Kawasaki A nova Ninja ZX-6R 636 2013, a máquina que veio para substituir a ZX-6R
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Discriminação
com motos
S

e alguém de fora do País ouve sobre certas leis
brasileiras, terá a certeza que aqui não é um lugar
sério. A incompetência do Estado em garantir a
segurança de todo cidadão levou os políticos a
tomarem medidas que aumentam e acentuam a
discriminação com os motociclistas.
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No final do ano passado, o deputado Jooji Hato
(PMDB) conseguiu, na Assembleia Legislativa de São
Paulo, aprovar seu projeto de lei (PL) que proibia os
motociclistas de levarem garupa nos dias úteis nas
cidades com mais de 1 milhão de habitantes.
É o tipo de lei que desestrutura o cotidiano de muitas
famílias, amigos de trabalho ou escola e mesmo os
casais que amam passear de moto, independente do dia
da semana. Coube ao governador Geraldo Alckmin
(PSDB) vetar esse absurdo.
Agora o Estado de São Paulo mira novamente os
motociclistas para tentar resolver sua incompetência
para impedir os assaltos.
Geraldo Alckmin acaba de aprovar a lei que proíbe o
uso de capacetes em estabelecimentos comerciais.
A lei ainda precisa ser regulamentada, mas o exemplo
mais gritante ocorre nos postos de combustíveis. A lei
determina que motociclistas e garupas retirem o
capacete antes de entrarem nos comércios. Ou seja, ou
o motociclista deverá tirar o capacete no meio da rua
ou sobre a calçada. Ele ficará suscetível de ser multado
ou, ainda mais grave, cair da moto sem a proteção na
cabeça.
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Se é assim, faça logo como os americanos que não
exigem o uso de capacetes na condução de motos.

Contato
testrider@testrider.com.br

facebook.com/testrider
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Rider são de inteira responsabilidade de
seus autores e não refletem
necessariamente a opinião da revista.
As imagens, fotografias, desenhos e/ou
ilustrações contidos nas páginas que
compõem a revista Test Rider são
protegidos pelas leis de direitos autorais e
tratados internacionais de propriedade
intelectual. A reprodução ou distribuição
não autorizada destas imagens, fotografias,
desenhos e/ou ilustrações ou de qualquer
parte delas, poderá resultar em severas
punições civis e criminais, e os infratores
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e/ou criadores, os quais detêm os direitos
descritos acima. Qualquer reprodução e/ou
cópia das mesmas deve ser autorizada pelo
detentor legal de seus direitos.
© Copyright. Todos os direitos reservados.
Todo material que compõe a revista Test
Rider em todo ou em parte não pode ser
copiado, publicado, transmitido, reescrito
ou redistribuído sem prévia autorização
formal dos devidos autores.

Vitrine

Proteção completa
Macacão, luvas, botas e capacetes protegem contra
impactos, mas existem equipamentos que não ficam à
vista, mas tem uma importância vital para saúde dos
motociclistas. A segunda pele é um deles. A Alpinestars
tem uma linha Base Layers desenvolvida para manter o
corpo na temperatura ideal mesmo em condições
extremas. Produzido com camadas de tecido de dupla
densidade com tecnologia Dryarn®, controla a
transpiração e garante o conforto do piloto ou
passageiro. Para detalhes acesse o site
www.staracer.com.br/linha-on-road/base-layers

Concurso Piloto de Testes Star Racer
A Star Racer, distribuidora oficial dos
produtos Alpinestars, está à procura de um
motociclista para testar os equipamentos da
marca e ser seu enviado às ruas, estradas,
pistas e trilhas do Brasil. Um motociclista
comum, que adore o motociclismo e use sua
moto normalmente.
O ganhador irá receber R$ 6 mil em
produtos que serão usados por um ano, com
direito a quatro trocas e, no final, o piloto
poderá escolher o conjunto que mais gostou.
Para participar acesse
www.staracer.com.br/concurso2013

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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Nada de mochila nas costas
Toda vez, na hora de pegar estrada, o
transporte da bagagem é sempre um peso
(literalmente) para piloto ou a garupa. Por
outro lado, os alforges costumam atrapalhar
no trânsito do dia a dia nas cidades. Uma solução
inteligente são os alforges e as malas traseira e de tanque
em nylon. Os produtos podem ser utilizados inclusive
em modelos esportivos, com preços que variam de
R$ 155 a R$ 199. Para mais detalhes acesse o endereço
www.motoban.com.br/loja/index.php?cPath=32

Piloto automático
É muito comum observar motociclistas
reclamando de dores no pulso após um
grande período na estrada. Uma solução
simples e barata é o piloto automático. A
Crampbuster não é um bloqueio do
acelerador, apenas segura na posição que o
piloto deseja. O produto permite manter a
mão relaxada e facilita o acionamento do
acelerador. A instalação é simples e não
necessita de ferramentas. No Brasil custa, em
média, R$ 35. Saiba mais em
www.crampbuster.com

Cavalete central

Fotos: Divulgação

Quem lava moto em casa, lubrifica corrente e
realiza outras pequenas manutenções sabe a
dificuldade que é a realização desses trabalhos
pela falta do cavalete central, menos presente
cada vez mais nas motos modernas. Mas isso
pode ser solucionado com a aquisição dos
cavaletes centrais vendidos como acessórios e
disponíveis para vários modelos. O preço varia
de R$ 65 a R$ 450. Para ver os modelos e
especificações, acesse o site
www.motoban.com.br/loja/index.php?cPath=30
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Matéria de capa

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

A

Honda Gold Wing 2012
ganhou novo design, bagageiros
maiores e um novo sistema de
som, sem perder a característica de
ser uma moto bem equilibrada
tanto parada, quanto rodando. A
GL 1800 consegue proporcionar ao
piloto a harmonia entre potência,
conforto e muita tecnologia.
Ao sentar na moto, juntando a
enorme quantidade de botões,
luzes indicadoras, acionamentos
nos manetes e os relógios no
painel, a primeira impressão é de
que existe uma grande aeronave
para ser pilotada.
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Com tanta sofisticação,
antes de sair é importante ter uma aula para aproveitar
melhor todos os recursos. Ainda
com a moto no cavalete, apenas
acionando os botões, o piloto
ajusta a suspensão traseira em uma

Rainha das estradas
Honda Gold Wing está cada vez melhor. Além da sofisticação, modelo tem
harmonia entre potência, conforto e tecnologia

das 26 posições, sendo que duas
podem ser gravadas na memória.
Na sequência, o ajuste da altura
dos faróis e do para-brisa.
A partida é suave e na marcha
lenta quase não se escuta o
funcionamento do motor. Mas
basta acelerar para ouvir a música,
ou melhor, o ronco produzido
pelos seis cilindros contrapostos
com 12 válvulas (duas por
cilindro). O motor tem refrigeração
líquida e gera potência máxima de
118 cv a 5.500 rpm e torque
máximo de 17 kgf.m a 4.000 rpm.
Depois de alguns quilômetros
rodando e apreciando o
funcionamento da máquina e o
som que sai do duplo escapamento,

lembro que andar com a Gold
Wing e não ouvir música é
praticamente um pecado.
Afinal, o modelo 2012 ganhou
potência com 80 watts por canal.
Com seis alto-falantes
estrategicamente colocados, piloto
e garupa escutam as músicas com
nitidez, mesmo em altas
velocidades. Para escolher o que
deseja ouvir o piloto pode escolher
entre as entradas para iPod, iPhone
e USB ou programar na memória a
sintonia de 12 estações de rádio
AM/FM. O sistema ainda tem
compensador de volume e
silenciador automáticos. No
começo é um pouco
estranho, mas na estrada
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é bem interessante.

