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Carros populares deixam a desejar em teste de segurança
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Fotografia criativa
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Uma foto para
ser boa depende
principalmente da
visão do fotógrafo.
Se a visão é boa,
é só aplicar a
criatividade e a melhor
imagem está pronta!

Visite o site e conheça-nos melhor

www.miraeclica.com.br

O boneco e a motocicleta usados nesse anúncio foram criados pelo artista Frederico David Sena com sucatas de informática recicladas
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Com ou
sem garupa
É

comum a reclamação de motociclistas que não
encontram companheiras com a mesma paixão pelas
motos. E aí começam os conflitos.
Existem mulheres que não gostam nem de pensar no
vento que vai embaraçar os cabelos, a falta de espaço
para as bagagens e a confiança no condutor.

Revista Test Rider
www.testrider.com.br

Conselho editorial
Edimarcio Augusto Monteiro
Editor

Johnny Inselsperger
Editor

Osvaldo Furiatto Jr
Em primeiro lugar, se o piloto não quer mesmo a
companhia da garupa, o melhor são as motos
superesportivas. Nestes modelos, nem mesmo as
apaixonadas por garupa gostam.
Mas se você sonha em ter companhia na moto, é
melhor rever alguns conceitos. O erro mais comum é
mostrar para garupa como ela tem arranque, corre e
freia bem. Isso na verdade é um sofrimento para o
passageiro.
Quem vai à garupa quer sentir que a moto tem uma
entrega de potência linear, suavidade nas trocas de
marchas, boa visibilidade da frente, frenagem suave e
suspensão confortável.
O modelo pode ser custom, naked ou no estilo offroad, o importante é o piloto adequar para dar tranquilidade a garupa. O baú oferece segurança nas arrancadas, pois dá sensação de segurança de não ser deixada
para trás. As bolsas laterais deixam as mulheres mais
felizes por ampliar a capacidade de bagagem.
Bancos em duas partes têm a traseira mais alta e
melhora a visibilidade do passageiro do trânsito. Hoje
muitas escolas para piloto estão oferecendo cursos
para condução com garupa. Então é conversar,
cumprir o combinado e curtir belas paisagens e a
sensação de liberdade que só mesmo as motocicletas
podem proporcionar.
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Boa viagem!

Editor de Fotografia e Design

Contato
testrider@testrider.com.br

facebook.com/testrider
Os artigos e colunas assinados na Test
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
serão punidos dentro do máximo rigor
permitido por lei. As imagens, fotografias,
desenhos e/ou ilustrações são de
propriedade de seus devidos idealizadores
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.

HD completa 110 anos

Vitrine

Que tal uma insígnia, uma bandana e um boné para
comemorar, marcar e lembrar o aniversário de 110 anos da
Harley-Davidson? Desde 1903, a fabricante de motocicletas
vem fazendo a cabeça de muitos amantes das duas rodas e
até daqueles que não amam tanto assim. A lenda HD vai
além da produção de motocicletas para atender os
aficionados pela marca norte-americana e oferece desde
acessórios para as motos, roupas e até móveis. É uma
infinidade de produtos para os homens, mulheres e até suas
casas. Uma vida rodeada pela marca que faz bater e acelerar
muitos corações. O conjunto inclui boné 100% algodão em
formato de beisebol e ajustável no tamanho. A bandana
também é 100% algodão na medida de 23 cm x 23 cm e a
insígnia de 3 cm x 1 cm. O conjunto vem embalado para
presente e sai por U$ 35 no site oficial da HD.
Mais detalhes em www.harley-davidson.com/store/110thmen%E2%80%99s-ride-pack

E os harleyros não podem perder a comemoração brasileira do aniversário de
110 anos, que ocorre no dia 1º de junho, em São Paulo. Visite o site
www.harley-davidson.com/pt_BR/Content/Pages/home.html

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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Faz a cabeça
Capacete é item obrigatório para a condução
de motos no Brasil. O equipamento de
segurança pode fazer toda diferença em caso
de acidentes. O problema é que ou a peça
custa muito caro ou é barata e quase não oferece
proteção. A MT Capacetes tem produtos de qualidade
com preços acessíveis e grafismos modernos. São 21
modelos divididos entre os 14 oferecidos na linha
Blade e outros sete disponíveis na Thunder, além de
acessórios, como viseiras, entradas de ar superior e
inferior, saída de ar superior, bavete e kit de fixação.
Confira toda linha em www.capacetesmt.com.br

Fotos: Divulgação

Perigo no ar
Além dos perigos no asfalto e com os outros veículos, o
motociclista também enfrente os riscos no ar rodando tanto na
cidade como nas estradas. As linhas de pipas, ainda mais com
cerol (cortante), podem ser fatais. A Connect Parts oferece a
antena aparador corta linha pipa anticerol para moto retrátil
pro tork cromada. O aparador de linha, conhecido como
corta-pipa, está regulamentado com base nas resoluções do
Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabelece
requisitos mínimos de segurança para todos aqueles que
exercem atividade para transporte remunerado de passageiros
ou cargas. A antena é retrátil, com 65 centímetros de altura,
sete estágios de regulagem, lembrando que a mesma deverá
ser esticada até a altura da parte superior da cabeça do
condutor na posição sentado sobre a motocicleta. Mais
detalhes em www.connectparts.com.br/Antena-Corta-PipaMoto-Universal-Retratil-Anti-Cerol-Tork-39000/p
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Tecnolo

