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Enfim o
novo ano
O

ano de 2012 foi ambíguo para o mercado
automotor no Brasil. As montadoras de carros
comemoram um ano com recorde de vendas com
aproximadamente 3,8 milhões de unidades vendidas e
lançamento de 60 produtos, entre modelos novos e
atualizações.
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Já o mercado das motocicletas viu um cenário um
pouco diferente. A fabricação caiu 20,9% em 2012 em
comparação com 2011. A queda na produção
acompanhou proporcionalmente a redução das vendas
no varejo, que caíram 15,62%.
Analistas creditam essa queda a dois fatores principais,
dificuldade em conseguir crédito e a redução nos
impostos dos carros, o que os tornou mais vantajosos
na hora da compra. Mas uma coisa foi comum ao
mercado todo em 2012: as montadoras, tanto de carros
quanto de motos, começaram a olhar o Brasil de uma
maneira diferente.
Prova disso são as marcas que nunca deram muita bola
para o mercado brasileiro e que no ano passado
enviaram seus diretores e presidentes para anunciar
investimentos no País. E o que esperar para 2013,
então? O ano que começa com certeza será o ano de
muitas novidades no setor, já que o lema da vez é
ganhar participação no mercado com novidades até
agora pouco vistas pelos consumidores daqui.
Este também é o ano do Salão Duas Rodas, tradicional
na apresentação de novos modelos no mundo das
motocicletas. O setor, com isso, deve tentar reverter a
queda nas vendas do ano passado. Então, o que nos
resta é esperar para ver. Um bom 2013 para todos.
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Vitrine

Preparado para as chuvas?
Período de chuvas intensas e todo motociclista deve estar
preparado para não ser surpreendido e acabar perdendo
compromissos e até mesmo colocando a vida em risco. A
Alba é pioneira na produção de conjuntos impermeáveis.
E quando o assunto é proteção na chuva, o melhor é não
economizar para não terminar molhado.
A Alba tem duas linhas de roupas impermeáveis. Os
conjuntos confeccionado com tecido de nylon
emborrachado com PVC e costuras seladas com fita
termoadesiva e outra de PVC revestido com poliéster,
inclusive com modelos femininos. A fábrica de
Campinas ainda produz bota solada impermeável,
luvas, mochilas e até um blusão em nylon
paraquedas, com zíper frontal que vai até a
gola, garantindo união com o capacete. E
para as motos que ficam na chuva, a Alba
também tem uma linha de capas.
Confira os produtos no site
www.albamoto.com.br

Quer publicar seu produto na coluna Vitrine da revista Test Rider?
Então envia e uma foto juntamente de um texto falando sobre o produto
para o endereço de e-mail testrider@testrider.com.br
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Segurança na cabeça
A marca mundial de capacetes Arai acaba de
lançar um modelo exclusivo para o Brasil.
Cada modelo é feito à mão no Japão e o
Chaser 2 foi redesenhado a partir do zero em
quase todos os detalhes. A linha tem seis modelos
diferentes. Uma das novidades é o novo sistema de
ventilação, que oferece mais conforto ao motociclista.
O interior também foi aperfeiçoado para seguir as
linhas da cabeça, evitando os pontos de pressão e
oferecendo o necessário ajuste ao usuário. O botão de
ventilação aumentou de tamanho para facilitar a
operação de abertura e fechamento com as luvas. Além
disso, três posições de ventilação no queixo ajudam a
não embaçar a viseira.
Mais informações sobre a linha Chaser 2 da Arai no
endereço eletrônico: www.jet.com.br/uniquemotors/detalhes.asp?idproduto=1590898

Airbag para motociclistas
Com os perigos constantes nos
cruzamentos e rodovias, as
utilizações de equipamentos
para segurança são cada vez
mais imprescindíveis.
O Safety Air Bag Denko é
produzido pela Mugen Denko
do Japão, uma empresa
pioneira na produção de
equipamentos para a
segurança de motociclistas.

Aprovado pela Japan
Automobile Research
Institute e com selo de
aprovação da Comunidade
Europeia, as jaquetas e
coletes com airbag são
utilizados pelas forças
policiais do Japão, Estados
Unidos, Inglaterra, Alemanha,
França, Espanha e Itália.
Três modelos estão
disponíveis para o Brasil.
Confira os modelos no site:
www.compredenko.com.br

Fotos: Divulgação
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Matéria de capa

A Harley-Davidson que
já vem uniformizada
8

Road King Police tem
motor de 1.700cc:
testar a moto
utilizada por diversas
Forças Armadas de
diferentes partes do
mundo é muito
diferente

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

M

otos sempre proporcionam
muitas sensações em quem pilota.
De liberdade ao pilotar uma
custom, na velocidade ou deitando
numa curva com uma
superesportiva e por aí vai. Mas

e
a

testar a moto utilizada por diversas
Forças Armadas de diferentes
partes do mundo é muito diferente.
Não bastasse ter nas mãos uma
moto com motor Twin Cam 103,
refrigerado a ar, de 1.700cc, que
mede quase 2,5 metros e pesa 375
quilos, a Harley-Davidson Road
King Police ainda vem equipada
com sirene, luzes de perseguição e
um alto-falante. O modelo é
utilizado principalmente com os
batedores que escoltam
autoridades.
Após pegar a moto em São Paulo,

o primeiro desafio foi o trânsito da
Marginal Pinheiros. Mesmo
contendo a vontade de ligar a
sirene e o giroflex, percebo que
meu caminho vai se abrindo.
Alguns motoristas pensam que é
um policial e outros querem
mesmo é observar a moto, que tem
um para-brisa imponente.

Mesmo com o trânsito pesado, a
Road King tem agilidade. Mas é na
hora que começo a rodar na
Rodovia dos Bandeirantes que a
moto mostra todo seu potencial. A
entrega de força é impressionante e
exige sempre muita atenção
do piloto. Depois de
9
colocar a sexta marcha

Matéria de capa

é controlar o
acelerador e os
freios, que são
equipados com o
sistema ABS.
Toda tecnologia
adquirida ao longo
de quase 110 anos
da Harley-Davidson foi
empenhada na segurança desse
modelo. Nenhum botão de
acionamento das luzes, sirene ou
alto-falante é adaptado e fica bem
perto do alcance das mãos.
Durante os quase 400 quilômetros
rodados com a Road King Police
foi possível ter certeza que o
modelo foi desenvolvido para
oferecer um elevado desempenho
necessário para as Forças
Armadas. A moto passa muita
confiança em todas as situações e a
dificuldade fica por conta das
manobras de estacionamento.
Diferente de boa parte dos
modelos custom, a distância do
assento e o solo da Road King
Police chega a 780mm, o que
deixa a posição de pilotar bem alta.
O banco pode ser regulado.
O modelo Road King Police não é
comercializado, mas a Road King
Classic está acessível a todos os
consumidores e pode ser adquirida
pelo preço sugerido pelo fabricante
por R$ 56 mil.
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Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Na foto maior, a
avaliação da HarleyDavidson Road King
Police e seus detalhes
únicos: rádio
comunicador no painel,
lanternas coloridas, altofalante com cirene,
giroflex de alerta e
alforges com adesivos de
polícia. Acima, a H-D ao
lados dos blindados do
Exército.