Com óleo do motor, tanque cheio,
garupa e todas as malas ocupadas,
o peso do conjunto pode passar de
meia tonelada, mas a pequena
distância entre o assento e o chão,
que é de apenas 740 mm, torna
tudo bem seguro quando a moto
está parada. Já rodando, a ciclística
é excelente e deixa o modelo fácil
de pilotar, ainda mais para
percorrer longas distâncias.
Design
Olhando de frente, os faróis
ganharam máscara negra que
deixaram a Gold Wing com uma
10

cara mais “nervosa”. A carenagem
lateral tem a cor prata e estrutura
que reduz o deslocamento do ar na
parte inferior do motociclista,
reduzindo o calor emitido para as
pernas.
Os bagageiros laterais também
ganharam novos desenhos com
uma perfeita integração com a
moto. Além disso, aumentaram de
tamanho em relação ao modelo
anterior de 147 para 150 litros sem
comprometer a estabilidade e a
aderência da moto. Se rodar com
ela por aí já chama a atenção, imaginem no momento em que você
para e abre o bagageiro traseiro
com o controle remoto do alarme.

Segurança
A Gold Wing transmite muita
segurança para o piloto o tempo
todo, ainda mais sabendo que
possui airbag frontal, mas achei
melhor não testar.
Único modelo de motocicleta a
contar com as bolsas de ar inflável
para motos, o sistema fica
posicionado a frente do piloto e
evita que o corpo seja lançado
contra o para-brisa em caso de
acidente.
Para acionar as bolsas no caso de
uma batida de frente, a moto tem
quatro sensores no garfo dianteiro

+
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A GL 1800 vem equipada com os
freios ABS (antitravamento), que
evita o travamento das rodas e o
avançado Dual CBS, que divide a
força da frenagem entre as rodas
tanto nos acionamentos do pedal,
quanto do manete de freio. Na
frente tem dois discos flutuantes de
296 mm e um de 316 mm na
traseira, todos com cáliper de três
pistões.
Conforto
Além de todo conforto gerado
pelas suspensões da moto, pela

força do motor e pela posição de
pilotagem, a Gold Wing vem com
dois enormes e confortáveis
bancos. Ambos ainda possuem
apoio lombar e a garupa ainda fica
em um nível mais alto com um
eficiente encosto e plataforma para
apoio dos pés.
Importada do Japão, a Gold Wing
GL 1800 2012 está disponível nas
cores preta e branca perolizada,
com preço público sugerido de R$
92.000,00, com base no Estado de
São Paulo e garantia é de um ano,
sem limite de quilometragem.
Agradecimentos a modelo Adilene Daliê, da
L' Agence Modelos, a produção de moda e
maquiagem Nelcy Tocco e ao Bar Kaliper's,
de Indaiatuba

Por Cláudia Ramos

Incrível é uma boa palavra para
definir o tamanho do prazer de
rodar como passageira na Honda
Gold Wing. Primeiro que o banco
é uma poltrona que deixa o corpo
relaxado. O encosto das costas
tem apoio na área dos rins, que
proporciona um conforto que
permite rodar por horas sem
desgastes. A suspensão eletrônica
faz bem seu papel. Já as malas é o
sonho de qualquer mulher que
anda de moto. Cabe tudo e um
pouco mais. Nota 10.
Cláudia Ramos é motociclista desde
os anos 1980. Anda na garupa de
motos antes mesmo de nascer
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Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

que detectam as mudanças de
aceleração.

Avaliação

Além da beleza, imponência e
potência, big trail é confortável,
segura e sensacional nas curvas

Yamaha XT 1200Z
é puro prazer em
todo terreno
+

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

A

Yamaha mostrou que tem
competência para disputar o
segmento das motocicletas big
trail. E não é por menos, a XT
1200Z Super Ténéré tem
qualidades que proporcionam ao
piloto e garupa muito conforto,
segurança e facilidade para pilotar
em qualquer terreno.
Logo na saída da empresa tenho
pela frente um trecho da Via Dutra,
entre Guarulhos e São Paulo, e
depois ainda a Marginal Tietê até
alcançar a Rodovia dos
Bandeirantes. Apesar de ter uma
"pegada" forte, a entrega de
potência é linear. Aliado ao preciso
acelerador eletrônico, o
escalonamento longo das seis
marchas, tração por eixo cardã e
uma ciclística impressionante, o
resultado é muito prazer em
pilotar, mesmo em um trecho de
trânsito intenso.

12
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Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br

Para tornar a direção mais segura, o
modelo tem controle de tração com
três opções: desligado, Sport para uma
tocada mais forte e Touring, ideal para
situações com chuva. A XT 1200 Z
tem ainda freio com ABS linear
(antitravamento), ajuste fácil e prático
da mola traseira, que necessita apenas
da mão deixar a moto mais firme ou
macia, uma tomada de DC 12 V vital
para alimentar um GPS, o eficiente
cavalete central, além de protetores
para as mãos e até um marcador da
temperatura ambiente.
Apesar de ser enorme, alta e pesar 261
quilos, a Super Ténéré é leve na hora
de fazer as mudanças de direção e
parece uma superesportiva nas curvas.
Na cidade, então, supera o trânsito
com muita agilidade e esperteza.
Já na terra, o modelo assimila com
excelência as imperfeições da estrada
e tem força e distância mínima do
solo de 20,5 cm. O quadro backbone
em aço suporta bem os impactos. Ou
seja, a Super
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Agradecimento ao Hotel Fazenda
Solar das Andorinhas, que cedeu
o espaço para as fotos

Ténéré sobra na hora de
ultrapassar os obstáculos, basta
reduzir a marcha e acelerar. A
moto é puro prazer em qualquer
lugar.