Matéria de capa

Yamaha YZF-R1 2013 ganha
oferecem 21 configurações d

utilizada em passeios por estradas
e mesmo em deslocamentos dentro
das cidades.
Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Q

ue a Yamaha YZF-R1 foi
projetada para as pistas de
competição ninguém tem dúvida,
tanto que o lançamento do modelo
2013 ocorreu no Autódromo
Ayrton Senna, em Londrina (PR),
durante a primeira etapa da
competição monomarca R1
GP1000, que contou com a
participação de 14 pilotos.
A principal mudança em relação ao
modelo anterior é a importante
adoção do sistema de tração com
sete módulos, que podem ser
combinados com as três opções do
mapa de injeção, possibilitando ao
piloto 21 configurações diferentes
de desempenho do motor.
A R1 2013 provou que continua
uma moto preparada para grandes
disputas com suas rivais de
categoria, com respostas rápidas e
velocidades altíssimas. A Test
Rider rodou quase 1,2 mil
quilômetros nas ruas e cidades
para saber como essa máquina
nervosa se comporta dentro dos
limites da lei, já que a maioria dos
modelos vendidos no País é
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O motor de 998 cm³ de quatro
cilindros tem ‘influências’ da
YZR-M1, atual campeã da
principal categoria do mundial de
motovelocidade, a MotoGP, e que
conquistou uma dobradinha com
Jorge Lorenzo e Valentino Rossi
durante a primeira etapa da edição
2013 da categoria.
Sem dúvida que as 21 formas
diferentes de configuração deixam
a YZF-R1 melhor para ser
controlada no meio dos veículos
do trânsito pesado, mesmo assim a
moto exige bom punho do piloto
para dosar a aceleração, e estar
sempre bastante atento e utilizando
os equipamentos de segurança,
inclusive o protetor de coluna.
O motor de dimensões compactas
desenvolve 182 cavalos a 12.500
rpm. Toda essa força para
apenas 206 quilos permite
levar a máquina aos
300km/h.

O câmbio de seis marchas tem
trocas justas e na cidade não exige
muitas mudanças, já que não é
possível desenvolver grandes
velocidades e o modelo precisa
sempre estar com o motor ‘cheio’,
ou seja, com o giro em médias e
altas rotações. É complicado rodar
muito devagar, também apelidado
de ‘andar na casquinha’.
O prazer é maior na hora de pilotar
a Yamaha YZF-R1 na estrada. A
velocidade aumenta rapidamente e
permite ultrapassagens seguras. Se
na cidade a moto esterça pouco e
fica mais difícil nas manobras, na
estrada fica leve e fácil para

ogia para domar a fera

a controle de tração e potência, que juntos
diferentes do motor

pilotar. Durante a chuva, com os
controles de tração e potência
ajustados, a moto fica mais segura
para controlar. Com respostas mais
dosadas do motor, pilotar no piso
molhado está bem melhor.
As outras alterações ocorreram na
calibragem das molas traseiras,
que deixaram a regulagem do
amortecedor mais simples. A
mesa superior e o suporte do
assento ficaram mais leves para
compensar o ganho de peso
das novidades tecnológicas.
Aliás, a moto manteve o
peso do modelo
anterior. As pedaleiras
ganharam garras
para aumentar a
aderência.

+

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

9

Agradecimento ao Museu
da Cidade de Campinas e a
modelo Vanessa Gasdag

O ronco do motor Crossplane é
diferenciado e instiga o piloto a
torcer o cabo do acelerador para
ouvir no último volume a música
emitida pela máquina, sendo um modelo
bastante atraente para realização de track
days e os diferentes tipos de cursos de
pilotagem, chegando mesmo a preparar para
o aluno para competições.
Design
Com mudanças sutis, porém marcantes, a R1 está
diferente na parte da frente e trás. A carenagem
tem novo desenho e o conjunto ótico ganhou um
contorno com LEDs que deixaram o visual ainda
mais agressivo. O desenho do escapamento
duplo mudou e tem agora uma proteção
com fibra de carbono.

Na ga

rupa

Por Cláudia Ramos

Vamos partir do princípio que a
R1 não foi feita para rodar com
garupa e em alguns países é
proibido por lei trafegar com
duas pessoas em modelos
superesportivos. As pedaleiras
do garupa ficam tão altas que
as pernas ficam muito
flexionadas e cansam
rapidamente. A posição do
corpo também manda o garupa
para o segundo andar e ele fica
inclinado junto com o piloto
nas estradas. Na cidade é
possível rodar com o corpo um
pouco mais ereto e me ajeito
com a mão direita na altura do
rim do piloto e a esquerda no
ombro, que são eficientes para
controlar o corpo nas frenagens
e acelerações. A R1 não tem
nem alça para ter onde pôr as
mãos na garupa. Essa eu quero
mesmo é pilotar.
Cláudia Ramos é motociclista desde
os anos 1980. Anda na garupa de
motos antes mesmo de nascer
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A YZF-R1 2013 está
disponível nas cores
branca com grafismo,
azul e preta e tem
preço sugerido
pelo fabricante
de R$ 58,5 mil.

Os controles de potência e
tração deixaram a moto
melhor para ser domada,
mas ainda falta um modelo
opcional equipado com o
sistema ABS (freios
antitravamento) para
melhorar a
eficiência na hora
de frear.

Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.
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Exclusiva

Celeiro de
atletas
Centro de Treinamento em Campinas
possibilita a descoberta de novos atletas da
modalidade freestyle do motociclismo
Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

A

modalidade esportiva e de
exibição freestyle motocross
(FMX) levanta o público, que
vibra com manobras acrobáticas
radicais com grande plasticidade
enquanto saltam de motocross. Nas
competições, o vencedor é
avaliado pelos juízes pelo estilo,
nível de dificuldade da manobra,
melhor uso do percurso e reação
dos espectadores. A atividade, que
é ligada à CBER (Confederação
Brasileira de Esportes Radicais),
exige do piloto muitas horas de
treino diárias, coragem, sangue
frio, poder de concentração total e
uma estrutura que permita o
treinamento de todas as manobras
existentes e outras que ainda
venham a ser criadas.
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O show começa quando as motos
são ligadas e o público desperta. A
adrenalina sobe junto com o giro
do motor quando a motocicleta
arranca em direção à rampa. Em
poucos segundos soltos no ar,
moto e piloto decolam e voam
cerca de 20 metros para realizar
uma ou mais manobras. As pessoas
ainda prendem a respiração até os
dois ficarem na posição certa e
realizarem a aterrissagem e parar.
Depois da manobra concluída,
piloto e público se unem na
vibração gerada pela dificuldade
na execução das manobras
radicais.
Nas exibições, o espetáculo não se
restringe aos saltos. Antes e depois
das manobras, os pilotos
convocam a torcida, seja

queimando o pneu, empinando e
outras peripécias, que aumentam a
expectativa para assistir outros
saltos. Seja como competição ou
exibição em espetáculos, o FMX
eleva adrenalina tanto dos atletas
nas motos quanto do público que
acompanha. A Test Rider
acompanhou o treinamento de dois
pilotos que se revezam nos pódios
e integram a equipe oficial da
Yamaha, Fred Kyrillos, campeão
brasileiro de 2012, e Jeff
Campacci.
Centro de Treinamento
O sucesso conquistado por esses
atletas é resultado de muita
dedicação, concentração nos
treinamentos e uma infraestrutura
que conta com a maior e mais
completa pista particular da

América Latina e a maior caixa de
espuma do Brasil com 20x10.
Além disso, uma pista de
motocross está sendo construída
para melhorar o desempenho dos
atletas. O CT possibilita treinar
todos os saltos com segurança. O
centro de treinamento dos pilotos
funciona dentro do espaço do
Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas, no bairro Carlos
Gomes, em Campinas. Ele tem
nove rampas com os mais variados
padrões.
Kyrillos explica que a sua
evolução foi total desde a mudança
de São Paulo para Campinas.
“Mudou 100%. É outro estilo de
vida e rotina de treinos. Primeiro
pela facilidade. Chego na pista em
15 minutos e isso me permite vir
até três vezes ao dia.” Campacci

destaca que a construção da pista
de motocross integrada ao FMX
possibilita realizar o speedstyle,
que é a corrida de motocross junto
com o freestyle.
Quem também treina no CT do
Solar das Andorinhas é Raphael
Arnellas, de 31 anos, piloto
profissional de exibições. Disputou
provas de motocross dos 15 aos 22
anos nos campeonatos paulista e
brasileiro categoria 125cc.
Começou no freestyle em 2006
fazendo apresentações e em 2007
sofreu um acidente durante os
treinos. “Não dá para praticar o
freestyle como hobby”.

fazendo shows diários. “Tinha
pilotos de todas as partes no
mundo. É um amadurecimento
absurdo com cultura, alimentos e
estilo de vida muito diferentes."
Voltou para o Brasil em julho do
ano passado e em setembro
recebeu novo convite para
trabalhar na China, quando sofreu
uma fratura no tornozelo e agora
está voltando aos treinos. “O
objetivo é recuperar. Voltar aos
stand shows, com foco no
campeonato amador de freestyle.
Hoje Campinas é referência pela
pista e pelos pilotos”.

+
Em 2008, foi para Indonésia e não
parou mais com o stand show.
“Hoje vivo disso”, afirma Arnellas.
Ele ficou 13 meses na China

no site
Veja galeria
completa de fotos
e vídeo em
testrider.com.br
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Fred
Kyrillos
Currículo
Fred Kyrillos nasceu em São Paulo
e tem 27 anos. Anda de moto desde
os seis anos. Dos 13 aos 17 anos
praticou o motocross e pilota
profissionalmente desde 2007.
“Sinto que estou mais maduro e
aprendi a andar e a usar a cabeça”.
Kyrillos explica que, para alcançar
os resultados como piloto de
freestyle, é preciso dedicação e que
vive o melhor momento da
carreira. “A vinda para Campinas
mudou 100% meu estilo de vida e
permite uma rotina mais intensa de
treinos.”
Além de piloto, Kyrillos é chefe da
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equipe Ipiranga e coordenador
técnico na CBER. Defende que
neste momento o freestyle precisa
estruturar a categoria de base.
“Tem muito piloto bom que não
tem onde andar. A luta este ano é
fomentar essa base e mostrar que
existe um caminho para quem
deseja ser piloto de freestyle”,
explica.
Antes de receber o apoio da
Yamaha com duas motos da equipe
oficial de FMX da marca, o piloto
utilizava apenas uma YZF-450, de
4 tempos. “Foi o reconhecimento.
Uma está pronta para o freestyle e
a segunda para o motocross. Com
a experiência fora do Brasil,
percebi que todos os tops do
freestyle treinam o motocross”.
Além da Yamaha, Kyrillos tem o

patrocínio da Ipiranga, Pró-Tork,
Monster Energy, Lost, Rinaldi e
apoio do Solar das Andorinhas,
Allsign Graphics e RM Racing
Jeff Campacci nasceu em
Campinas e tem 24 anos. Começou
aos 17 anos e foi direto para o
freestyle. Conta que quando ia com
seu pai na pista de motocross,
mostrava mais interesse nas
manobras do que no circuito.
“Cortava a pista e ia direto ao
pulo”, revela Campacci. Em 2008 ,
no primeiro campeonato ficou em
segundo na classificação e em
quinto na final, quando foi
convidado pelo piloto Jorge
Negretti para integrar sua equipe
de exibições. Utiliza uma YZ 250
com motor 2 tempos. “Com três
anos subi na moto RD 350 do meu

