. Os mais recentes sistemas a diesel 

incorporados ao mercado.

EQUIPAMENTO DE TESTE, DIAGNÓSTICO, VERIFICAÇÃO MULTIBRAND

O mais moderno e avançado do mercado, juntamente com as 

respectivas ferramentas, adequados para cada tipo de oficina, Plug & 

Play, Fácil Utilização, da mais alta qualidade e precisão, com testes 

aprovados e atualização online permanente.

Rede de oficinas especialistas diesel multimarca



Pontos para enfrentar todos os desafios, presentes e futuros



Lucas Diesel Service

Participação em eventos Lucas localmente, 

regionalmente, nacionalmente e globalmente. 

Assistência técnica personalizada. 

Acesso aos programas de treinamento da Lucas 

Academy, realizados no país de cada membro do 

Lucas Diesel Service.

Melhor visibilidade do seu negócio através da 

aplicação da imagem corporativa exclusiva da 

marca Lucas, reconhecida mundialmente.

Acesso a um programa de desconto diferenciado, 

dependendo do nível de serviço oferecido por cada 

oficina em anexo.

Participação em programas de marketing da marca 

Lucas em todo o mundo.

NOSSAS VANTAGENS

Rede de oficinas especialistas diesel multimarca



Serviço excepcional do princípio ao fim 



Lucas Diesel Service

NOSSOS VALORES

Tecnologia de vanguarda, confiável e duradora.

Bandeira de produto de máxima qualidade.

Contato personalizado ao cliente, confiança e Profissionalismo. 

A Melhor relação qualidade/preço.

Serviço criterioso e Impecável.

Cumprimento dos prazos de assistência e entrega. 

Compromisso com as normas de meio ambiente.

Satisfação do cliente, a chave para nosso exito. 

Rede de oficinas especialistas diesel multimarca



Um membro a mais da família Lucas



Lucas Diesel Service

NOSSA REDE

As oficinas do Lucas Diesel Service serão lideradas 

por especialistas em diesel; profissionais altamente 

qualificados com treinamento técnico preciso e 

adequado.

Eles devem mostrar a capacidade de verificar e 

reparar certos sistemas de injeção diesel, o 

equipamento deve ter provas de arte em especial, 

juntamente com as ferramentas necessárias para 

realizar tal trabalho com os melhores resultados.

Dependendo da demonstração de todas estas 

competências, uma oficina da rede Lucas Diesel 

Service poderia ser:

A rede de oficinas Lucas Diesel Service atenderá as 

necessidades de um mercado cada vez mais 

exigente, destacando-se pela excelência em sua 

atenção ao cliente e a mais ampla gama de 

produtos e serviços oferecidos aos seus clientes, 

todos com o endosso inestimável da marca Lucas.

Vamos identificar em sua oficina os requisitos 

precisos para que você possa se tornar um membro 

da família Lucas Diesel Service e nos sentiremos 

muito orgulho de recebê-lo como um novo membro 

desta rede de sucesso. 

Nosso papel é garantir que nossa rede de oficinas 

atenda e exceda as expectativas de mudança do 

mercado e do setor de diesel. Nós confiamos que 

você irá se identifique com os nossos valores, apoie 

a nossa filosofia e compromisso com a excelência em 

todas as àreas da sua atividade e ajude a fortalecer 

a rede global de oficinas especializadas para diesel 

Lucas Serviço Diesel criamos para você.

Rede de oficinas especialistas diesel multimarca



Atendendo às demandas de todo o mercado

Injetores e bombas convencionais

Bombas Bosch VE-EDC 

Bombas Bosch VE 

Bombas Bosch VP29/30 

Bombas Bosch VP44 

Bombas Zexel VE 

Bombas Delphi DPC  

Bombas Delphi DPC-N  

Bombas Denso VE4  

Bombas Denso VE-EDC

Bombas Bosch Lineales 

Injetores Bosch convencionais

Injetores Lucas convencionais

Injetores Delphi convencionais

Injetores Denso convencionais

 

Injetores Common Rail

Injetores Bosch Common Rail CRI1 

Injetores Bosch Common Rail CRI2 

Injetores Bosch Common Rail CRI3  (Piezoeléctricos)

Injetores Bosch Common Rail CRIN

Injetores Delphi Common Rail DFI1.2 

Injetores Delphi Common Rail DFI1.3 

Injetores Delphi Common Rail DFI1.4 

Injetores Denso Common Rail X1 

Injetores Denso Common Rail X2 

Injetores Denso Common Rail G2 

Injetores Siemens - VDO Common Rail  
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Bombas Common Rail

Bombas Bosch Common Rail CP1  

Bombas Bosch Common Rail CP1H3  

Bombas Bosch Common Rail CP3  

Bombas Bosch Common Rail CP4  

Bombas Delphi Common Rail DFP1  

Bombas Delphi Common Rail DFP3-DFP3.4  

Bombas Delphi Common Rail DFP6  

Bombas Denso Common Rail HP2  

Bombas Denso Common Rail HP3  

Bombas Denso Common Rail HP4  

Bombas Siemens-VDO Common Rail

Unidades Injetoras

Injetores Bomba Bosch UIS 

Injetores Bomba veículo industrial Bosch UIS 

Injetores unitarias veículo industrial Bosch PLD

Injetores Bomba Delphi EUI 

Injetores Bomba Siemens - VDO 

LUCAS DIESEL SERVICE PRO

LUCAS DIESEL SERVICE EXPERT

LUCAS DIESEL SERVICE MASTER



Lucas Diesel Service

parte da rede; uma iniciação ideal dirigida à oficina, 

na qual esta última será apoiada desde o primeiro 

momento pela gama de vantagens do Lucas Diesel 

Service.