A posição de pilotagem foi
desenvolvida para oferecer
conforto e o objetivo foi alcançado
nesta moto. O para-brisa alivia a
briga com o vento, além do guidão
alto e largo, que deixa os braços
descansados, e o assento que pode
ser ajustado para deixar as pernas
menos flexionadas e a distância até
o solo menor, que ajuda na hora de
plantar os pés no chão.
Os freios são com ABS linear que
divide a força entre as rodas. Eles
são equipados com dois discos
ondulados na dianteira de 310mm,
com pistões duplos e um disco
simples de 282 mm na traseira.
Fora do asfalto
O comportamento da Super Ténéré
rodando fora da estrada é
excelente. Os pneus para uso misto
permitem rodar por estradas de
terra com segurança. Tudo fica
ainda melhor com o acerto da
suspensão e dos modos de tração e
potência é essencial nesses
percursos.
O modelo 2013 está disponível
nas cores branca e a tradicional
azul da família Ténéré.
O preço sugerido
pelo fabricante é
de R$ 61 mil.
14

Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

O motor de dois cilindros paralelos
com 1.199 cc tem refrigeração
líquida e poderosos 110 cv de
potência a 7.250 rpm e um torque
de 11.6 kgf.m a 6.000 giros.

Na ga
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Por Cláudia Ramos

Essa vai para a lista das
prediletas. Banco espaçoso,
espuma macia e uma boa
posição do corpo, inclusive para
ter visibilidade de tudo a sua
volta. O que faltou no modelo
avaliado foram as bolsas laterais
e traseiras, que me obrigaram a
carregar mochila. Mesmo assim,
o bagageiro é forte e suporta
bastante peso.
Cláudia Ramos é motociclista desde
os anos 1980. Anda na garupa de
motos antes mesmo de nascer
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Lançamento

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

A

Kawasaki lança
ZX-6R 636: mais
forte e confortável
Apenas seis meses após lançamento na Europa,
modelo será montado em Manaus e chega em abril

Kawasaki apresentou a
Ninja ZX-6R 636 2013, que irá
substituir a ZX-6R. Segundo a
fabricante, as maiores novidades
são a força e as modificações que
deixaram a superesportiva mais
confortável e fácil para controlar
no trânsito urbano.

O modelo está R$ 3 mil mais caro
que sua antecessora, saltando de
R$ 46.990 para R$ 49.990 ou
ainda R$ 52.990 com ABS (freios
antiravamento). Mas esse aumento
é justificado pelas novidades
tecnológicas que o novo modelo
ganhou.

A decisão de aumentar a potência e
deixar a ZX-6R 636 mais
confortável foi baseada na
pesquisa apontando que 90% dos
compradores das motocicletas
superesportivas de 600 cm³
utilizam no trânsito urbano, nas
estradas e, eventualmente, em
track days (apenas 10% adquirem
os modelos para correr em
circuitos fechados).

No visual, as mudanças ocorreram
no spoiler que foi redesenhado, o
tanque que ficou mais estreito e
próximo do banco, novo desenho
do escapamento, sistema de freio e
a carenagem.
Olhando de frente a bolha e os
piscas ganharam novos formatos.
Além disso, o farol e a carenagem
foram redesenhados. A rabeta

ganhou novo desenho e a
suspensão também é nova.
O ganho de 37 cm³ do motor –
pulou de 599 cm³ para 636 cm³ –
ocorreu graças ao curso mais longo
do pistão. A nova Ninja desenvolve
137 cavalos de potência, contra
128 cavalos do modelo anterior. A
ZX-6R 636 tem as quatro saídas do
escapamento interligadas que rendem melhores respostas em baixas
e médias rotações, como ocorre
quando está circulando na cidade.
O quadro sofreu ajustes e o ângulo
da bengala está mais em pé para
melhorar o controle da moto no
trânsito. Tanto as suspensões
dianteira e traseira também tiveram
modificações e ficaram mais
longas para deixar a superesportiva
mais confortável.
O modelo com ABS ganhou o
KIBS (Kawasaki Intelligent AntiLock Brake System), similar ao
utilizado na ZX-10R, que gera
mais precisão e confiabilidade em
pisos molhados. Agora é aguardar
para ver como o modelo se
comporta nas ruas e estradas. A
Kawasaki ZX-6R 636 2013 estará
nas concessionárias em abril nas
cores verde e branca.

+
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Sistema de
ignição
A

função do sistema de
ignição é fornecer uma centelha
(faísca da vela) no interior da
câmara de combustão, a fim de
iniciar a queima da mistura arcombustível.
Seus principais componentes são:
A bobina tem a função de elevar a
baixa tensão (12V) do sistema
elétrico em uma alta tensão ( x
1000 V) o suficiente para vencer a
resistência encontrada na câmara
de combustão devido a alta
pressão. Quanto maior a pressão na
camara de combustão, maior será a
necessidade da bobina gerar mais
alta tensão.

O momento da faísca é muito
importante para o desempenho do
motor. Como a queima da mistura
(ar/combustível) não é instantânea,
a faísca sai antes de o pistão atingir
o ponto superior, isso é conhecido
como avanço de ignição, que é de
fundamental importância para o
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Por Paulinho Henn

rendimento do motor. Hoje é
possível alterar os mapas de
ignição com muita precisão,
controlando a centelha no instante
exato para cada rotação do motor,
gerando economia de combustível,
redução da emissão de poluentes e
melhora do desempenho do motor.

Foto: Divulgação

Os cabos de ignição são
responsáveis por conduzir a alta
tensão da bobina até as velas, em
motores de alta performance, além
de bobinas mais potentes, são
usados cabos com menor
resistência e com uma maior
isolação para evitar fugas de
corrente, por isso são mais grossos.
A vela conduz a alta tensão para
dentro da câmara de combustão
através do eletrodo central
produzindo a faísca. Além disso,
controla a temperatura interna da
câmara de combustão, por isso
sempre devemos usar o grau
térmico indicado. Podem ser

construídas com mais de um
eletrodos de massa e com
diferentes tipos de materiais. As
velas de alta performance
normalmente são de platina ou
iridium com uma construção que
permite uma maior eficiência.
Nos sistemas mais modernos o
sistema de ignição foi incorporado
à central de injeção eletrônica,
onde é controlado o momento do
disparo da bobina.
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Exclusiva

Não perca o foco

Co
Texto: Johnny Inselsperger | Test Rider

A

Test Rider preparou uma
série de reportagens que servem
como um manual de sobrevivência
para quem pilota motocicletas.
Nesta segunda reportagem vamos
abordar a importância de focar a
atenção durante a condução das
motos. As informações foram
passadas durante curso de
reciclagem de pilotagem para
jornalistas promovido pela Honda
e ministrado pelo instrutor Geraldo
Tite Simões.
A intenção é passar informações
que ajudem a aprimorar a
pilotagem de motos e alertar para
situações que podem terminar em
acidentes. Em primeiro lugar é
preciso entender que as ruas e
estradas, mesmo que passando
todo dia pelo mesmo local, sempre
apresentam surpresas. Por isso, é
necessário estar preparado para as
mudanças de comportamento das
motos em decorrência da
aderência, a inclinação do asfalto,
sujeira, faixas, outros veículos e
até sua moto muda de
comportamento.
Uma vez consciente das técnicas, o
piloto reage rápido e
instintivamente a cada nova
situação.
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A proposta é tornar as técnicas de
pilotagem tão naturais que serão
feitas sem exigir o pensamento
repetitivo. Basta focar sua atenção
na situação como um todo,
avaliando os parâmetros de
velocidade, condição de pista,
posição do corpo etc. Sua atenção
estará focada no solo e na moto.

no momento de pôr a moto em
movimento. Da aceleração à
frenagem. Da frenagem para a
curva. Da curva para a
reaceleração. Movimentar o corpo
de forma agressiva vai fazer a
moto parecer agressiva com você.

