
VOCÊ AINDA

Fundada em 1904, em Ohio, 
nos Estados Unidos, a Dana é 
líder mundial no fornecimento 
de sistemas de transmissão, 
vedação e gerenciamento 
térmico, com alta tecnologia e 
inovações que garantem maior 
e� ciência e desempenho para 
automóveis, veículos comerciais 
e fora-de-estrada, com motores 
convencionais ou movidos a 
energias alternativas.

Presente há mais de 70 anos no 
país, a Dana tem fábricas nas 
cidades de Gravataí, no Rio 
Grande do Sul, e Campinas,  
Jundiaí e Sorocaba, em São 
Paulo. E oferece ao mercado 
de reposição a mesma 
con� ança e qualidade que já 
é tradição nas montadoras do 
Brasil e do mundo.

COMPROMISSO COM O AFTERMARKET 
NO BRASIL

MAIS FORTE

PRESENÇA GLOBAL AO SEU LADO, QUANDO
E ONDE VOCÊ QUISER.

FONE
0800-727-7012

APP CATÁLOGO SPICER BRASIL
Disponível para Android e IOS

SITE
www.dana.com.br/aftermarket

SITE SPICER
www.spicer.com.br

SITE ALBARUS
www.albarus.com.br

E-mail SPICER
SAC@spicer.com.br

E-mail ALBARUS
SAC@albarus.com.br

FB SPICER
facebook.com/spicerbrasil

FB ALBARUS
facebook.com/albaruso� cial

YOUTUBE SPICER
youtube.com/spicerbrasil

YOUTUBE ALBARUS
youtube.com/albaruso� cial

TWITTER SPICER
twitter.com/spicerbrasil

SPICER 4 KIDZ
www.spicer4kidz.com.br

PODCAST
www.minutodocaminhao.com.br



PARA O QUE
DER E VIER

JUNTOS
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Estamos juntos de novo, juntos na estrada, 
parceira de con� ança e amizade que você pode 
contar quando precisa. Muitas histórias já foram 
escritas e muitas ainda iremos contar. Albarus. 
Qualidade que transmite segurança.

Nas o� cinas,
distribuidores,

lojas e estradas,
os fortes podem 

contar com a
força de Spicer.
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MAIS
COMSPICER

MAISMAIS
VOCE PODE^

Há mais de um século, Spicer é sinônimo de soluções de transmissão e suspensão, fornecendo às 
montadoras e ao mercado de reposição a mesma qualidade e resistência. Somos a força que está 
ao seu lado, sempre que precisar. Spicer. Porque ser forte é o melhor caminho.