+

no site
Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br

Agradecimentos ao 11ª Brigada de Infantaria
Leve GLO por ceder o local para as fotos e a
modelo Shana Maria Maciel Pereira
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Comparativo

+

no site
Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br

Foto: Osvaldo Furiatto Jr.

Honda CBR 1000RR
modelo 2012

Texto: Johnny Inselsperger

A

proveitando que o mercado
de motos de alta cilindrada foi o
que menos sentiu os efeitos da
crise econômica, a Honda lançou o
modelo 2012 da CBR 1000RR
para comemorar os 20 anos do
lançamento do primeiro modelo
superesportivo top de linha da
marca japonesa da marca japonesa.
O que mais chamou a atenção na
Fireblade foi às melhorias
eletrônicas. O mapa da injeção
eletrônica foi reprogramado e ficou
melhor para pilotar nas ruas e
estradas graças à entrega de
potência mais linear.
Entendo que os modelos de
12

1000cm³
exigem mais
experiência e
cuidados com a
reação do motor. Os
retrovisores complicam um
pouco na hora de passar entre os
carros e exige mais trocas de
marchas, mas a moto se comportou
muito bem tanto na parte de suspensão, freios, ciclística e reações
aos comandos do acelerador.
Já na estrada o mais complicado é
controlar o acelerador para não
perder a habilitação com multas
por excesso de velocidade.
Design
As mudanças no design foram
sutis. O visual está mais agressivo,
com a carenagem que ganhou novo
desenho, onde o fluxo de ar é
alimenta a caixa do filtro de ar e,
pressuriza a mistura
ar/combustível em alta velocidade,

melhorando a potência e o
desempenho da moto, além de
desviar o vento das pernas do piloto.
A parte traseira ficou mais compacta,
reforçando o visual esportivo. As
rodas ganharam um desenho com 12
pontas.
Motor
Indiscutivelmente, o ronco do motor
da Fireblade é marcante e faz a
adrenalina subir. O bloco com quatro
cilindros em linha, com 999,8 cm³,
16 válvulas, arrefecido a líquido, faz
lembrar que a relação peso/potência
do modelo é de 178 quilos para uma
potência máxima de 178,1 cv a
12.000 rpm, ou seja, a CBR 1000RR
2012 entrega um cavalo por quilo.
Com o poderoso torque máximo de
11,4 kgf.m a 8.500 rpm, o sistema de
escapamento agora vem com duas
novas válvulas que são muito
importantes para a liberação linear
do torque.
O amortecedor de direção é
eletrônico. Em baixa velocidade
deixa o movimento do guidão livre e
em alta fica mais rígido. O painel de
instrumentos agora é totalmente
digital.

Mais velozes e furiosas
Honda e Yamaha renovam seus
modelos superesportivos CBR
1000RR e YZF-R1, que estão
mais tecnológicas e bonitas

Foto: Divulgação

Novo sistema de freio
O novo sistema C-ABS da CBR
1000RR também foi eficiente
durante todo período da avaliação.
A mudança eletrônica no modelo
2012 aumentou a esportividade e
apenas no limite da frenagem é que
ocorre a divisão da força da
frenagem (entre as rodas e entra
em funcionamento o ABS, que
evita o travamento dos pneus).
Disponível nas cores vermelha
(STD e ABS), preta e branca
(apenas STD), a CBR 1000RR
Fireblade 2012 é importada e tem
preço sugerido de R$ 59.900,00,
para o modelo Standard e R$
62.900,00 com freios ABS.

YZF-R1
Em uma inteligente ação de
marketing, a Yamaha aproveitou o
lançamento da nova categoria de
motovelocidade no País e lançou a
YZF-R1 2013, que ganhou um
sistema de tração com sete opções
e mudanças que agradaram em
cheio no design.
A adoção do sistema de tração tem

Yamaha
YZF-R1 2013

sete módulos que
podem ser combinados com os três
opções do mapa de injeção,
possibilitando ao piloto 21
configurações diferentes de
desempenho do motor. Mesmo
sem opção para modelos com
ABS, o modelo superesportivo está
muito mais seguro, principalmente
para rodar na cidade e na chuva.
Mas os pilotos mais experientes
não precisam ficar tristes. Basta
deixar o módulo na opção mais
esportiva que a adrenalina sobe
como um foguete.
No mais, o motor de quatro
cilindros refrigerado a água com
virabrequim crossplane continua
com 998cc, que desenvolve 182
cavalos a 12.500rpm e potência
máxima de 11,8 kgf.m a
10.000rpm.

A moto manteve o peso de 166
quilos. As pedaleiras ganharam
garras para aumentar a aderência.
Design
Com mudanças sutis, porém
marcantes, a R1 está diferente
tanto na frente quanto na parte de
trás. A carenagem ganhou novo
desenho e um contorno com LEDs
que deixaram o visual ainda mais
agressivo. O desenho do
escapamento duplo mudou e
ganhou uma proteção com fibra de
carbono.
A YZF-R1está disponível nas
cores branca, azul e preta com
preço sugerido pelo fabricante de R$ 61.490.
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Avaliação

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Honda NC700X
econômica e m

G

eralmente, ao montar numa
entrega da força de maneira suave
moto bicilíndrica de 669,6cm³ o
e linear, que facilita muito nas
primeiro desejo é ouvir o ronco do
manobras complicadas no trânsito
motor “gritando” na casa dos 9 mil
pesado das cidades. Para melhorar
giros para cima, mas aqui a
ainda mais a redução no consumo
brincadeira é diferente e o objetivo
de gasolina, a moto de seis
era tentar chegar perto do consumo
velocidades tem a quinta overdrive
conquistado pelo piloto da Honda
e a sexta marcha em super
em uma pista de teste: 34 km com
overdrive. A velocidade atinge os
apenas um litro de
120km/h com apenas
Quanto
custa
gasolina.
3.000rpm.

O modelo 2012 da
Durante 10 dias perOutra novidade que
Honda NC 700X está
corri 1,5 mil quilôme- disponível nas cores
deixa a moto mais
tros nos mais diferen- vermelha e branca,
atraente, seja no
tes tipos de pisos e
com preço sugerido de cotidiano e mesmo as
condições climáticas. R$ 27.490 (standard) e viagens, é o inteligente e
Na verdade, não
versátil “porta-malas”
R$ 29.990 (C-ABS).
cheguei perto, mas
que o modelo tem onde
fiquei muito satisfeito
geralmente fica o tanque
com a média geral de 27
de combustível. Isso foi possível
quilômetros por litro. Fazendo uma
graças à inclinação de 55 graus do
análise, mesmo as monocilíndricas
motor. Durante o teste consegui
de 250cc e 300cc têm essa média
colocar um capacete de numeração
de consumo no dia a dia.
60 sem dificuldades.
Apesar do visual off-road, o
modelo crossover foi concebido
para ser ágil, prático, confortável e
econômico para uso urbano diário.
Nem por isso ela deixa de ser
prazerosa de pilotar nas estradas.
Com uma concepção nova para
motocicletas, trazida do carro
Honda Fit, o motor da NC 700X
gera potência máxima de 52,5 cv a
6.250 rpm, e torque máximo de 6,4
kgf.m a 4.750 rpm. Tudo isso com
14

