
REPARO PARA CENTRAIS ORIGINAIS 
A Linha Reparo possui diversas soluções para reparo das centrais originais  

de vidros e travas elétricas com problemas de funcionamento.

Uma quantidade muito variada de modelos de veículos, de diversas montadoras,  
possuem centrais originais para o controle e comando dos vidros e travas elétricas. 

Por diversos motivos, mas principalmente por desgaste, essas centrais com o tempo apresentam 
problemas, deixando os vidros elétricos originais inoperantes ou com mau funcionamento. 

O reparo destas centrais é praticamente impossível dado a diversidade de modelos de centrais 
e sua reposição por centrais originais quando não é muito cara, se torna difícil de se encontrar. 

Assim a TURY desenvolveu uma linha completa para que os instaladores possam realizar o 
reparo destas centrais originais com um produto de primeira qualidade e ainda manter 
todas as características do sistema original como funcionamento one-touch nos botões de 
todas as portas, proteção contra esmagamentos(1) e outras funções. 

O módulo ainda agregará novas funcionalidades, como as funções fail(2) e possibilidade de 
abertura e fechamento dos vidros elétricos por controle remotos. 

Confira abaixo a relação de modelos e suas aplicações:

Além de reparar as centrais originais, estes produtos também reparam sistemas  
alternativos instalados, como centrais de kits de vidro e trava elétrica ou  
módulos de automação de vidros elétricos de todas as marcas.

Estes produtos, além de poderem substituir centrais, também servem  
como módulos autônomos para equipar veículos, como acessórios.

(1) Produtos em conformidade com a resolução 468/13 do CONTRAN. Veículos que não tem esta função original, será agregada.
(2) Função que, se houver falhas no fechamento por controle remoto, garantirá que os vidros não permaneçam totalmente abertos.
(3) Produtos plug and play, PRO 2.16 DN  para dianteiras e PRO 4.45 DR para as 4 portas. Somente veículos com botões de sinais resistivos.
(4) Somente veículos com botões de sinais resistivos. Pode ser instalado nas portas dianteiras e traseiras.
(5) Ambas as centrais podem ser instaladas em qualquer veículo, porém TRX30 além de central de travas, agrega a função speedlock 
(travamento automático das portas com velocidade).

 PRODUTO       APLICAÇÃO

 PRO 2.16 EN e PRO 4.45 DR    Toda linha Fiat (3)

 PRO 4.40 e PRO 2.18                   Chevrolet, Ford, Up, Dodge, Jeep, Chrysler, Fiat 500 

 PRO 2KR (4)     Toda linha Volkswagen e Fiat

 TRX21 e TRX30 (5)     Qualquer veículo
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