A palavra chave para focar é a
previsão. Como a própria
palavra descreve, é preciso
prever a situação seguinte,
prever a reação da moto e
preparar-se para enfrentar cada
nova variável que se apresentar.

A transferência de massa numa
motocicleta determina boa parte
das diferenças entre a pilotagem de
moto e carro. No carro também
existe os deslocamentos de massa,
mas você pode pular quanto quiser
no banco que não se notará
diferença nenhuma no andamento
do carro. Na moto você dispõe de
seu peso para ajudar (ou agravar)
na pilotagem. Para arrancar, a
regra é a mesma: ser suave, rápido
e decidido. Soltar a embreagem de
uma vez faz a frente levantar,
perder o contato com o solo e
desequilibrar todo conjunto. O
corpo deve se deslocar para frente,
equilibrando as forças; a
embreagem é solta de forma suave

Suavidade nos movimentos
A maioria dos motociclistas pensa
que ser rápido é ser agressivo. Agir
rápido não é sinônimo de agir com
violência. É perfeitamente possível
ser rápido de forma suave.
Os grandes campeões conhecem a
essência de ser suave na pilotagem.
Todos respondem as informações
da moto de forma suave e precisa.
A fórmula para ser suave começa

Arrancada e aceleração

o para ficar longe do chão

ontinuamos nesta edição nossa série especial de reportagens sobre segurança no trânsito

para não empinar, mas
rapidamente para não prejudicar os
discos, nem perder tempo: quanto
mais cedo solta-se a embreagem,
mais cedo o motor começa a
trabalhar com toda potência.
Desaceleração e retomada
Um dos segredos para pilotar
rápido e seguro é saber controlar o
acelerador. Quanto mais tempo o
motor se mantiver em aceleração,
mais potência é transmitida para a
roda. Porém, acelerar na hora
errada desequilibra a moto e obriga
a uma correção que custa tempo,

coloca todo conjunto em crise e
pode levar ao tombo. Nos atuais
motores quatro tempos de grande
potência, a embreagem deixa o
motor trabalhar mais livre na
desaceleração, equilibrando o
efeito do freio-motor. Em
contrapartida, eles estão cada vez
mais afinados em relação à curva
de potência, despejando potência
ao menor giro do acelerador. Por
isso, a regra fundamental é

desacelerar suavemente, na fase de
preparação da curva ou frenagem,
“sentir” a moto no chão e só voltar
a acelerar com a moto menos
inclinada, sempre suave e
decididamente.
O acelerador deve ser
acariciado, não estapeado.

S
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Avaliação

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

M

oto custom é para quem
gosta de pegar estrada e curtir a
paisagem. Porém, a Kasinski
Mirage 650 oferece um algo a
mais. O motor fabricado pela sulcoreana Hyosung de dois cilindros
em V de 80 cavalos tem
refrigeração líquida e injeção
eletrônica e oferece quase o dobro
de potência das motos nessa
categoria, permitindo uma
pilotagem mais esportiva.
Ou seja, quando uma custom tradicional estaria pedindo a troca de
marcha, a Mirage mostra a elastici-
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Kasinsk
uma custom c
dade do seu motor e ainda sobra
cabo do acelerador para esticar.
Prova disso é que muito diferente
das custom que gostam de rodar
em baixas rotações, a Mirage 650
roda bem com o motor cheio.
Enquanto na cidade ela se revela
uma moto agressiva, na estrada a
sensação de ouvir o ronco do
motor subindo é maravilhoso. Não
é difícil atingir altas velocidades
com domínio total da máquina. Na
verdade, a Mirage 650 vem
equipada com o mesmo propulsor
da esportiva Comet GT 650 R.

Outro atrativo interessante é a
transmissão secundária feita por
meio de correia dentada,
semelhantes as usadas nos modelos
Harley-Davidson.
Outro destaque é o visual.
Decididamente, a Mirage 650 não
copia nenhum modelo de sucesso.
Seu visual mistura itens
obrigatórios nas custons, como os
cromados. Já o tanque afilado, o
quadro à mostra e a lanterna
iluminada por LEDs dão um ar
futurista.

ki Mirage 650:
com coração esportivo

Modelo tem boa ciclística,
motor forte da Comet e
preço atraente

Ciclística
O conjunto é macio e absorve bem
as imperfeições do piso. Claro que
rodando nas ruas e avenidas
esburacadas, a moto sofreu
bastante com o asfalto irregular.
Porém, na estrada com piso liso, o
funcionamento do conjunto de suspensões transmite muito conforto
para percorrer longos trajetos.
A moto tem assento em dois níveis
e pedaleiras ajustáveis em duas
posições. O guidão não é muito

aberto, o que facilita rodar no
corredor e não cansa o motociclista
na estrada. Os espelhos
retrovisores estão bem
posicionados e oferecem uma
visão privilegiada dos veículos que
se aproximam.
A custom da Kasinski é uma moto
estável, equilibrada e confortável.
Detalhe: o painel digital, que
infelizmente não traz os giros do
motor, está bem posicionado e
conta com regulagem de
luminosidade.

+

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

Na ga

rupa

Por Cláudia Ramos

Geralmente os modelos custons
não oferecem muito conforto,
mas a suspensão com dois
amortecedores realizam bem o
trabalho. Para fazer pequenos
passeios, do tipo bate e volta, o
bumbum aguenta. Mas se o
objetivo são longas viagens,
melhor adquirir um banco um
pouco mais largo e com mais
espuma e um sissy bar (encosto
para as costas). Os alforges e a
bolsa traseira também
proporcionam mais conforto e
combinam muito bem com o
modelo.
Cláudia Ramos é motociclista desde
os anos 1980. Anda na garupa de
motos antes mesmo de nascer
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Eventos

O

Genebra

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

Salão do Automóvel de Genebra,
realizado de 7 a 17 de março, apresentou
muitas novidades. Muitas chegarão ao
mercado brasileiro. Confira as novidades
que marcaram presença no evento.

Hyundai ix35 é reestilizado
A Hyundai apresentou o ix35 reestilizado. As
principais mudanças estão na frente, como
nova grade, faróis, luzes diurnas de LED e
modelos de roda. Na traseira, as lanternas
foram redesenhadas. O modelo ganhou nova
direção com assistência elétrica, a mesma
encontrada no Elantra GT e Santa Fe Sport.