O pequeno tanque de combustível,
com capacidade de 14 litros, foi
montado embaixo do assento.
Apesar de parecer pouco, dá
para percorrer quase 400
quilômetros sem parar para
abastecer.
Com um visual moderno
que chama a atenção, a
Honda conseguiu um
modelo que assimila
bem as imperfeições

dos diferentes pisos, como
paralelepípedos, buracos e mesmo
rodando na terra. O piloto fica
ereto e confortável. Rodando na
cidade mineira de São Thomé das
Letras, não enfrentei nenhuma
dificuldade nas imperfeitas ruas de
pedra e terra. Na estrada, paradas
mesmo só para tirar o
formigamento do traseiro depois
de mais de duas horas e meia
rodando direto.
As longas suspensões na dianteira
e traseira realizam bem o trabalho
e mesmo com passageiro na
garupa, em nenhum momento o
impacto foi transmitido para o
corpo.
Em um segmento de mercado que
a NC 700X enfrenta cerca de cinco
concorrentes, a alta tecnologia
embarcada no modelo vai garantir
uma boa fatia do mercado.
A grande arma da montadora
japonesa para criar uma
moto de alta cilindrada
econômica foi limitar o
giro do motor e aí

X: moderna,
muito bonita

Motocicleta da
montadora japonesa
acertou em cheio na
proposta de oferecer
um modelo de alta
cilindrada,
econômico e ágil
para o uso urbano
no dia a dia

entra uma forma diferente de
pilotagem. Para uma condução
mais esportiva, o piloto tem que
manter um olho na pista e outro no
belo conta-giros digital em barra
no alto do painel. Tudo isso para
evitar os inconvenientes cortes de
potência quando o giro do motor
atinge a faixa vermelha nos 6.500
rpm.
O câmbio é bem escalonado e tem
trocas de marchas justas e suaves.
O piloto que busca boa aceleração
e retomadas não pode economizar
nas trocas de marchas para manter
sempre o motor cheio e com bom
desempenho.
A boa ciclística da Honda NC
700X permite ao piloto realizar
rápidas e precisas manobras no
trânsito, como mudanças de
direção e curvas. Os largos pneus
da Bridgestone ajudam muito na
execução das tarefas.
O modelo avaliado na reportagem
não veio com os freios C-ABS,
mesmo assim foram sempre
seguros nas reduções de
velocidade e paradas.

+

no site
Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br
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Durante a inauguração da
concessionária, os jornalistas
puderam testar os veículos em
percurso de terra e lama

Inauguração

Polaris busca aumentar
participação no Brasil
Fábrica norte-americana abre concessionárias para brigar pelo mercado de ATVs e UTVs
Texto: Johnny Inselsperger
Foto: Osvaldo Furiatto Jr.

O

s amantes do fora de estrada
têm muito para comemorar.
Começou a funcionar em
Itupeva(SP), no Shopping Serra
Azul, a nova concessionária
Polaris, líder no segmento de
veículos off-road nos EUA. Além
dos veículos, os clientes terão a

16

sua disposição uma oficina especializada e uma pista de test drive.
Entre os 40 modelos da marca
estão os quadriciclos (ATVs) e um
dos grandes atrativos da empresa
são os pouco conhecidos UTVs, ou
side-by-sides. O veículo é
semelhante ao quadriciclo, mas
tem a volante igual dos
automóveis, com direção elétrica,

câmbio automático CVT e
modelos permitem transportar
uma, duas, quatro e até seis
pessoas.
Após o fim da parceria com o
Grupo Izzo, a Polaris já abriu lojas
em Brusque (SC), Fortaleza e
Ribeirão Preto. O Shopping Serra
Azul fica na Rodovia dos
Bandeirantes, km 72.

Sistemas de
admissão
A

s motos importadas
normalmente não funcionam como
deveriam, pois nossa gasolina tem
sua porcentagem de etanol, que faz
a mistura ar/combustível trabalhar
mais pobre, o que faz muitas
pessoas buscarem soluções para
melhorar o desempenho de suas
motos ou pelo menos fazer o motor
trabalhar redondo, como deveria.
Vamos falar primeiro dos sistema
de admissão.

Consideramos que um sistema de
admissão de alto desempenho e
qualidade é um dos melhores
investimentos em potência que se
pode fazer. Além do elemento,
temos sistemas de alto fluxo, que
trabalham com filtros que tem um
maior fuxo ar, de eliminam as
restrições físicas para que o ar
passe mais facilmente até a
borboleta. Quanto maior o fluxo de
ar, maior a potência gerada no
motor, pois conseguimos uma
eficiência volumétrica maior.

, truques,
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Por Paulinho Henn

Então, antes de investir procure um
profissional para que ele te oriente
corretamente para investir seu
dinheiro em um sistema que atenda
suas necessidades.

Foto: Divulgação

Para fazer um motor funcionar
bem, primeiro trabalhamos o
sistema de admissão, que pode ser
alterado do cabeçote, colocando
cabeçotes de competição ou
fazendo os dutos trabalhados em
banco de fluxo, corpo de borboleta
em diâmetros maiores, mas o
principal item e mais comumente
alterado é o filtro de ar.

melhores podem aumentar em até
12 cavalos de potencia.

s
a
d
r
o
t
Dou uinas
máq

Em quase todas as marcas de
filtros esportivos encontramos
elementos de filtro da marca K&N.
Os filtros de ar da K&N são
projetados para obter um fluxo de
ar elevado, praticamente sem
restrições, mantendo os níveis de
filtragem para garantir uma longa
vida do motor. Somente os
elementos de reposição k&N
normalmente acrescentam de 1 a 4
cavalos de potência, e sistemas
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Exclusiva

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

“A

Globo da morte
Com mais de 100 anos
de existência, o Globo da
Morte nunca sai da moda
e continua sendo uma
das principais atrações
circenses ao lado dos
palhaços e mágicos.

vibração e o calor do
público durante a apresentação dos
globistas é maior que as outras
atrações”, garante Ewerton Lestar,
proprietário e apresentador do Big
Brothers Cirkus.

no Globo da Morte. “Com 12 anos
rodava de bicicleta junto com três
motos. O globo era maior e no
mesmo ano pilotava dentro do
globo da morte com mais cinco
globistas.”

Lestar tem 36 anos e nasceu no
circo. Ele conta que já foi
trapezista, homem-pássaro, mágico
e adestrador de ursos, leões,
macacos e até ratos. “Comprei o
globo para eu fazer o número, mas
depois que vi um acidente
desanimei. Hoje eu vejo que
acertei, pois sinto a vibração e a
adrenalina do público. As pessoas
ficam paralisadas.”

O experiente piloto conta que
realiza uma média de 40
apresentações por mês e explica
que quanto menor o globo, mais
difícil para os pilotos. Para ele, o
bom piloto precisa de coragem,
determinação e treinamento. “É
treinar, treinar e treinar”.

Se para quem está observando a
sensação é forte, imagine para
quem lidera uma trupe dentro da
“jaula de aço”. O globista Oleimar
Dantas, de 36 anos, lidera a trupe
ao lado de mais dois
companheiros, Allan Tardelli, de
22 anos, e Gabriel Castilho, de
apenas 18 anos.

