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MOTORES DE
POPA MOVIDOS 
A GÁS PROPANO

CHEGA DE PERDER O HUMOR
COM O MOTOR DO SEU BOTE

CHEGA DE PUXAR A “CORDINHA” 1000 VEZES PARA O MOTOR  PEGAR
Não importa se o motor ficou parado um dia, um mês ou um ano! Diferente dos 
motores a gasolina, os motores a gás Lehr ao serem ativados, pegam muito fácil.

CHEGA DE CARBURADOR ENTUPIDO
Não tem boia para travar, tampouco gasolina que deposita impurezas entre outros 
tantos transtornos que todos conhecem muito bem.

CHEGA DE GASOLINA VELHA OU DE TER QUE MISTURAR ÓLEO NO TANQUE 
Gás propano é um combustível que não envelhece, não precisa de mistura e está 
sempre pronto para o uso.

CHEGA DE COMBUSTÍVEIS POLUIDORES
Os motores Lehr são ecologicamente corretos, funcionam com o mesmo gás utilizado 
em churrasqueiras náuticas, que é facilmente encontrado em qualquer loja de pesca ou 
artigos náuticos(cilindros de 465g).

CHEGA DE TECNOLOGIA ANTIGA
Os motores Lehr são os motores do presente e do futuro, agora  disponíveis no Brasil. 
Adquira já o seu e colabore, também, para um mar mais verde. Você vai gostar!

Tel: +(11) 3158-5080 | contato@lehrbr.com

Informações completas e revendas : www.lehrbr.com
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O MAR VAI FICAR MAIS VERDE

AGORA NO BRASIL, 
O MAIS NOVO CONCEITO
EM PROPULSÃO NÁUTICA

A Lehr é um fabricante norte americano especializado em motores movidos 
a gás propano. Titular de diversas patentes, sua tecnologia resulta em um 
motor extremamente robusto e confiável.

Comparado aos motores tradicionais, além de ter maior potência, não utiliza 
o carburador tradicional, ou seja, não tem boia para travar ou giclê para
entupir. Tudo isso garante partidas rápidas, independente do tempo que o
motor fique parado, pois o propano não envelhece como a gasolina e é um
combustível que não agride a natureza.

Propano é um gás atóxico, não venenoso e que não contamina o solo ou a 
água. É o combustível alternativo mais limpo, mais econômico e mais verde 
existente. Além disso, ele pode ser até cinco vezes mais eficiente do que os 
combustíveis tradicionais, resultando em um consumo menor e melhor 
performance da embarcação. 

Por ser gás, o propano não contém etanol ou outros aditivos que costumam 
entupir e danificar os componentes do carburador. Como resultado, os 
componentes de funcionamento do motor ficam mais limpos e exigem 
menos manutenção, obtendo partidas rápidas e precisas.

Disponível em 2,5 ou 5 hp, é o motor ideal para seu bote, o gás é facilmente 
encontrado em lojas de pesca ou de artigos náuticos (cilindros de 465g).

É o motor do futuro, agora disponível no Brasil. Adquira já o seu e colabore 
para um planeta mais limpo. Você vai se surpreender.