Novo Suzuki SX4
A Suzuki apresentou a nova geração do
crossover SX4, modelo de série baseado
no conceito S-Cross apresentado no
Salão de Paris de 2012. O modelo tem
4.300 milímetros de comprimento,
1.765 de largura, 1.575 de altura, sendo
maior do que o antecessor. A distância
entreeixos aumentou 10mm, passando
para 2.600mm, com a capacidade do
porta-malas passando de 270 para 430
litros. O motor é de 1.6 litro, e o câmbio
é manual de cinco velocidades.

Captur, o novo SUV da Renault
A Renault revelou o Captur, SUV
situado um degrau acima do Duster. Ele
tem como base a plataforma do novo
Clio e adota a nova identidade visual da
marca. O utilitário esportivo tem linhas
modernas e musculosas. O modelo
mede 4,12 metros de comprimento e
tem rodas de 17”.
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a para todos os gostos
Salão mostra novidades em todos os segmentos, algumas já a caminho do Brasil

Fotos: Divulgação

DS3 ganha versão
conversível
O Citroën DS3 Cabrio esteve
no Salão de Genebra. O
modelo adota o sistema de
capota semelhante ao do Fiat
500C, com a capota de tecido
correndo pelas barras laterais
do teto. Na Europa, o modelo
será oferecido com três
opções de motor, 1.2 litro de
três cilindros e 83 cv, 1.2 com
122 cv e 1.6 de quatro
cilindros e 157 cv.

Um Duster aventureiro
A Dacia, subsidiária romena da Renault,
mostrou, em Genebra, o Duster
Adventure, uma série especial limitada.
Ele tem rodas de aço pintadas, faróis
auxiliares no teto, grandes adesivos de
identificação, faróis com máscara negra,
sistema de navegação com mapa
topográfico e novo revestimento dos
bancos. Ele tem apenas duas cores,
branco glacial e preto perolizado. O
modelo estará disponível em 16 países
com tração 4×2 e 4×4.

Qoros, uma nova marca chinesa
Os três carros da chinesa Qoros, o 3 Sedan,
3 Estate e o Cross Concept, fizeram sua
primeira aparição em público no Salão de
Genebra. O sedã está programado para
estrear no mercado europeu no início de
2014. Na China, onde começará a ser
vendido no final deste ano, ele terá versões
com motor de 1.2 litro, de três cilindros, 1.4
turbo, de quatro cilindros, e está previsto o
lançamento de um híbrido.
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RS Q3, um SUV com pegada
A Audi apresentou o RS Q3, que já tem a vinda para o Brasil
confirmada. O SUV esportivo tem motor de 2.5 litros turbo,
de cinco cilindros, que entrega 314 cv e 42,72 kgf.m de
torque, com a força sendo transmitida para as quatro rodas
por uma transmissão S tronic de sete velocidades de dupla
embreagem. Ele faz 0-100 em 5,5 segundos, com velocidade
limitada eletronicamente a 250 km/h. O SUV ganha pacote
aerodinâmica, mudanças visuais que o deixam mais
invocado, volante com fundo chato e bancos esportivos.

Alfa Romeo 4C é lançado

Corvette conversível
O Chevrolet Corvette Stringray conversível
foi oficialmente apresentado. O modelo da
sétima geração tem capota elétrica que pode
ser aberta ou fechada até a velocidade de 50
km/h, com o acionamento podendo ser feito
também através do chaveiro. O modelo é
praticamente idêntico ao cupê apresentado em
janeiro, tendo sob o capô um V8 de 6.2 litros,
com 456 cv de potência e 61,2 kgf.m de
torque, capaz de levá-lo da inércia aos 100
km/h em cerca de 4 segundos. As duas versões
começarão a ser vendidas no final deste ano.

Para famílias que gostam de velocidade
O Audi RS6 Avant fez sua estreia oficial. O modelo traz sob
o capô um motor V8 biturbo de 4.0 litro, que despeja 568 cv
de potência e 71,34 kgf.m de torque, administrado por uma
transmissão automática de oito velocidades e conta ainda
com o sistema de tração integral Quattro. O modelo faz 0100 em apenas 3,9 segundos, com velocidade máxima
limitada eletronicamente a 250 km/h.
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O Alfa Romeo 4C ganha a edição especial de
lançamento Launch Edition, que terá apenas 1.000
unidades produzidas. O modelo tem apenas duas
opções de cor, vermelho Alfa ou branco carrara, e
detalhes do kit aerodinâmico e outros em fibra de
carbono, como spoiler as molduras dos espelhos
retrovisores.O motor é de 1.8 litro, quatro cilindros,
com 243 cv e 35,67 kgf.m de torque, associado a um
câmbio de seis velocidades de dupla embreagem e
diferencial com deslizamento limitado. O esportivo
italiano faz 0-100 em 4,5 segundos e atinge os 250
km/h de velocidade máxima.

+

no site
Confira outros
lançamentos, galerias
de fotos e vídeos em
testrider.com.br

Golf perua é revelado
O Volkswagen Golf Variant – ou
Jetta Variant, dependendo do
mercado -, foi oficialmente
lançado no Salão de Genebra. Ele
tem 4.562 milímetros de
comprimento, sendo 307mm maior
do que o hatch, mas ambos têm a
mesma distância entreeixos,
2.637mm. O porta-malas tem
capacidade de 605 litros, que
chega a 1.620 litros com o banco
traseiro rebaixado. O sation wagon
usa a nova plataforma modular
MQB e pesa 105 quilos a menor
do que o antecessor.

Para celebrar os 50 anos do 911, a
Porsche apresentou o novo GT3. Ele é o
quinto modelo a ganhar a designação
desde o surgimento da série, com o
visual sendo marcado pelo aerofólio
traseiro, para-choque dianteiro
redesenhado com entradas de ar laterais.
O motor é um seis cilindros de 3.8 litro
com uma novo sistema de injeção direta
de combustível (DFI), o mesmo usado no
Carrera S, com 475 cv de potência, o que
equivale à uma relação peso/potência de
3,0 kg/cv. O modelo faz 0-100 em 3,5
segundos, 0-200 em 12 segundos e chega
aos 315 km/h de velocidade máxima.