Dantas já sofreu pancadas e
fraturas nas costelas, pé, joelho,
punho e ombro. “ Já perdi o
número de tombos que tomei”,
disse.
Casado e pai de dois filhos, o
piloto não pensa em aposentadoria.
“ A hora de parar é quando o
reflexo é menor. Tenho um tio que
andou até os 55 anos.”
Rodando o Brasil

Dantas explica que seu avô e seu
pai são globistas e a primeira coisa
que aprendeu na vida foi brincar
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Com apenas 18 anos, o ator
Gabriel Castilho trabalho no Globo
da Morte desde os 14 anos após
concluir o Circo Escola do Beto
Carreiro. “Já rodei o Brasil inteiro.

Primeiro foi o Norte e o Nordeste.
Depois tirei o DRT de ator
(registro no Ministério do
Trabalho). Fiz alguns trabalhos
como modelo e ator, mas o maior
incentivo de voltar para o circo foi
a oportunidade de conhecer o Sul e
o Sudeste.”
Respeito
Com apenas 22 anos, o globista
Allan Tardelli conta que já passou

e é garantia de emoção

por quatro circos e acumula em seu
currículo dois graves acidentes
com fraturas no braço e perna. “O
medo tem que existir. É uma
profissão em que a adrenalina é
diária.”
Todo piloto respeita o Globo da
Morte e sabe que a realização do
bom trabalho não depende só dele.
“O trabalho é homem e máquina.

Quando você está confiante a moto
te derruba”, disse Castilho.

celular. A gente faz amizades, mas
depois precisa ir embora. Eu gosto
de viajar”, conta Castilho.

Mulheres
Tanto para Tardelli quanto
Castilho, uma das grandes
motivações de ser um globista é o
fascínio que o espetáculo cria nas
mulheres. “As mulheres chegam
junto e deixam o número de

Por outro lado, os homens estão
deixando de dominar sozinhos a
esfera de aço. “Tem uma menina
que está ensaiando. “É um glamour
quando o público vê uma mulher
tirando o capacete”,
admite Lestar.
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Motos
Hoje não se usam mais as motos
de motor dois tempos (2T) que
tinham um ronco estridente e
soltavam muita fumaça que
elevavam ainda mais a adrenalina.
O proprietário do circo Big
Brothers Cirkus conta que muitas
crianças ficavam assustadas. Por
isso, as motos utilizadas nas
apresentações são Yamahas
modelo XTZ 125, que ganham
iluminação que deixa a
apresentação ainda mais bonita
quando o circo fica completamente
no escuro enquanto os globistas
realizam 12 manobras durante
aproximadamente 15 minutos.
20

Oleimar Dantas explica

que o Globo da Morte ganhou seu
maior impulso no Brasil nos anos
1980 com a entrada no mercado da
Yamaha TT 125cc. Depois vieram
as motos com suspensão
monochoque, que permitiram
manobras mais avançadas. A única
preparação das motos ocorre no
carburador para a moto não falhar
quando está de ponta-cabeça.
Segurança
Dantas explica que andar de moto
dentro do Globo da Morte parece
que está rodando em uma rua
esburacada que castiga a coluna,
pescoço e braços. “Nunca vi uma
pessoa morrer no Globo da Morte.
O maior perigo é a roda atingir o
pescoço. Meus tios contam que já

viram globistas morrendo, mas
naquela época o piloto usava uma
boina na cabeça, calça do Exército
e botas”, explica Dantas.
Os globistas também realizam
apresentações fora das lonas, em
feiras e festas. A montagem do
Globo da Morte leva cerca de três
horas e a apresentação custa entre
R$ 8mil e R$ 10 mil, segundo
Lestar.
História
Segundo a Wikipedia (enciclopédia da internet), o Globo da Morte
consiste em uma espécie de uma
jaula em forma de esfera de aço
onde alguns motociclistas andam
com suas motos por dentro dela.

Imagens da apresentação da equipe
do Globo da Morte durante o
espetáculos e na gravação do vídeo
com nosso jornalista dentro do globo.

Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Ele foi criado nos Estados
unidos, em 1904 e veio para o
Brasil na década de 1930 com o
italiano Guido Conci e sua turma
de globistas. Entre eles o grande
astro da moto Carmino Rizzo. Na
época, Panair do Vale com
apenas 13 anos aprende as
técnicas dentro da esfera, ainda
sim mal alcançava os pés no
Globo para se apoiar na
motocicleta.
Panair, pioneiro na exportação do
Globo e de brasileiros para outros
países, leva o alto nível do show
proporcionado por brasileiros no
Globo da Morte. Quando dizem
que os brasileiros são bons de
bola, estão corretos, pois também
dominam esta arte.

Experiência própria
Muitas pessoas que trabalham no circo desejam andar no Globo da
Morte e tudo começa com bicicletas e motos menores. Para ter uma ideia
da dificuldade enfrentada por um globista, resolvi experimentar rodar de
bicicleta dentro do Globo da Morte. Caro leitor, tenha certeza, é muito
difícil. Primeiro você precisa superar o enjoo de ficar rodando em
círculos, que não consegui superar. Depois ainda é preciso manter a
circunferência dentro da esfera, pois a roda tenta abrir o círculo e o
globista precisa inclinar o corpo para manter a trajetória. Como não foi
possível pilotar, o jeito foi ficar no centro do Globo da Morte para
observar bem de perto as manobras realiza-das pelos globistas e
conferir um pouco mais de perto todas as emoções do espetáculo
(confira o vídeo no site). Resumo tudo que senti dentro
da jaula de aço em apenas duas palavras: haja coração.

Dantas conta que no começo as
manobras eram realizadas numa
espécie de bacia, mas quando a
moto escapava, acaba atingindo o
público que assistia de cima.

+

no site
Veja galeria
completa de fotos e vídeo
em testrider.com.br
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Eventos

Um show de no

Lançamentos que já estão nas ruas ou chegarão em breve, in
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

Salão do Automóvel de Detroit deu o
start nos grandes eventos do ano,
apresentando muitas novidades, muitas das
quais veremos nas ruas brasileiras. A
exposição no Cobo Hall, que começou no
dia 15 e termina no dia 24, tem lançamentos
das principais marcas e conceitos que estão
muito próximos de novos modelos de série,
que passam longe de versões exóticas que
muitas vezes marcam os protótipos. Confira
as principais novidades:

Honda
A montadora japonesa
revelou o Urban SUV
Concept, novo utilitário
esportivo compacto baseado
no chassi do Fit. Menor do
que o CR-V, é a aposta da
marca para competir
com o Ford EcoSport,
Renault Duster e
Nissan Juke.

Audi
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A principal novidade no estande da Audi é
o lançamento do RS7, versão esportiva do
A7, equipada com motor biturbo 4.0 de 552
cv, que o leva aos 306 km/h. Ele chegará ao
Brasil em 2014. Também foi revelado o SQ5
a gasolina, que será lançado no mercado
brasileiro até o final deste ano. Tem sob o
capô um propulsor turbo V6 de 3.0 litros
com injeção direta de combustível (TFSI),
que desenvolve 354 cv de potência, faz 0100 em 5,3 segundos e a velocidade máxima
é limitada eletronicamente a 250 km/h.

ovidades

nclusive no Brasil, marcam o Salão de Detroit
Chevrolet
Fotos: Divulgação

Um dos lançamentos mais esperado do ano nos Estados
Unidos é a sétima geração do Chevrolet Corvette
Stingray, revelada em Detroit. O esportivo traz novo
design, que muitos consideram o mais bonito do carro
em seus 50 anos que se completam em 2013,
motor e desempenho melhorado. O
Vette ou C7 tem plataforma de
alumínio, partes em fibra de carbono
e o novo propulsor LT1, um V8 de
6.2 litros, com injeção direta de
combustível, comando de válvulas
continuamente variável e taxa de
compressão de 11,5:1. Ele entrega
450 cv de potência e 62,1 kgfm de
torque, levando o carro de 0 a 100
km/h em menos de 4 segundos. Outra
novidade é Tracker, SUV compacto
que será comercializado no Brasil
para concorrer com o Ford EcoSport
e Renault Duster.