LUCAS DIESEL SERVICE EXPERT

O serviço Lucas Diesel Service Expert oferece 

reparos e testes de sistemas diesel convencionais e 

common rail. A gama de sistemas que podem ser 

verificados e reparados é expandida, adquirindo 

maior capacidade de atendimento e atenção à 

demanda, tanto para o cliente final quanto para 

outros membros da própria rede.

LUCAS DIESEL SERVICE MASTER

O serviço Lucas Diesel Service Master oferece a 

reparação e verificação de sistemas diesel 

convencionais, Common Rail, bomba injetora e 

bomba unitária. É o nível premium da rede, no qual 

a oficina oferece a capacidade de atender todos os 

serviços especializados de diesel do mercado.

Uma oficina especializada em diesel poderá obter 

as qualificações PRO, EXPERT e MASTER, aderindo 

à rede Lucas Diesel Service em um desses níveis e 

sendo capaz de melhorá-la com o aumento do 

espectro de sistemas com os quais ela tem 

capacidade de trabalho. 

Na Lucas Diesel Systems, acreditamos firmemente em 

uma filosofia de fazer e trabalhar que é sustentável 

para o nosso ambiente e que impulsiona a economia 

colaborativa. Por essa razão, o Lucas Diesel Service 

é uma verdadeira rede de cooperação, a partir da 

qual é possível que as oficinas dos diferentes níveis 

trabalhem juntas, compartilhando e complementando 

seus serviços para atender a demanda total.

LUCAS DIESEL SERVICE PRO

O serviço Lucas Diesel Service Pro oferece o reparo 

e teste de sistemas convencionais, bem como o teste 

de sistemas Common Rail. É o primeiro passo. Fazer 

Sistemas de Injeção Diesel
PRO · EXPERT · MASTER
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Equipamentos de provas para componentes diesel multimarcas



Lucas Diesel Service

Na fase inicial de incorporação ao Lucas Diesel Service será possível realizar a homologação de 

equipamentos já existentes de outros fabricantes, desde que atendam aos padrões de qualidade exigidos para 

realizar o trabalho correspondente em cada nível da rede. Em uma segunda etapa, como o workshop em 

anexo quer aumentar a gama de serviços oferecidos ou modificar seus equipamentos obsoletos, a aquisição 

de cada equipamento preciso será estudada, de acordo com as necessidades que cada um dos membros terá.

Bancada de teste convencional

EDT320 para teste de injetores CR

 

LUCAS DIESEL SERVICE PRO

A

Bancada de teste convencional

EDT200 para teste de Bombas CR

EDT300 / EDT310 para teste de Injetores CR

EDR700 / EDR710 / EDR720 para calibração 

LUCAS DIESEL SERVICE EXPERT

A

Bancada de teste convencional

EDT101 padrão para teste universal

EDR700 / EDR710 / EDR720 para calibração 

B

Bancada de teste convencional

EDT200 para teste de Bombas CR

EDT310 para teste de Injetores CR

EDR710 / EDR720 para calibração
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Bancada de testes convencional

EDT100 para testar UIS/EUI/EUP e Bombas CR

EDT300 / EDT310 para testar injetores CR

EDR700 / EDR710 para calibração 

LUCAS DIESEL SERVICE MASTER

A

Banco de testes convencional

EDT101 com acessórios para Cambox LDFT1163
para teste universal

EDR700/EDR710 para calibração 

B

Bancada de testes convencional

EDT100 para teste universal

EDT300 para teste de Injetores CR

EDR700 para calibração
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Equipamentos de teste

Ferramentas para montagem/desmontagem de injetores CR

Ferramentas para reparação e calibração de injetores CR 
Bosch CRI, CRIN e Piezo

Ferramentas para reparação e calibração de injetores CR 
Denso

Ferramentas para reparação e calibração de injetores CR 
Delphi

Ferramentas para reparação e calibração de injetores CR 
Siemens-VDO

 

LUCAS DIESEL SERVICE EXPERT

 

 
Ferramentas para montagem/desmontagem e reparação de 

sistemas UIS/EUI

Ferramentas para reparação e calibração de sistemas HEUI

LUCAS DIESEL SERVICE EXPERT

Ferramentas para diagnóstico de componentes
elétricos em injetores CR

 