Raphael
Arnellas
Jeff
Campacci
pai e pedi para empinar e ele ficou
com medo e vendeu a moto”. Não
adiantou, com a moto emprestada
por Negretti, ele realizou
apresentações e shows, onde pegou
dicas com pilotos do mais alto
nível como Natan Azevedo e Cyro
Oliveira.
No final de 2012, um acidente nos
treinou causou a fratura nos dois
pés e três meses de recuperação.
Mesmo assim terminou o
Campeonato Brasileiro na viceliderança e no mês de abril foi
apresentado como piloto oficial da
Equipe Yamaha de Freestyle. Tem
ainda os patrocínios da Ipiranga,
Circuit, Vaz, Solar das Andorinhas,
Rinaldi, Campacci e o apoio da
Alpinestars, MRF Brasil seguros e
Allsign Graphics.

Parceria
A parceria começou antes, mas
há um ano Kyrillos e Campacci
treinam juntos. São unanimes em
afirmar sobre a evolução que a
parceria gerou para melhorar a
infraestrutura e a troca de
experiências. “A pista já era
legal e com minhas rampas
elevou o nível técnico e
podemos encarar qualquer
evento, em qualquer parte do
mundo. Ele (Campacci) é um
dos melhores do País e um puxa
o nível do outro. É um estimulo
de competição saudável”, disse
Kyrillos.
A frase: “não basta ser pai, tem
que participar” é levada ao pé da
letra para Jeff Campacci, agora

mais conhecido como “Jeff pai”,
que dedica a maior parte do seu
tempo ao filho ilustre. Ele é
motorista, fotógrafo, treinador,
conselheiro, faz o ‘meio de
campo’ nos eventos, acompanha
e confere toda estrutura montada
durante as apresentações,
empresário e fã número um do
piloto de motocross. “É um
menino de ouro. Muitos da idade
dele estão perdidos por aí. Olha a
dedicação e a seriedade dele”,
explica Jeff pai. Para quem pensa
que a rebeldia é a marca dos
atletas radicais, estão muito
enganados. Avós, pais e muitos
parentes acompanham de perto
as manobras e recebem toda
atenção do atleta.
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Freestyle Motocross (FMX)
Segundo a própria definição da CBER, o
FM X é relativamente novo e consiste na
execução de manobras acrobáticas durante
o salto de motocross. Uma das manobras
que mais atrai a atenção do público é o
backflip, onde o piloto realiza um mortal.
O primeiro foi executado por Carey Cervo,
que utilizou uma rampa especial e uma
moto de 250cc. Logo depois Mike Metzger
executou o backflip com uma rampa padrão
de freestyle e recepção na areia.
O piloto começa tirando os pés, mãos,
depois colocam as motos de lado e alguns
chegam a manobras como o body varial, ou
apenas carolla, ou backflip 360º e o duplo
backflip, as manobras mais complicadas.
As motos utilizadas tem a suspensão
ajustada, banco rebaixado e corte nas
laterais para colocar as mãos durante as
manobras.

Quer ganhar um capacete
autografado do piloto
Jeff Campacci?
Acesse o site
www.testrider.com.br
a partir do dia 6 de
maio de 2013 e
veja como
participar.
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Comandos
de válvulas
P

ara quem acha que filtro,
escape e remapeamento ainda é
pouco pode optar por colocar um
comando de válvulas para otimizar
a performance de seu motor. O
comando pode parecer um
componente simples, mas na
realidade, é um dos mais
complexos do motor.
Para dimensionar corretamente, é
preciso levar em conta várias
informações para fazer o projeto,
as principais são:

n
Lobe separation, “overlap”,
significa o tempo em que as
válvulas (admissão e escape) estão
desencostadas das suas sedes ao
mesmo tempo. Considerando um
comando que tenha de 110 a 114
de lobe separation, maior será o
vácuo dentro do coletor e assim
obtem uma lenta mais regular. Em
contra-partida, comandos com lobe
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Por Paulinho Henn

separation menores de 110
usualmente produzem mais
potência em alto giro e produzem
menos vácuo no coletor de
admissão, deixando a lenta um
pouco irregular.
Foto: Divulgação

n
O levante é a distância que o
comando levanta o tucho. Utilizase a informação do “levante da
válvula” para saber a graduação do
comando.

melhora-se a potência. Retardando,
aumenta-se o torque. Dependendo
do motor, quando a potência já é
suficiente, podemos alterar a
posição do comando para que se
aumente o torque, retardando o
comando, ou vice-versa.

s
a
d
r
o
t
Dou uinas
máq

n
A duração quanto mais longa é
a duração, maior o tempo que a
válvula ficará aberta. Comandos
com menor duração geram
potência a baixas rotações e maior
duração geram potência em alta
rotação, mas perdem em baixas
rotações.
n
Alteração da posição do
comando, retardando ou
adiantando o comando
mecanicamente, é uma mudança
esportiva, pois existe a necessidade
de testes para encontrar a melhor
opção. Avançando o comando
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Avaliação

Test Rider rodou durante um mês
com a poderosa Kawasaki ZX-14R
Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