BMW
A BMW levou para o evento nos Estados Unidos o
BMW Z4 reestilizado, que ganha nova versão de
entrada. A sDrive18i tem motor biturbo 2.0 com
156 cv de potência, acoplado a um câmbio manual
de seis velocidades ou automático de oito. O
modelo acelera de 0 a 100 km/h em 8 segundos e
atinge a velocidade máxima de 221 km/h. As
mudanças estéticas no roadster foram sutis,
marcadas pelo farol dianteiro de LED e novas rodas
de liga leve de 17 e 18 polegadas. Ele dividiu as
atenções do estande com o novo M6 Gran Coupé.
Ele começará a ser vendido em maio nas versões
cupê e conversível, sendo 113 milímetros mais
comprido do que o M6 padrão. Ele tem um ar
agressivo, com novo para-choque dianteiro, saias
laterais, difusor traseiro em CFRP (plástico
reforçado com fibra de carbono), rodas de liga leve
de 20” e quatro saídas de escape. O motor é um
biturbo V8 de 4.4 litros, que desenvolve 560 cv.
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+

no site
Veja galeria de
fotos, vídeos e mais
lançamentos em
testrider.com.br

Mercedes-Benz

Infiniti
A caminho do Brasil, onde desembarcará em 2014, a
Infiniti apresentou o novo Q50, a versão reestilização
do Série G e que estreia a nova nomenclatura da
marca. O modelo ganha linhas mais esportivas,
inspirada no conceito Essence, apresentado em 2009.
O interior também foi redesenhado, com nova tela
multimídia de sensível ao toque (touch screen). As
opções de motorização vão do V6 3.5 de 296 até o
híbrido V6 3.7 de 354 cv, com o motor elétrico sendo
alimentado por uma bateria de íons de lítio. O câmbio
é automático de sete velocidades.

Jeep
A estrela no estande da Jeep foi o Grand
Cherokee 2014, que foi reestilizado e
ganhou nova opção de motor diesel e
câmbio automático de oito velocidades.
O SUV ganhou uma nova frente, que o
deixou mais robusto. trazendo ainda
novos faróis de bixenon com luzes
diurnas de LED e para-choque
redesenhado, com uma grande entrada de
ar. O interior também foi redesenhado,
com novo volante e alavanca de câmbio.
A versão top de linha Limited tem agora
a opção de trazer sob o capô um motor
turbodiesel V6 3.0 de 240 cv de potência.
24

A marca alemã reservou o
lançamento da nova
família Classe E. Os
faróis de dupla parábola
que marcaram o modelo
foram substituídos por um
par de faróis maiores. A
grade dianteira também
foi redesenhada, dando
uma aparência mais leve ao carro. A versão
de alto desempenho, a E 63 AMG, tem um
visual mais arrojado, desempenho melhorado
e mudanças aerodinâmicas. O motor biturbo
V8 de 5.5 litros foi retrabalhado e entrega
mais 31 cv de potência, chegando aos 549 cv.
O câmbio é automático de sete velocidades
AMG SPEEDSHIFT, que transfere a força do
motor para as rodas traseiras. O novo E 63
AMG faz 0-100 em 4,2 segundos e chega
aos 250 km/h de velocidade máxima.

Toyota

Porsche

Fotos: Divulgação

A Porsche lançou, em Detroit, o Cayenne
Turbo S, o modelo mais potente do SUV.
Ele faz 0-100 em 4,5 segundos e atinge
os 284 km/h de velocidade máxima. O
modelo é impulsionado por um motor V8
de 4.8 litros, o mesmo presente no
Panamera Turbo S, que ganha aumento
de pressão no turbo e nova regulagem
eletrônica do motor, com a potência
aumentado 42 cv em relação do Cayenne
Turbo, chegando aos 584 cv. Ele conta
ainda com tração nas quatro rodas, e
amortecedores a ar inteligentes com
controle ativo e barras estabilizadoras
hidráulicas. Na parte estéticas, as
mudanças são sutis, como faróis
escurecidos, rodas de 21” e espelhos
retrovisores redesenhados. No interior, os
detalhes de acabamento são em fibra de
carbono.

A Toyota revelou o Furia Concept, que antecipa a futura
geração do Corolla. O protótipo apresenta linhas esportivas e
várias partes em fibra de carbono, como difusores, aerofólio e
molduras dos espelhos retrovisores. Ele tem 4.610 milímetros
de comprimento, 1.806 de largura, 1.425 de altura e distância
entreeixos de 2.700 mm. Os faróis estreitos e o para-brisa
inclinado dão um ar elegante ao sedã.

Hyundai
A Hyundai revela o HCD-14 Genesis
Concept, que antecipa a nova geração do
Genesis. O modelo de luxo é
apresentado como um cupê e tem
detalhes como a palavra Genesis gravada
nos faróis. O conceito tem tecnologias
que podem ser incorporadas pelo modelo
de série, como head-up display, com as
principais informações do carro sendo
projetadas no para-brisa.
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Lançamento

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

novo Quattroporte é a
principal novidade da Maserati no
Salão de Detroit (EUA). A sexta
geração ganha novo design,
plataforma, novas opções de motor
e equipamentos. É mais um modelo que se beneficia da união da
italiana Fiat e da norte-americana
Chrysler. O sedã passa a usar o
chassi modificado do Chrysler
300, ficando maior para oferecer
mais conforto para os ocupantes.
Ele mede agora 5.263 milímetros
de comprimento (um ganho de 163
mm), 1.948 de largura (+64mm) e
3.170 mm de distância entreeixos
(um aumento de 106,7 mm),
resultando em mais espaço para os
passageiros do banco de trás e
porta-malas, que passa a ter
capacidade para 530 litros.
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A força do tri
Maserati lança a sexta geração do Quattroporte,
que tem motor produzido pela Ferrari
O Quattroporte também ficou mais
leve, sendo quase 100 quilos mais
leve do que o anterior, com a
redução sendo obtida com o uso de
novos materiais. As quatro portas,
capota, paralamas e tampa do
porta-malas, por exemplo, são
feitos de alumínio. A suspensão
também é nova, sendo de duplo
braço triangular na frente e
multilink na traseira.

Coração
Outra novidade é que sob o capô
do Quattroporte agora bate um
coração da Ferrari, que deixa de
ser uma fabricante de
superesportivos para se tornar
também uma fornecedores de
motores para os modelos premium

idente
do Grupo Fiat. O sedã ganha dois
novos propulsores, um V8 de 3.8
litros e um V6 3.0, ambos biturbo
e produzidos pela Ferrari. O
câmbio é automático de oito
velocidades, substituindo o de seis
marchas que era usado, que
transmite a força do bloco para as
rodas traseiras.