LUCAS DIESEL SERVICE PRO

Adicional ao anterior

Adicional ao anterior

Ferramentas

Nota

Equipamentos de Prova & Ferramentas
PRO · EXPERT · MASTER
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Excelência em formação técnica automotiva
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Programas de Formação
PRO · EXPERT · MASTER

Rede de oficinas especialistas diesel multimarca
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LUCAS DIESEL SERVICE MASTER 

LUCAS DIESEL SERVICE MASTER
1 · RECEPÇÃO

2 · LOJA

3 · PEÇAS DE REPOSIÇÃO

4 · ÁREA DE TESTE

5 · ALMOXARIFADO

6 · ESCRITÓRIOS

7 · WORKSHOP DE ARMAZÉM

8 · CIRCULAÇÕES

9 · LABORATORIO DIESEL

A · ÁREA DE TESTE

B · QUARTO BRANCO

C · LABORATÓRIO

10 · DIAGNÓSTICO

11 · VEÍCULOS LEVES

12 · SALA DE AULA E TREINAMENTO

13 · VESTIÁRIO

14 · VEÍCULOS PESADOS

Passo a passo de um Lucas Diesel Service 



Lucas Diesel Service

REQUISITOS

INSTALAÇÕES

• Tamanho adequado de local para os serviços oferecidos.

• Espaço de recepção de clientes com exposições de produtos Lucas

• Laboratório diesel específico.

• Layout flexível (por exemplo um Drive opcional) em função das     
   caracteristicas e serviços oferecidos para cada oficina.

• Local impecável segundo os padrões de qualidade da Bandeira Lucas Service. 

EQUIPE TÉCNICA:

A Oficina contará, ao menos, com uma equipe de 4 técnicos 

capacitados, especialistas em diagnosticos diesel eletrônico. 

SERVIÇOS 

A Oficina descrita deve ser capaz de atender o diagnóstico e reparação 

dos sistemas, em função do seu nível de serviço estipulado dentro da 

rede Lucas Diesel Service. 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

A Oficina membro da Rede deve ter os equipamentos mínimos 

estipulados e as ferramentas necessárias para realizar um eficiente 

diagnostico e reparação, de acordo com a sua oferta de serviços.

INSTALAÇÕES

A Oficina acordará com o distribuidor a realização de um programa de 

Treinamentos anuais, a través da Lucas Academy, em função de suas 

necessidades e do nível ao que se integra na rede.

COMPRAS 

A Oficina integrante da rede deve atender aos objetivos de compras de 

peças Lucas negociada com seu distribuidor correspondente.

AÇÕES DE MARKETING

Tendo uma conexão de intenet própia, a oficina poderá acessar:

• A aplicação adequada do manual de identidade corporativa fornecido   
  por Lucas Diesel Service, para assessoria de uso da marca

• A utilização de um e-mail personalizado com domínio própio Lucas                                            
  Diesel Service.

• Poderá desenvolver seu própio website personalizado Lucas Diesel                  
  Service, desenhado e coordenado por Lucas Diesel Service.

ESTADO FINANCEIRO

O Estabelecimento deverá mostrar uma situação financeira sólida para os

eventuais investimentos que sejam necessários efetuar. 

OUTROS SERVIÇOS

• Sistemas elétricos: bateria, motores de arranque e alternadores

• Turbinas

• Mecânica leve

• Motores

Adicionalmente, a oficina poderá oferecer outros serviços com produtos que 
não tragam nenhuma influência negativa ao negócio e o desenvolvimento da 
marca Lucas. 

Rede de oficinas especialistas diesel multimarca



Uma visão mais inteligente



Lucas Diesel Service

A imagem exclusiva e atraente da LUCAS também contribui para 

o sucesso do seu negócio. Sua poderosa identidade corporativa 

permite a fácil identificação da rede de oficina, transmitindo 

confiança e segurança aos seus clientes. Sua marca sólida e 

reconhecida influencia a percepção positiva que o cliente obtém 

em relação com a alta qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos.

Para oferecer um aspecto altamente profissional e 

completamente integrado e homogêneo com os padrões da 

marca Lucas, cada membro da rede Lucas Diesel Service 

aplicará as especificações incluídas no manual de identidade 

corporativa que será fornecido para essa finalidade.

Este documento completo responde a todas as perguntas que 

devem ser levadas em conta ao usar corretamente a identidade 

visual corporativa da marca Lucas em todos os seus aspectos e 

áreas. A Lucas Diesel Systems estará à sua disposição para 

fornecer a ajuda, o suporte e o aconselhamento que você pode 

precisar durante o processo de aplicação técnica e estética 

exigida em seu estabelecimento.

IMAGEM CORPORATIVA 

Rede de oficinas especialistas diesel multimarca





JUNTE-SE A LUCAS DIESEL SERVICE, UMA REDE GLOBAL
DE OFICINAS ESPECIALISTAS DIESEL MULTIMARCA!

Lucas Diesel Service
Rede de oficinas especialistas diesel multimarca