18

Foguete
dos sonhos

O

que você deseja de uma
motocicleta? Força, velocidade,
conforto, segurança, tecnologia e
muita beleza? Pois a
superesportiva Kawasaki Ninja
ZX-14R 2013 tem. Durante mais
de um mês, a Test Rider circulou
mais de 3 mil quilômetros por
diversos tipos de estradas e ruas,
além de rodar debaixo de muito sol
e chuva. A conclusão é de que o
modelo tem poder para
proporcionar prazer em qualquer
situação.
O visual impressiona pelas grandes
formas e as linhas longas e
grafismos com fogo, que
transmitem respeito e

agressividade à integrante mais
potente da família Ninja. Além
disso, o modelo premium 2013
está mais potente e o motor de 4
tempos com refrigeração líquida
aumentou de 1.352 cm³ para 1.441
cm³. Nas estradas, o resultado são
respostas mais rápidas. A potência
máxima desse foguete chega aos
210 cavalos a 10.000 rpm. O
interessante desse modelo é que
toda essa força pode ser entregue
de forma suave dependendo do
punho do piloto. É muito prazeroso
sentir a entrega de potência linear,
mas parece que não terá
fim. O câmbio

+

de seis velocidades nem parece de
um modelo superesportivo. Os
engates são suaves e o
escalonamento é longo. Nem
mesmo rodando na cidade o piloto
sofre pelas trocas constantes, já
que a embreagem é leve.

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

Apesar dos 210
cavalos de
potência, a ZX14R tem controle
de tração e modos de
potência que permitem
deixar a moto adequada
para cada necessidade ou
situação climática.

O guidão esterça pouco e os
retrovisores da superesportiva
são fixados na carenagem,
ocupando muito espaço na
hora de passar no corredor
entre os carros
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parados no
trânsito urbano.

Mas é na estrada que a Ninja ZX14R mostra sua vocação. Difícil
segurar a máquina dentro dos
limites de velocidade. Afinal, se
esticar o cabo do acelerador, ela
chega aos 120km/h em primeira
marcha. Além disso, a Kawasaki
tem um conjunto equilibrado com
boa aerodinâmica, suspensões
bem calibradas e a moto é firme,
mesmo assim confortável.
O assento largo é bom para piloto
e a garupa. Como os semiguidões estão presos sobre a
mesa, a posição de pilotagem não
é tão inclinada sobre o tanque e
isso também torna a moto
confortável para rodar com
passageiro. Mas se encostar o
peito no tanque e esticar o
acelerador, a ZX-14R mostra seu
verdadeiro DNA.

Os 265 quilos da moto só são
percebidos com a ela parada. O
tanque com capacidade para 22
litros e oferece uma boa autonomia
e a transmissão é por corrente. A
Kawasaki ZX-14R é montada em
Manaus e está disponível nas cores
verde e preta com preço sugerido
de R$ 56.990 e R$ 60.990 com
ABS (freio antitravamento).

Na ga

rupa

Por Cláudia Ramos

Essa tem cara de superesportiva,
mas, na verdade, é mesmo uma
supertouring. O banco é largo e
com uma espuma confortável.
Como o corpo do piloto não fica
tão inclinado, a posição da garupa
é quase ereta, mas o tamanho do
banco é tão grande que escorrega
até o banco do piloto. Deve ser
pior para dois homens, pois não
tem onde segurar. A suspensão é
firme, mas confortável e dá para
rodar muitos quilômetros antes de
parar para o descanso. Ela é ideal
para rodar em estradas com bom
piso para sentir o vento aumentar
junto com o giro do motor.
Cláudia Ramos é motociclista desde
os anos 1980. Anda na garupa de
motos antes mesmo de nascer

Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.
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Na imagem maior a XZ-14
sendo avaliada. Nas menores,
os detalhes do grafismo,
faróis dianteiros painel digital
e lanterna traseira.

Para quem pensa que o
modelo só serve para pegar
estrada, está enganado. A
moto tem o peso bem
dividido e equilibrado e a
entrega da potência pode ser
suave e linear se o piloto desejar.
Ou seja, a Ninja também é boa
para rodar na cidade. Mas exige
bastante atenção do piloto.

Lançamento

Totalmente nova
BMW R 1200 GS é fabricada na Alemanha e mudou
completamente na aparência e na alma

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

U

ma moto completamente
nova. Seja na aparência ou nos
recursos tecnológicos, a BMW R
1200 GS está totalmente
modificada. A primeira diferença é
rapidamente percebida ao olhar a
moto. O emblemático conjunto
ótico com faróis duplos ficou mais
moderno e com visual requintado
utilizando luz alógena e LED para
luz diurna.
As alterações na aparência são
percebidas por toda moto, mas a
mudança no lado do cardã chama
bastante atenção. Afinal, isso ocorreu pela primeira vez depois de 90
anos. O para-brisa é ajustável, tem
novo quadro treliça que transmite
agressividade no desenho.

+

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

Tecnologia
As mudanças tecnológicas também
foram grandes e são percebidas ao
virar a chave de ignição. O novo
painel traz computador de bordo
repleto de informações. Não foi só
o desenho do escapamento que
mudou, o ronco está mais
encorpado.
Mas a principal alteração foi a
implantação de cinco modos de
condução: rain, road, dynamic,
enduro e enduro pro, que ainda
podem alterar com as variações
das possibilidades de freio ABS
(antitravamento), que é ajustável
para as diferentes situações de piso
e modos de condução - mais calma
ou esportiva. Isso possibilita
ajustar a R 1200 GS para condução
em pistas, cidades, estradas e

mesmo em diferentes tipos de
pisos nas estradas de terra.
O assento divido em dois tem a
parte de trás mais elevada, com
ajustes que aproximam ou afastam
a distância em relação ao banco do
piloto. Isso proporciona conforto
para pessoas maiores ou mais
espaço para as bagagens. Solução
inteligente que faz a diferença
depois de horas de estrada, onde
fica difícil achar posição na moto,
mesmo após as devidas paradas.
O modelo é importado da
Alemanha e equipado com novo
motor boxer de dois cilindros com
refrigeração líquida e a ar de 1.170
cm³, que desenvolve 125 cavalos a
7.750 rpm, câmbio de seis marchas
e acelerador eletrônico.
A nova BMW R 1200 GS já está
disponível nas cores azul, branca,
preta e vermelha. O modelo Sport
custa R$ 73,4 mil e o Premium
sai por R$ 83,9 mil.
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PCX 150 a