O bloco V6 vem combinado com
sistema de tração integral,
entregando 404 cv de potência e
550 Nm de torque. Ele leva o carro
de 0 a 100 em 4,9 segundos e
velocidade máxima de 285 km. O
V8 produz 523 cv e 710 Nm de
torque, fazendo o sprint em 4,7
segundos e a velocidade máxima
chega aos 307 km/h. Esse motor
faz do Quattroporte o modelo mais
rápido e poderoso já feito pela
Maserati.

Tecnologia
O sedã premium se renova para
brigar com modelos como o
Mercedes-Benz Classe S, BMW
Série 7, Jaguar XJ e Porsche
Panamera. Para garantir uma boa
dirigibilidade, ele mantém o perfeito
equilíbrio de peso 50:50 entre a
frente e a parte traseira. De acordo
com a Maserati, apesar de ser mais
potente, o novo V8 reduz em 20% o
consumo em relação ao modelo
anterior, com média de 8,5 km/l.
O Quattroporte conta ainda com
novos recursos de tecnologia, como
nova tela sensível ao toque (touch
screen), pedais ajustáveis, internet
sem fio e, como opcional, sistema de
som Bowers & Wilkins.

Foto: Divulgação

+

no site
Veja galeria
completa de fotos
e vídeo em
testrider.com.br
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Sandrinha Rezende
é pin-up e apaixonada
por motocicletas

Fotos: Divulgação

Você sabe o que é pinstriping ?
O pinstriping é a arte de fazer desenhos abstratos ou não
usando apenas finos e perfeitos filetes pintados a mão livre.
O trabalho é executado utilizando apenas um pincel especial,
conhecido como striper. Aqui no Brasil, mais precisamente em
Campinas (SP), há um artista que desenvolve esse trabalho
com maestria. Leandro Liqueri já tem sua marca carimbada
em muitas bikes, carros e acessórios por ai. Seus trabalhos são
reconhecidos por um brasão em forma de flor de liz. Conheça
mais em www.facebook.com/liqueri.kulturakustom
Amantes de rockabilly
A Jukebox é uma loja pra quem
realmente gosta de rock. A empresa conta
com uma unidade de loja física e uma
loja online para compras pela internet. Os
produtos são escolhidos para agradar os
amantes da cultura custom, rockabilly,
rock clássico, anos 50 e mundo retrô.
www.jukebox.tanlup.com

Música de qualidade
A Solid Rock Rádio prima pela
qualidade e pela raridade das músicas
que toca, indo pelo mundo inteiro ao
encontro dos ávidos ouvintes que sabem
apreciar o “creme do creme” do blues
(guitar blues, country blues, jump blues,
acustic blues), do country (bluegrass,
hillbilly, honk tonk, country-a-billy, country
music) e do rock n´ roll (rockabilly, boogie
woogie, jive rock, surf music, southern rock).
Acesse pelo link www.solidrockradio.com.br
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Tatuadas
Se você gosta de tatuagem,
uma boa página para
curtir no Facebook é a
Mulheres Tatuadas. Curte lá
www.facebook.com/mulherestatuadas

Em cartaz
Os vídeos mais vistos no site da Test Rider
Fotos: Reproduções

Um motociclista, que se identifica como Mike
Terrorista, gravou um vídeo em que costura
no trânsito da Marginal Pinheiros, em São
Paulo, a 131 km/h. É um risco para ele e
outras pessoas. testrider.com.br/?p=7736

O piloto francês Jorian Ponomareff mostra
suas habilidades no drift com uma BMW
S1000RR. Para fechar em grande estilo a
apresentação, um Audi R8 junta-se a ele.
testrider.com.br/?p=7493

A ideia era uma pegadinha com o mecânico,
mas não acabou bem. Um garoto se escondeu
no compartimento do motor para assustá-lo.
Veja como a brincadeira terminou.
testrider.com.br/?p=7293

A história de muitas famílias está
intimamente ligada aos carros. Uma delas
é do franco-italiano Vensio Pagani, que
encontrou depois de 70 anos, sem querer,
o carro que foi do pai.
testrider.com.br/?p=7270
Quando o acidente
parecia inevitável,
surgiu uma mão
+
no site
santa para evitar a
batida. Foi algo
Veja esses e
outros vídeos
tão simples que
no site testrider.com.br
até surpreende.
testrider.com.br/?p=2607
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Mercado

Baixa
voltagem
Vendas fracas de carros elétricos
fazem Audi suspender dois projetos
e decepciona a Renault
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

s carros 100% elétricos
foram apresentados por muitas
montadoras como a solução
energética – ou pelo menos a
melhor opção - para a mobilidade
humana. Nos últimos cinco anos,
ganharam o atraente slogan de
“veículos verdes”, capazes de
reduzir a poluição atmosférica, um
dos grandes problemas das
metrópoles mundiais. Amparados
por uma grande campanha de
marketing, vários protótipos
elétricos invadiram os maiores
salões de automóveis do planeta,
de Detroit a Frankfurt.
Mas a realidade que se apresenta
hoje é diferente e há sinais que a
essa tecnologia terá de ser
repensada. A Audi colocou o pé no
freio em relação aos carros
elétricos, anunciando o
cancelamento em definitivo do
30

projeto do A2 e
suspendendo por tempo
indeterminado o lançamento
do R8 e-tron, que já estava
atrasado – deveria ter ocorrido no
final de 2012. O motivo é o mais
simples possível e capaz de
convencer qualquer empresário ou
executivo. As vendas de carros
elétricos estão muito abaixo das
projeções feitas pelas indústrias.
Vendas
A japonesa Nissan esperava vender
20 mil Leaf nos Estados Unidos
em 2012, mas atingiu apenas 35%
dessa meta, com o emplacamentos
de 7 mil unidades. A francesa
Renault, uma das montadoras que
mais aposta nessa tecnologia,
admite que está decepcionada com
as vendas de carros elétricos na
Europa, apesar de ocupar a
liderança no segmento. “Eu acho
que as pessoas inventam restrições
que os carros não têm”, diz o

diretor de Marketing da
montadora, Stephen Norman. Ele
anuncia uma estratégia mais
agressiva para ressaltar as
vantagens da tecnologia, como
economia, freios mais eficientes e
o conforto do silêncio. No
primeiro trimestre deste ano, a
Renault iniciará as entregas na
França do Zoe, o primeiro 100%
elétrico popular.
Ele é equipado com motor de 86
cv, alimentado por baterias de íons
de lítio, que garantem uma
autonomia de 210 km. O Zoe é
oferecido por 13,7 mil euros (em

BMW investe há 40 ano
Apesar dos carros elétricos
ganharem mais espaço recentemente, a tecnologia existe há varias
décadas. A BMW comemora os 40
anos de construção de veículos
elétricos. Os primeiros dois
protótipos do 1602 foram
apresentados nos Jogos
Olímpicos de 1972,
equipados com motor de
43 cv alimentado por 12
baterias de 12V. O modelo
acelerava de 0 a 50 km/h
em 8 segundos e atingia a
velocidade máxima de 100
km, com uma autonomia
de 30 km.