Fotos: Divulgação

Presente de aniversário do 911

O carro mais econômico do mundo
A Volkswagen fez o lançamento oficial do XL1, o carro
mais econômico do mundo, capaz de fazer a média de
111 km/l de diesel. Ele associa um motor turbodiesel de
800 cm³, dois cilindros, de 48 cv de potência, e outro
elétrico de 27cv, acoplados a um câmbio automatizado
de sete velocidades de dupla embreagem. O XL1 mede
3,8 metros de comprimento, 1,66 de largura e 1,15 de
altura e tem design que garante um coeficiente
aerodinâmico (Cx) de apenas 0,189, o mais baixo de
um carro fabricado em série. O carro pesa apenas 795
quilos, associando o uso de alumínio e fibra de
carbono. O modelo terá uma edição limitada, mas a
Volkswagen ainda não divulgou o número.
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Superlat

Comparativo

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

+

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

Salão de Genebra foi
marcado pelo lançamento de três
superesportivos que incorporam o
que há de mais moderno na
tecnologia automotiva.
Lamborghini Veneno, Ferrari
LaFerrari e McLaren P1 têm em
comum alto desempenho, design
arrojado e são para poucos, muito
poucos.
O Veneno é uma edição limitada a
três unidades – todas já vendidas para marcar os 50 anos da marca

italiana. É o modelo mais rápido já
feito pela casa de Sant'Agata
Bolognese. Ele traz um motor
V12 de 6.5 litros, que entrega 740
cv, acoplado a um câmbio manual
robotizado de sete velocidades. O
superesportivo chega aos 354 km/h
de velocidade máxima. O visual
agressivo é marcado pelo enorme
aerofólio, com a carroceria tendo
várias partes de fibra de carbono.
Ferrari
O novo esportivo top de linha da
Ferrari se chama LaFerrari, que é a
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tivos
essência de tudo o que já foi criado
até hoje pelo Cavallino Rampante.
O modelo híbrido tem motor a
gasolina V12 de 6.3 litros
associado a um sistema de
recuperação de energia gerada na
frenagem (KERS), que entregam
em conjunto 912 cv de potência. O
chassi é de fibra de carbono. O
modelo faz 0-100 em torno de 3
segundos, e leva 15,5 segundos
para chegar aos 300 km. A
velocidade máxima não foi
divulgada, mas é superior a 350
km/h. A posição de dirigir teve

Ferrari, Lamborghini e McLaren apresentam modelos
que impressionam pelos números – inclusive o preço

consultoria dos pilotos de Fórmula
1 Fernando Alonso e Felipe Massa.
O superesportivo tem um
sofisticado sistema para melhorar a
aerodinâmica que funciona
automaticamente de acordo com a
velocidade, como difusores móveis
e uma asa embaixo do carro.
Apenas 499 unidades serão
produzidas, mas a empresa já tem
mais de mil interessados em pagar
1,3 milhão de euros (R$ 3,34
milhões) pelo carro.
McLaren P1
O McLaren P1 também é um
modelo híbrido. Associa um motor
V8 biturbo de 3.8 litros e outro
elétrico, que entregam 915 cv de

potência e 91,80 kgf.m de torque.
O modelo tem linhas limpas e um
coeficiente aerodinâmico (Cx) de
0,34 e conta com aerofólio ativo,
que pode diminuir ou aumentar a
downforce de acordo com a
velocidade, podendo chegar a 600
quilos. O chassi é de fibra de
carbono, com o mesmo nível de
rigidez e de segurança de um carro
de Fórmula 1.
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Fotos: Divulgação

O modelo faz 0-100 em menos de
3 segundos e chega aos 351 km/h
de velocidade máxima. O interior é
inspirado em jatos de caça e tem
equipamentos mínimos para
reduzir o peso ao máximo, sem
abrir mão de conforto. Apenas 375
unidades serão produzidas, com as
primeiras entregas começando no
final deste ano.

Sandrinha Rezende
é pin-up e apaixonada
por motocicletas

Ponto 1 é o bar mais antigo de Barão
Geraldo. Localizado no distrito de
Campinas (SP) e fundado em 1978
como uma mercearia, o Ponto 1 Bar
destaca-se pelo cardápio variado e
decoração. Quase tudo o que decora o
ambiente foi presente dos clientes.
Entre os itens, chama atenção a
coleção com mais de 650 latinhas de
bebidas. No caso dos petiscos, o
cardápio lista mais de 25 opções de
porções e 50 variedades de
sanduíches, além de uma grande
variedade de cervejas e drinques. O
bar ainda oferece música ao vivo de
terça a sábado. No repertório, MPB,
samba de raiz, rock clássico e blues.
Para os fãs de Jack Daniel's: além da
bebida e dos drinks Jack & Coke e
Jack & Citrus, agora tem também o
Clube do Jack! E aí, vamos?! Mais no
site www.ponto1bar.com

O drinque da pin-up
Quando o assunto é Jack Daniel’s, aí me
derreto. Confira o drink que o Ponto 1
preparou exclusivamente para vocês. O novo
drinque foi criado pelo bartender Sergio
Ramos, Batizado com o nome "Pin'up" :
n
1 dose de Jack Daniel´s
n
1/2 dose de Cointreau
n
1/2 de suco de limão
n
1/2 de xarope de açúcar
n
top up com Coca-Cola!!!
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Se você tem um veículo
antigo e pretende deixálo novinho, a dica é a
Hot Arts Restaurações,
empresa especializada
em restaurações e
customizações, situada
na cidade de Paulínia
(SP), tendo vários
veículos já entregues aos
seus clientes com total satisfação. Transforme seu
sonho em realidade e tenha um carro clássico e
exclusivo. Para maiores informações acesse a
pagina facebook.com/HotartsRestauracoes

Eternizado
Imagine você eternizar sua moto em um
quadro, isto é possível com o excelente
trabalho de artesão e de customização de
miniaturas Byzwka Choppers. Confira
alguns de seus trabalhos. Acesse os
endereços facebook.com/byzwka.rock e
bzkchoppers.blogspot.com.br

Arteiro
Gosta de ilustrações e arte
fora do convencional?
Então conheça a arte de D.Vicente
acessando o site
www.dvicente-art.com

Fotos: Divulgação

Hora de passear

Deixando novinho

Mercado

DS4 desembarca
no Brasil

Com a chegada do modelo, família premium da Citroën está completa por aqui
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

família Citroën DS está
completa no mercado brasileiro
com o lançamento do DS4, que
chega em versão única com preço
sugerido a partir de R$ 99.990.
Ele é equipado com motor de 1.6
litro turbo, que entrega 165 cavalos
de potência a 6.000 e 24,5 kgf.m
de torque entre 1.400 e 4.000
rotações, administrado por uma
transmissão automática de seis
velocidades com modo esportivo e
trocas sequenciais.
O cupê faz 0-100 em 8,6 segundos
e atinge os 212 km/h de velocidade

+

máxima. O modelo tem como itens
de série GPS, dispositivo de alerta
de ponto cego nos retrovisores
externos, faróis bixenon e outros.
Ele se junta ao DS3 e DS5, que já
eram vendidos no País.
Equipamentos
O DS4 oferece vários itens de
série, como para-brisa panorâmico,
GPS com mapa do Brasil, faróis
bixenon autodirecionais,
dispositivo de alerta de ponto cego
nos retrovisores externos e outros.
O interior busca criar um ambiente

dinâmico, com instrumentos
cercados por frisos cromados, e
requintado, com bancos
revestido em couro. O visor
central possuiu velocímetro
analógico e tela de LCD com
diversas funções, entre elas as de
computador de bordo.
O motorista pode configurar a
apresentação dos mostradores
com cinco variações de tom, do
branco ao azul. O DS4 tem 4,27
metros de comprimento, 1.81 de
largura e 1,53 de altura, com
porta-malas com capacidade
para 359 litros.

no site
Foto: Divulgação

Veja galeria
completa de
fotos e vídeo em
testrider.com.br
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Mercedes A

Comparativo

Modelos de alto desempen
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

s alemãs Audi e MercedesBenz travaram uma batalha de
números envolvendo dois
lançamentos este mês. Primeiro, a
Audi divulgou o S3 Sportback com
o motor 2.0 turbo mais avançado
que já construiu, com 300 cavalos.
Depois, a Mercedes retrucou e
revelou o A45 AMG com um 2.0
turbo de quatro cilindros, que
entrega 360 cv e 45,89 kgf.m de
torque, o propulsor com essa
configuração produzido em série
mais poderoso do mundo.
Lembrado que os dois modelos são
concorrentes diretos.