Primeiras impressões

Honda lança sc
Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

D

epois de ser anunciado em
dezembro do ano passado, a Honda
acaba de apresentar o scooter PCX
150 2014. A Test Rider
acompanhou e teve a oportunidade
de experimentar essa máquina
revolucionária, que utiliza pela
primeira vez em motos o sistema
start-stop, que desliga o motor
após três segundos em marcha
lenta. Mas as armas da Honda para
conquistar o mercado vão mais
longe e a montadora sugere o
preço de R$ 7.990 para o modelo.
Durante a avaliação, foi sempre
interessante perceber como é o
funcionamento do sistema Idilling
Stop System, que desliga
o moto. Para colocar o
22

PCX 150 2014 em movimento,
basta acionar o acelerador que o
scooter arranca de imediato e
mostra força e potência.
Outra novidade tecnológica é o
ESP (Enhanced Power Smart).
Quando o piloto estabiliza e
mantém a velocidade, o sistema
alonga a relação e cai o giro do
motor, mantendo a velocidade e
economizando combustível, como
ocorre nos veículos com overdrive.
A Honda não fala em consumo,
mas afirma que os dois sistemas
permitem uma economia média de
5% de combustível.
O motor CVT - transmissão
automática sem trocas de marchas

- tem 153 cm³ e desenvolve 13,6
cv a 8.500 rpm, e torque máximo
de 1,41 kgf.m a 5.250 giros.
Durante a avaliação, o PCX 150
mostrou força e potência
suficientes para ter agilidade no
trânsito e pequenos percursos em
estradas já que é limitado
eletronicamente em 120km/h..
Outra tecnologia que agrega mais
segurança ao modelo é o CBS
(Combined Brake System), onde
ao acionar o freio traseiro, uma
parte da força de frenagem é
distribuída automaticamente para o
disco de freio da roda dianteira,
aumentando a eficiência na hora de
reduzir a velocidade ou parar,
principalmente em situações de

alia preço e tecnologia

cooter por R$ 7.990: desliga o motor após três segundos em marcha lente e tem overdrive

+

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

emergência. Mas o PCX 150
também poderia ter sido equipado
com disco na traseira, ao invés do
freio a tambor.
É preciso rodar um pouco mais
para ver o comportamento do
scooter no trânsito urbano
congestionado, mas a primeira
impressão foi de um veículo
equilibrado. O guidão alto e a
posição do piloto deixam a
condução do novo modelo da
Honda confortável e fácil para
realizar manobras e mudanças de
direção.
O motor tem funcionamento suave
graças aos balancins roletados no
comando de válvulas e a

refrigeração líquida. O PCX 150
2014 utiliza o sistema de injeção
eletrônica de combustível. O
tanque tem capacidade para 5,9
litros.
Como na maioria dos scooters,
ele possui espaço para um
capacete e mais alguns objetos
embaixo do banco, além de um
porta objetos na parte frontal.
Um amplo conjunto ótico deixa
o PCX 150 com uma aparência
ainda maior e com visual
moderno.
Durante o teste foi possível
perceber que o assento é
confortável para o piloto e ainda
possui um pequeno encosto

lombar. Na traseira, vem com um
suporte integrado, que é ideal para
colocar um baú.
Diferente do scooter Lead, também
da Honda, o PCX 150 tem dois
amortecedores na traseira, que se
mostraram bem eficientes, mesmo
em trechos com asfalto irregular.
Parte da conforto também é resultado das rodas maiores, de 14”.
Um botão ao lado da chave de
ignição abre a tampa do tanque e
destrava o assento para ter acesso
ao compartimento de objetos. O
novo scooter está previsto para
chegar às concessionárias no final
de maio, nas cores
vermelha e branca.
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CR-V

Lançamento

Honda
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

Honda CR-V ganha motor
flex na linha 2013 e está mais caro.
Ele será vendido apenas com
câmbio automático em duas
versões, LX 4x2 e EXL 4x4, com
preço a partir de quase R$ 100 mil,
contra os R$ 85 mil cobrados no
ano passado. O utilitário esportivo
é equipado com o mesmo motor
do recém-lançado Civic 2.0. O
propulsor de quatro cilindros, 16
válvulas, desenvolve 155 cavalos
de potência a 6.300 rpm e 19,5
kgf.m de torque a 4.800 giros
quando abastecido com etanol. No
caso da gasolina, são 150 cavalos a
6.300 rotações e 19,3 kgf.m a
4.700 rpm.
O bloco é acoplado a um câmbio
de cinco marchas e dispensa o
tanquinho de gasolina para partidas
nos dias mais frios. O sistema é
acionado pelo controle da chave do

utilitário esportivo. Ao destravar as
portas, um conjunto de
aquecedores entra em operação
diretamente na linha de
combustível para deixar a
temperatura ideal para a
combustão imediata,
principalmente no caso do etanol.
Novidades
Os últimos CR-Vs com câmbio
manual foram importados do
México em agosto passado, com os
veículos que estavam à venda nas
concessionárias sendo
remanescentes desse lote. Se bem
que estava difícil encontrar um
disponível nos últimos meses.
O SUV compacto volta agora com
novidades. Para garantir uma
maior autonomia com etanol, o
tanque de combustível teve a
capacidade aumentada para 71
litros, 13 litros a mais. A chave