carros, quando a vida útil
acabar. Também ninguém
responde quando custará ao
consumidor para substituir as
baterias, que têm um peso
significativo no valor dos carros.

torno de R$ 37,6 mil), incluindo o
subsídio de 7 mil euros para os
carros verdes. O Zoe é o quarto
modelo elétrico da marca, que tem
em seu portfólio o Fluence ZE,
Kangoo ZE e o Twizy.
Futuro
Um dos obstáculos da indústria é
convencer os consumidores a
pagarem mais para ter um carro
elétrico. Também há temas que
elas evitam tocar. Entre eles o que
será feito com as baterias de íons
de lítio, a mais usada para
alimentar os motores elétricos dos

Mas é prematuro fazer qualquer
previsão sobre os carros elétricos,
até porque a tecnologia ainda é
nova, mas o certo é que não é uma
unanimidade. O presidente da
Ferrari, Luca di Montezemolo, já
declarou que a montadora nunca
terá um carro 100% elétrico
enquanto ele for o chefão. O todopoderoso da Cavallino Rampante
acredita, porém, no futuro dos
carros híbridos, que associam
propulsores a combustão e
elétricos. Essa motorização estará
presente na sucessora da icônica
Ferrari Enzo, que será lançada
em fevereiro, que contará um
motor V12 de 6.3 litros de
760 cv e outro elétrico, que
desenvolve mais 100 cv.

O 325i ofereceu o primeiro
vislumbre da viabilidade dos carros
elétricos. O sedã tinha um motor de
30 cv, acelerava de a 50 km/h em 9
segundos e atingia a velocidade
máxima de 100 km/h. A autonomia
aumentou muito e chegou aos 150
km. Todo o conhecimento obtido
está sendo usado no i3, que será
lançado este ano e será o primeiro
carro 100% elétrico da montadora
bávara a ser comercializado. A
BMW não revelou os detalhes
técnicos do modelo, mas apresentou
no Salão de Los Angeles (EUA),
em novembro, o i3 Coupe Concept,
uma nova versão modelo,
alimentado por um motor elétrico
de 170 cv de potência e 250 Nm de
torque. As baterias de íons de lítio
permitem uma autonomia de
160 km com uma única carga.

+

no site
Veja galeria de
fotos com modelos
de carros elétricos em
testrider.com.br
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Festividade

Alto desem

A britânica
empresário David Brown, é que
surgiu a sua linha de carros DB,
com o lançamento do DB1. Em
1951, o DB2 conquistou o 2º e 3º
lugares de sua categoria em Le
Mans. Mas foi a partir de 1960
que a marca britânica realmente se
tornou um ícone e um objeto de
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider desejo.

A

tradicional Aston Martin
completou no último dia 15 um
século de fundação. Ela nasceu no
dia 15 de janeiro de 1913 como
Bamford & Martin, uma
associação dos sobrenomes de seus
criadores, Lionel Martin e Robert
Bamford. Ela sempre teve seu
nome ligado a carros esportivos de
alto desempenho e corridas. Tanto
que mudou de nome no ano
seguinte após o sucesso de seu
carro na prova de subida de
montada de Aston Hill Climb, nas
proximidades de
Buckinghamshire, na Inglaterra.
Surgiu, então, o nome definitivo:
Aston Martin.
A montadora tornou-se uma
fornecedora de carros para pilotos
e entusiastas. Em 1926,
venceu o Grande
Prêmio da
França. A partir
de 1947,
quando a
montadora
passou para as
mãos do
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Dois fatores foram primordiais
para isso. O primeiro foi a
associação com o estúdio de
design italiano Zagato para a
criação do Aston Martin Zagato
DB4 GT, uma parceria que dura
até os dias de hoje. O segundo se
deve a 007, o agente secreto a
serviço de sua majestade. Desde
então, o nome da marca sempre
esteve associado ao agente secreto,
apesar de ele não ter sido muito
fiel e ter dirigido carros de outras
marcas.
A Aston Martin e Bond voltaram a
se encontrar em 007 Marcado para
a Morte, em 1987, com o espião
mais famoso do cinema rodando a

bordo de um Aston Martin Volante.
A parceria se repetiu outras vezes.
Em 007 – Operação Skyfall, o
mais recente filme da franquia, um
DB5 foi destruído. Na verdade,
uma réplica de papel, pois seria um
sacrilégio mandar pelos ares um
carro que muitos consideram um
dos mais bonitos criados até hoje e
que é avaliado em US$ 4,6
milhões (cerca de R$ 9,4 milhões).
Alto desempenho
A partir de 1972, a montadora
britânica passou a usar motores V8
para garantir o alto desempenho e
enfrentar as italianas Ferrari e
Lamborghini. Em 1975, um novo
consórcio adquiriu a fábrica e
lançou o Aston Martin Lagonda,
ressuscitando o nome de uma
marca que havia sido adquirida
pela montadora em 1947. O
modelo tinha um estilo
único e painel com

mpenho desde o berço

a Aston Martin completa um século com o nome ligado às corridas e modelos esportivos
botões sensíveis ao toque, mas os
altos custos de produção e o fato
de não ser confiável, fez o
Lagonda ser um fracasso
comercial. A montadora passou
para as mãos da Ford, que a
manteve até 1993.

Atualmente, a montadora pertence
aos grupos de investimento Dar e
Adeem, do Kuwait, e ao
empresário britânico John Sinders.
A sua mais recente criação é o
Vanquish, lançado em junho
passado. O sucessor do DBS tem
chassis de alumínio fundido na
parte frontal com fibra de carbono
na parte traseira. O modelo 2+ 2
lugares tem um motor V12

aspirado de 5.9 litros, que entrega
565 cv a 6.750 rpm e 620 Nm de
torque a 5.500 rpm. O câmbio é o
automático de seis velocidades
Touchtronic 2. O Vanquish faz 0100 em 4,1 segundos e atinge a
velocidade máxima de 305 km/h.
Ele mostra que a Aston Martin
continua acelerando forte rumo ao
futuro.

+

no site
Veja galeria
completa de fotos
e vídeo em
testrider.com.br
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Fotos: Divulgação e reprodução

A marca do oval azul retomou a
linha DB, com o DB7, um modelo
de entrada impulsionado por um
motor V6 de 3.2 litros. Foi um
sucesso, com o DB7 atingindo a
marca de 7 mil unidades
produzidas, sendo um dos Astons
mais vendidos até hoje. Em 2004,
ele foi sucedido pelo DB9. Cinco
anos depois, surgiu o One 77, uma
edição limitada a 77 unidades feita
à mão, tendo sob o capô um
propulsor V12 de 7.3 litros de 750
cavalos de potência, o mais potente
motor aspirado do mundo na
época.