O A45 AMG é a versão mais
radical da nova geração hatch. O
câmbio é automático de sete
velocidades, além de ter tração nas
quatro rodas com o sistema
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4MATIC. O pacote aerodinâmico
do esportivo inclui aerofólio, saias
laterais, difusor traseiro e spoiler
dianteiro. O modelo tem detalhes
em fibra de carbono, como nas
molduras dos espelhos retrovisores
e no acabamento interno.
O modelo vai da inércia ao 100
km/h em 4,6 segundos e a
velocidade máxima é limitada
eletronicamente a 250 km/h. O
carro tem suspensão esportiva
regulável e sistema de frenagem de
alto desempenho.
O rival
A segunda geração do Audi S3
Sportback tem motor de
2.0 litros turbo, de
quatro cilindros, com
injeção direta de

combustível (TFSI), de 300 cv de
potência, 35 cv a mais do que o
modelo anterior. O torque é de
38,71 kgf.m entre 1.800 e 5.500
rpm. A Audi apresenta o propulsor
como sendo o mais avançado de
quatro cilindros que já produziu. A
força é transmitida para as rodas
traseiras por um câmbio manual de
seis velocidades. A montadora
aumentou o uso de alumínio na

A45 AMG vs Audi S3

nho travam guerra de potência na disputa pelos compradores

produção do hatch esportivo, o que
reduz o peso final em 70 quilos,
ficando em 1.445 quilos. Com isso,
a relação peso/potência é de
4,82kg/cv.

O S3 Sportback faz 0-100 em 5,5
segundos, tempo que cai para 5
segundos cravados com a
transmissão automática S-tronic de
seis marchas de dupla
embreagem, com
opção de trocas
através de

+

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

aletas no volante e sistema de
controle de tração sob forte
aceleração. A velocidade é limitada
eletronicamente a 250 km/h. O
modelo passa a usar a plataforma
modular MQB e tem algumas
mudanças em suas dimensões. O
eixo dianteiro foi colocado 52
milímetros mais à frente em
relação à primeira versão lançada
em 2008, o que permitiu instalar o
motor mais inclinado e melhorar a
distribuição de peso. O hatch
também é 255m mais baixo,
calçando rodas de 18” com pneus
225/40. Outra novidade são os
discos de freio maiores, com
discos de 340 mm na frente. O
freio de estacionamento passa a ser
eletromecânico operado por um
botão no console central, em
substituição ao freio de mão
tradicional.
Fotos: Divulgação
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Briga

Comparativo

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

O modelo tem como itens de série
sensor de estacionamento, direção
hidráulica, freios ABS com EBD
(sistemas antitravamento e de
distribuição eletrônica de
frenagem) e airbags frontais. Ele
tem motor flex 1.0, de 80 cv, ou
1.4, com 106 cv e , quando
abastecido com etanol.

permite acessar vários itens do
carro e oferece o TuneIn, que
possibilita sintonizar mais de 70
mil estações de rádio em todo o
mundo, e o BringGo, com sistema
de navegação com mapa 3D e
atualização em tempo real. Em
ambos os casos, é preciso usar a
internet do smartphone.

Como novidade, apresenta o
sistema multimídia MyLink, que

Hyundai HB20S
Se o Prisma é baseado no Onix, o
HB20S é a versão sedã do hatch e
o terceiro modelo produzido pela
Hyundai em sua fábrica em
Piracicaba (SP). Ele segue a

Fotos: Divulgação

disputa do segmento dos
sedãs compactos no mercado
brasileiro esquenta com dois
novos modelos, o Chevrolet
Prisma e o Hyundai HB20S. Eles
chegam para disputar com o
Volkswagen Voyage, Renault
Logan e Fiat Grand Siena. O
Prisma é, na verdade, a versão
sedã do hatch Onix, que herdou
um nome bem dos consumidores.
Ele será vendido nas versões LT
e LTZ.

HYUNDAI HB20S
Motor: 1.0 (80cv) e 1.6 (128 cv)
Câmbio: Manual ou automático
Comprimento: 4,23 m
Entreeixos: 2,50 m
Largura: 1,68m
Preços sugeridos:
Altura: 1,47m
n
1.0 Comfort Plus: R$ 39.495
Porta-malas: 450l
n
1.0 Comfort Style: R$ 42.675
n
1.6 Comfort Plus: R$ 44.995
n
1.6 Comfort Style: R$ 48.175
n
1.6 Comfort Style Automático: R$ 51.375
32
n
1.6 Premium Manual: R$ 50.795
n
1.6 Premium Automático: R$ 53.995

+

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

a dos sedãs compactos
Chevrolet Prisma e Hyundai HB20S chegam prometendo uma boa disputa pelo público

mesma identidade visual, mas com
o terceiro volume, com a traseira
tendo lanternas que avançam pela
lateral da carroceria.
Ele tem como itens de série
direção hidráulica, arcondicionado, vidros e travas
elétrica, airbag duplo frontal, rádio
e volante com comandos satélites.
Os motores flex são os
mesmos oferecidos para o
HB20 e o HB20X, o 1.0 de
80 cv (etanol) ou 75 cv
(gasolina), e o 1.6 de 128

cv (etanol) e 122 cv
(gasolina). O câmbio é
manual de cinco
velocidades, com a versão
1.6 tendo como opcional a
caixa automática de quatro
marchas. Ele chegará às
lojas no dia 20 de abril.