+

no site
Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br
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passou a ser tipo canivete. O
sistema de som do modelo de
entrada LV incorporou a tecnologia
Bluetooh, que permite atender as
ligações de celular sem tirar as
mãos do volante.
Sem entrar em detalhes de número,
a Honda espera vender um volume
menor de CR-V este ano no
mercado brasileiro em função
do limite de cotas de
importação de veículos
do México, mas dá
algumas pistas. No
ano passado,

V volta com motor flex

a iniciou as vendas do utilitário esportivo, agora equipado apenas com câmbio automático

foram comercializadas cerca de 15
mil unidades. A montadora admite
que consegue atender apenas a
metade da demanda por causa das
cotas.
O SUV deverá ganhar uma versão
intermediária no mercado
brasileiro, a EX 4x2, mas isso

ocorrerá apenas no final do ano, se
for confirmada. Para contornar o
limite de importação, a fabricante
admite que avalia a produção do
CR-V no Brasil, mas nada ainda

foi decidido. A Honda tem uma
fábrica em Sumaré (SP), onde são
produzidos o Fit e o Civic.
Atualmente, o City vem da
Argentina.

Preços sugeridos
LX: R$ 98,9 mil
EXL: R$ 114,9 mil

Foto: Divulgação
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Em b

Lançamento

+

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

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

nova geração do MercedesBenz Classe A chega ao mercado
brasileiro. O modelo é
completamente novo, bem
diferente do que foi fabricado em
Juiz de Fora (MG) entre 1999 e
2005, deixando de ser um
monovolume para se tornar um
hatchback com linhas esportivas.
Ele é comercializado em duas
versões, ambas equipadas com
motor de 1.6 litro turbo, de 156 cv,
acoplado a um câmbio
automatizado de sete marchas e
dupla embreagem, com opção de
troca por aletas no volante. O
Classe A faz 0-100 em 8,3
segundos e chega aos 224 km/h
de velocidade máxima.
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O hatch tem como itens de série
direção eletromecânica, sete
airbags, sistema Start&Stop
(desliga automaticamente o motor
quando o carro para), detector de
cansaço do motorista, arcondicionado digital e outros
equipamentos. Os seus principais
concorrentes são o Audi A3, cuja
nova geração desembarcará no
Brasil em maio, e o BMW Série 1.
Público mais jovem
A Mercedes busca com o novo
Classe A atingir um público mais
jovem do que o comprador d o
Classe B, voltado mais

para a família. A versão de entrada
Style tem roda de 16 polegadas,
acabamento interno em tecido,
grade dianteira na cor do carro e
detalha cromado na lateral.
Já a top de linha, a Urban, traz
grade cromada, rodas de 17
polegadas, volante multifuncional,
bancos do tipo concha revestidos
em couro, painel de instrumentos
com fundo branco e ponteiros
vermelhos e outros equipamentos.
Nenhum modelo, porém, conta
com sistema de
navegação – GPS.

busca dos jovens
Nova geração do Mercedes-Benz Classe A é lançada no Brasil com motor 1.6 litro turbo

Fábrica no Brasil
A Mercedes-Benz avalia voltar a
produzir automóveis no Brasil,
com os olhos voltando-se
naturalmente para o seu modelo de
entrada no País, justamente o
Classe A. Porém, a montadora não
faz comentários sobre o assunto.
Mas suas duas rivais alemãs
também tem planos semelhantes.

A BMW até confirmou este mês a
construção de uma fábrica
Araquari (SC), a sua primeira
planta na América Latina, onde
serão produzidos o Série 1, Série 3
e X1. A unidade receberá um
investimento de R$ 700 milhões,
gerar cerca de 1,4 mil empregos
diretos e entrará em operação já no
próximo ano.

A Audi, por sua vez, avalia retomar
a produção do A3 na planta de São
José dos Pinhais (PR),
compartilhando a unidade onde a
Volkswagen produz o Golf. Nada
mais natural já que os dois
modelos usam a mesma
plataforma. A primeira geração do
hatch foi produzida nessa fábrica
de 1999 até 2006.
Preços
Style: R$ 99,9 mil
Urban: R$ 109,9 mil

Foto: Divulgação
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Sandrinha Rezende
é pin up e apaixonada
por motocicletas

Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Você sabe como surgiram as pin ups?
Durante a Segunda Guerra Mundial, atrizes famosas se vestiam de pin ups para alegrar e divertir os soldados. Quando
não visitavam quartéis, suas fotos eram itens de coleção entre os corajosos e solitários soldados que as colecionavam
nas portas de seus armários. Apesar de ter dados ligando seu surgimento a década de 1890, foi na década de 1940 que
elas fizeram grande sucesso e povoaram sonhos e desejo dos homens. Tanto em desenhos como em fotos, as pin-ups
esbanjavam a criatividade nos pensamentos mais secretos do público masculino, que pregava os cartazes das moças
nas paredes, daí o termo “pin up”, que significa “ser pendurado”. Pin up é um termo para representação de mulheres
voluptuosas, em lingeries sensuais, mas não muito reveladoras, cinta-liga, salto alto, cabelos com cachos glamorosos e
batom vermelho. Tudo com um toque de inocência, num tom provocativo e instigante. A vulgaridade passa longe!