DB5 lançado em
1963 usado no filme
Goldfinger

Lançamento

Família renova
Mercedes apresenta a renovação
completa do Classe E, que traz mais
tecnologia embarcada

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

Mercedes-Benz renovou
toda a linha Classe E, o que inclui
o sedã, cupê, conversível, station
wagon e o esportivo AMG. O
modelo ganha novo design
refinado e de ar esportivo, além de
sistemas de segurança. Na parte
estética, a principal mudança
encontra-se na frente, com a
substituição dos faróis de dupla
parábola por um par de faróis
maiores. A grade dianteira, capô e
para-choques também foram
redesenhados.
Os motores sãos os mesmos, com
a versão de entrada E200 contando
com um o 2.0 de quatro cilindros a
gasolina e injeção direta de
combustível, que entrega 181 cv. O
câmbio pode ser manual de seis
velocidades ou automático de sete
marchas. Entre as tecnologias
incorporadas ao modelo estão os
sistema Start&Stop – o motor é
desligado automaticamente ao
parar no semáforo e para ligar para
pisar no acelerador ou freio – e de
recuperação de energia gerada na
frenagem. Esses equipamentos
ajudam a aumentar a eficiência do
Classe E, reduzindo o consumo e
as emissões de gases poluentes.
Mais recheado
O Classe E passa a contar com 11
novos sistemas, que foram
34

incorporados ao modelo ou foram
otimizados. Entre eles estão o
detector de sonolência do
motorista e o inédito de prevenção
de colisão auxiliar - um radar
detecta o risco de batida e aciona
os freios para reduzir a gravidade
do impacto.
Na Europa, ele tem seis opções de
motor a gasolina e três a diesel,
com a potência indo de 184 a 408
cv. O Classe E ganha a nova
versão BlueDIRECT, equipada
com propulsor V6 turbo de 3.0
litros com uma avançada
tecnologia de injeção direta de
combustível, que entrega 333 cv.
O modelo conversível é equipado
com o AirScarf, equipamento que
sopra ar quente no pescoço dos
passageiros.

frente do veículo. Ela é usada para
o acionamento de vários sistemas
de segurança, principalmente os de
anticolisão. O novo Classe E conta
com a versão E 300 Bluetec
Hybrid. Ela combina o motor a
diesel de quatro cilindros com um
motor eléctrico, que entregam em
conjunto 231 cv de potência e 750
Nm de torque. De acordo com a
montadora, o modelo tem o
consumo médio de
24,39 km/l e produz
emissões de CO²
de 107g/km.

Interior e tecnologia
O interior do Mercedes Classe E
também foi reformulado, com
novos materiais de melhor
qualidade, e disposição dos botões
de comando e saídas de ar. O
painel pode ter acabamento de
alumínio escovado ou madeira em
todas as versões. O painel de
instrumentos também tem novo
design trapezoidal, e o novo
volante é multifunções .

+
Uma câmera instalada no parabrisa permite uma visão
tridimensional de 50 metros à

no site
Veja galeria
completa de fotos e
vídeo em
testrider.com.br

Fotos: Divulgação

ada
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Radar

BMW mantém apenas uma
versão do Série 5 no Brasil
A BMW reduziu a uma a versão do
Série 5 no mercado brasileiro. Ela
deixou de vender o 535i e o 550i,
mantendo apenas o 528i, equipado
com motor biturbo de 2.0 litros,
quatro cilindros, 16V, que entrega
248 cv de potência e 35,6 kgfm de
torque a 1.250 rpm, acoplado a um
câmbio automático de oito
velocidades. O modelo faz 0-100
em 6,3 segundos, e tem o preço
sugerido de R$ 255.950. De
acordo com a montadora, a
mudança no portfólio visa
aumentar as vendas.

Novo Onix já passar pelo
primeiro recall
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A Fiat terminou 2012 e iniciou 2013 com lançamento no mercado nacional.
Entre as novidades, o Novo Palio Attractive 1.0 ganha freios ABS e airbag
duplo como itens de série. Eles compõem o pacote HSD (High Safety
Drive). Além do sistema antitravamento, o freio conta ainda com EBD, que
é o controle da distribuição eletrônica da força de frenagem entre os eixos
dianteiro e traseiro, aumentando a eficiência do sistema. Ela também as
versões especiais Interlagos para o Palio e Uno Sporting, além da Xingu
para o Mille e Uno Way. Elas trazem novos equipamentos de série e
adesivos de identificação. Os preços sugeridos são:
Novo Palio Attractive 1.0: R$ 30.590.
n
Mille Way 4 portas Xingu: R$ 27.800,00
n
Novo Uno Way 1.0 Xingu: R$ 33.620,00
n
Novo Uno Way 1.4 Xingu: R$ 37.185,00
n
Uno Sporting Interlagos: R$ 36.830
n
Palio Sporting Interlagos: R$ 43.860
n

Camry 2013 chega R$ 14 mil mais barato
A Toyota reduziu em R$ 14.350 o
preço do Camry, seu modelo top de
linha no Brasil. A linha 2013/2013
tem agora preço inicial de R$
145.650, com exceção do Estado do
Paraíba, onde é vendido por R$
157.129. O sedã de luxo tem versão
única, equipada com motor V6 de
3.5 litros, que entrega 277 cv de
potência, associado a um câmbio
automático de seis velocidades.

Honda divulga preço do novo Civic 2.0
A Honda divulgou os preços da linha 2014 do Civic, que tem como
principal novidade a chegada do modelo 2.0. Ele motor flex que entrega
155 cv de potência quando abastecido com etanol e 150 cv com
gasolina, com torque máximo de 19,5 kgfm, disponível a partir de 4.800
rpm. A única opção de câmbio
é a automática de cinco
velocidades, com opção de
trocas sequenciais através de
aletas no volante. A versão de
entrada LXS 1.8 passa a
contar com Blueooth, chave
tipo canivete e transmissão
manual de seis marcha. Os
preços sugeridos são:
LXS 1.8 manual: R$ 66.690
n
n
LXS 1.8 automático: R$ 69.900
n
LXR 2.0 automático: R$ 74.290
n
EXR 2.0 automático: R$ 83.890

Fotos: Divulgação

Recém-lançado no mercado
nacional, o Chevrolet Onix já
passa por seu primeiro recall por
causa das rodas de aço de 14” do
modelo 1.0. Segundo a montadora,
arestas podem ser cortantes e
causar cortes internos nos pneus.
Os proprietários devem procurar
uma concessionária da marca para
inspeção e troca das rodas, se for o
caso. Maiores informações podem
ser obtidas através do telefone
0800 702 4200.

Fiat pisa fundo nos lançamentos

A coluna Na fama vai
mostrar os vídeos,
filmes, clips, e outras
situações onde são
usadas motos, carros,
aviões, entre outros.
Confira mais veículos
famosos acessando o site
testrider.com.br

Sugira você também
um veículo famoso.
Escreva pra
testrider@testrider.com.br
ou pelo Facebook.
facebook.com/testrider

Easy
Rider
Motoqueiro
Fantasma

Fotos: Reprodução

As motos chopper
derivam das custom
e nasceram com o
retorno dos soldados
norte americanos da
Segunda Guerra
Mundial. O termo
chopper vem de retirar, cortar, e os
soldados retiravam partes de suas
motos deixando-as mais leves como
as europeias. Logo se tornou um
estílo conhecido entre os amantes de
motocicletas. No cinema, as
choppers foram eternizadas em
várias produções, entre elas no filme
Easy Rider (acima), protagonizador
por Peter Fonda, e Motoqueiro
Fantasma (ao lado), com Nicolas
Cage.
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Quer associar sua imagem a
um produto de vanguarda?

testrider.com.br
testrider@testrider.com.br

Novidades, tendências, tecnologia,
curiosidades, sem falar no jornalismo
profissional e no design de vanguarda.
Então, ainda está em dúvida?
Anuncie conosco.