CHEVROLET PRISMA
Motor: 1.0 (80 CV) e 1.4 (106 cv)
Câmbio: Manual
Comprimento: 4,27m
Entreeixos: 2,53 m
Largura: 1,70m
Altura: 1,48m
Porta-malas: 500l

Preços sugeridos:
n
LT 1.0 – R$ 34.990
n
LT 1.4 - R$ 39.090
n
LTZ 1.4 - R$ 45.990
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Peugeot 2008
será produzido
no Brasil

Lançamento

Montadora francesa apresenta na Europa
novo croosover, que já tem visto de entrada
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

metros de comprimento e 1,76 de
largura, e vários detalhes para
passar robustez, como altura mais
elevada, faróis estreitos e uma
grade trapezoidal.
Espaço
O banco traseiro pode ser rebatido
na proporção 1/3-2/3 ou totalmente
para aumentar o espaço do portamalas, com o espaço oferecido
indo de 360 até 1.194 litros. A
dimensão é muito parecida com a
do EcoSport (362 litros), mas
perde para o Duster (472 litros). A
versão europeia tem seis pontos de

ganchos e rede de proteção no
porta-malas para prender a
bagagem. A versão brasileira
provavelmente será equipado com
o motor 1.6 flex de 122 cavalos de
potência (etanol), o mesmo que
equipa o novo Citroën C3.
Assim como o 208, o SUV é
equipado com sistema multimídia
controlado por uma tela sensível
ao toque (touch screen) de sete
polegadas, que tem as funções de
GPS, CD player e conexões USB e
para iPod. O 2008 deverá ser
lançado no mercado brasileiro em
2014 ou 2015, sendo fabricado na
planta do Grupo PSA Peugeot
Citroën em Resende (RJ).

+

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

principal estrela de Peugeot
no Salão do Automóvel de
Genebra, na Suíça, foi o crossover
2008, que também será produzido
no Brasil para competir com o
Ford Novo EcoSport e Renault
Duster. Ele é baseado na nova
geração do 208, herda seu chassi e
muito de seu design, mas com
detalhes para dar um ar off-road,
como molduras nas caixas de
rodas, um para-choque frontal
encorpado com detalhe em plástico
preto, barras de teto e soleiras.
O primeiro SUV compacto da
marca, que também será produzido
na França e China, tem 4,16

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

Um pai apaixonado por carros fez um vídeo
emocionante sobre seu filho. A primeira vez
que o viu, o primeiro passeio, o primeiro
banho, os primeiros passos e o primeiro
vroom, vroom. testrider.com.br/?p=12533

Uma das vantagens do Fiat 500 é que é fácil
de manobrar. Mas esse motorista não pode
dizer o mesmo. Ele causou uma enorme
confusão, parou uma procissão e a polícia foi
chamada. testrider.com.br/?p=11568

A necessidade anda de mãos dadas com a
criatividade. Sem um revólver de pintura,
esse homem achou um modo simples de dar
uns retoques na carroceria do veículo..
testrider.com.br/?p=11798

A proprietária de um carro conseguiu
provar que foi vítima de uma armação. Ela
postou no Facebook o vídeo em que
mostra funcionários pintando uma vaga
para deficiente em torno de seu carro.
testrider.com.br/?p=11385
O piloto dublê australiano
Robbie Maddison faz uma
demonstração
+
no site
de dirtbike em um
cemitério de
Veja esses e
outros vídeos
aviões.Divirta-se muito!
testrider.com.br/?p=12072 no site testrider.com.br
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JAC apresenta seu 1º carro flex

Radar

Brasil na rota da festa de 110
anos da Harley-Davidson

A JAC iniciou as vendas no Brasil
do J3 Sport, modelo com visual
esportivo e o primeiro da marca a
contar com motor flex. Ele é
impulsionado por um propulsor de
1.5 litro de 16 válvulas, que
entrega 127 cv de potência a 6.000
rpm e 15,7 kgf.m de torque a
4.000 rotações quando abastecido
com etanol, ou 125 cv e 15,5 kgf.m com gasolina no tanque. O modelo faz
0-100 em 9,7 segundos e atinge a velocidade máxima de 197 km/h. O
motor é o mesmo do J5, mas retrabalhado por engenheiros da JAC e da
Delphi. O J3 S ganha ainda faróis com máscara negra, novas rodas de
alumínio exclusivas e faixas laterais. No interior, as mudanças são pedais
em aço inoxidável, iluminação vermelha no painel e instrumentos e banco
com novo revestimento. O preço sugerido é R$ 37.490.

A Harley-Davidson incluiu o Brasil
na rota das comemorações de seus
110 anos. No dia 1º de junho, será
realizado um evento com shows,
desfiles de motos e diversas
atrações, contando com a presença
de Bill Davidson, bisneto de um dos
fundadores da marca e vicepresidente do Museu HarleyDavidson. A festa será realizada na
nova Arena Anhembi.

Fusion flex chega por R$ 92.990
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A Mitsubishi lança nova
versão da sua picape no
mercado brasileiro, a
L200 Triton HLS, que
não oferece a tração
4×4, mas chega como o
modelo mais barato do segmento de picapes médias.
As vendas terão início em março, com preço sugerido
de R$ 79,99 mil. Ela tem motor flex de 2.4 litros, de
quatro cilindros, 16 válvulas, com injeção eletrônica
multiponto sequencial, que desenvolve 142 cv a 5.000
rpm e 22 kgf.m de torque a 4.000 rotações (etanol). A
força é transmitida para a roda traseira. Ela tem como
itens de série ar-condicionado, airbag duplo, vidros
elétricos, direção hidráulica sistema keyless de
abertura das portas (dispensa o uso da chave), sistema
de freios com ABS e EBD (antitravamento e
distribuição eletrônica de força) e outros itens.
Também há versão exclusiva para frotista, a L200
Triton GL 4×2, com caçamba longa: 1.505 milímetros
de comprimento, 1.470 de largura e 460 de altura)
Fotos: Divulgação

O Ford Fusion flex chega ao mercado brasileiro com preço
a partir de R$ 92.990. A versão exclusiva para o País é
equipada com motor de 2.5 litros com bloco e cabeçote e
alumínio, comando variável de válvulas de admissão
(iVCT) e bobina de ignição pro cilindro. O propulsor
entrega 175 cv de potência e 24,1 kgf.m de torque quando
abastecido com etanol, ou 167 cv e 23,2 kgf.m com
gasolina, acoplado a um câmbio automático de seis
velocidades, com opção de trocas sequenciais. Ele vem
equipado com tela sensível ao toque (touch screen) de 8
polegadas com GPS, ar-condicionado digital com controle
individual na saída traseira, oito airbags, banco do
motorista com regulagem elétrica, freio
de estacionamento elétrico e outros
itens. Lembrando que a versão top
Titanium lançada há dois meses tem 2.0
turbo (EcoBoost) e tração integral, com
preço sugerido de R$ 112.990.

Triton ganha nova
versão e se torna a
picape média mais
barata

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

Testarossa em
Madagascar 3...
... e em
American Dad!

Fotos: Reprodução

Os carros famosos
não aparecem só
nos filmes
convencionais.
Estão presente
nas animações
também. No filme
Madagascar 3:
os procurados um
dos famosos que tem uma passagem
rápida, mas não menos glamurosa, é
uma Ferrari Testarossa. E por nela, o
superesportivo tão cobiçado também
dá o ar da graça na animação
American Dad!
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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.