Inspirado na Rota 66
Espaço de entretenimento perfeito para quem é
apaixonado por motos, ou não. O Kalliper’s é ideal
para confraternizações, curtir com os amigos, ou estar
com uma pessoa especial, aproveitar uma boa música e
uma renomada e ampla gastronomia. O bar
oferece sofás, mesas de snooker, jogo de dardos,
palco para DJ, e diversos shows ao vivo, festas
temáticas, além do telão que transmite jogos
ao vivo de todos os campeonatos de futebol,
tanto nacionais quanto internacionais. Saiba
mais em kalipers.com.br

Encontro Tricustom
Serra Negra (SP) vai se tornar a capital das
motos custom e triciclos durante a 10ª edição
do Tricustom, que ocorre até 5 de maio. O
evento já virou tradição e a novidade deste ano
é a entrada grátis, mas motociclistas solidários
podem, e devem, levar um quilo de alimento não
perecível. O encontro ocorre no Centro de
Convenções Circuito das Águas e conta com
infraestrutura de camping, praça de
alimentação e muitos shows de rock.
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Mais em www.tricustom.com.br

Vai sair de férias?
Que tal já ir se programando para
as férias, há não sabe pra onde ir?
Escolha o destino e monte seu
roteiro no site
www.rotasdesaopaulo.com.br

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

Dois coletores de lixo de Caraguatatuba (SP)
viraram hit na internet ao aparecerem
dançando enquanto o caminhão circula no
trânsito da cidade. testrider.com.br/?p=17755

Um acidente aos 15 anos colocou Tome
Darius Glover em em uma cadeira de rodas,
mas isso não o impediu de concretizar o
sonho de ser piloto profissional de
motocross. testrider.com.br/?p=14185

Um vendedor de carro passou por maus
momentos durante uma pegadinha. O test
drive com um Chevrolet Camaro será
inesquecível para o vendedor.
testrider.com.br/?p=15899

Uma girafa teve seu dia de Jurassic Park
ao atacar alguns turistas durante um safári
na África do Sul. O animal reviveu a cena
do tiranossauro rex perseguindo um Jeep
Wrangler. testrider.com.br/?p=17356

A Renault promoveu
no Reino Unido
+
no site
uma campanha
Veja esses e
diferente para
outros vídeos
promover o Clio.
no site testrider.com.br
testrider.com.br/?p=18465
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Mercado

Ele cresceu
e quer briga
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

Terceira geração
do Kia Cerato,
que está maior,
desembarca no
Brasil para
enfrentar o
Toyota Corolla e
Honda Civic

Os preços sugeridos são:
Manual: R$ 67,4 mil
Automático: R$ 71,9 mil
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A

terceira geração do Kia Cerato
que desembarca no Brasil está maior
e subiu um degrau para competir com
o Toyota Corolla e Honda Civic, além
de outros modelos do segmento de
sedãs médios. Para isso, ele também
conta com novo design e está mais
equipado. O modelo está bem mais
bonito com o visual criado por Peter
Schreyer, designer que se tornou
presidente da montadora e que
trabalhou durante anos no Grupo
Volkswagen, sendo o pai do Audi TT.
As linhas são mais modernas e
esportivas, com a frente marcada pela
grade com formato de “boca de tigre”
e a traseira pelas grandes lanternas.
As laterais são marcadas por fortes
vincos, que dão um ar de
esportividade ao Cerato.

Motorização
O motor é de 1.6 litro flex, que
entrega 128 cavalos de potência e
16,5 kgf.m de torque quando
abastecido com etanol, ou 122 cv e 16
kgf.m com gasolina, que pode estar
acoplado a um câmbio manual ou
automático de seis velocidades.
Entre os itens de série estão direção
com assistência elétrica, computador
de bordo, freios ABS
(antitravamento), duplo airbag
frontal, ar-condicionado de duas
zonas e outros. A geração antiga, que
ainda tem algumas unidades de
estoque à venda, tem preço a partir de
R$ 52,8 mil.
Foto: Divulgação

O sedã também está maior, com 4,56
metros de comprimento (30 mm a
mais), 1,78 de largura (um
ganho de 5 mm),

1,44 de altura (25 mm mais baixo) e
2,7 metros de distância entreeixos (+
50 mm), o que resulta em maior
conforto interno.

Identidades distintas
O diretor global de design da Kia e
Hyundai e presidente da Kia, Peter
Schreyer, revelou que pretende criar
identidades distintas para as duas
montadoras sul-coreanas. De acordo com
ele, o objetivo é evitar modelos
sobrepostos, como é o caso do Kia Cerato
hatch/Hyundai i30, ou muito semelhantes,
como Kia Sorento e Hyundai Santa Fe.

Ele também antecipou que os modelos
receberão uma “evolução dramática” e
os seus primeiros projetos para a
Hyundai chegarão ao mercado dentro
de três anos. O primeiro passo nesse
sentido é o recém-apresentado
conceito HND-9, que antecipa a
próxima geração do Genesis.
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Lançamento

Hatc
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

Peugeot iniciou as vendas
do novo 208 no mercado
brasileiro. A marca francesa do
leão quer retomar com ele o
sucesso de vendas do 206 e aposta
na tecnologia e equipamentos
oferecidos. Fabricado na planta de
Porto Real (RJ), é um carro
totalmente novo, não herdando
nada do 207, e está em sintonia
com o modelo vendido na Europa.
Ele usa uma nova plataforma e é
maior do que o 207. O 208 tem
3.966 milímetros de comprimento
(94 mm a mais), 1.702 de largura
(um ganho de 33 mm), altura de
1.472 mm (+ 26 mm) e distância
entreeixos de 2.541 mm (98 mm a
mais). Isso garante mais espaço
para os cinco ocupantes. O portamalas também está um pouco
mais, mas mesmo assim sua
capacidade é de apenas 285 litros.
Motorização
O hatch chega em três versões e
com duas opções de motor, de 1.5
e 1.6 litro, os mesmos que equipam
o Citroën C3. O primeiro
propulsor, de oito válvulas, entrega
93 cavalos e 14,2 kgf.m de torque
quando abastecido com etanol e
89 cv e 13,5 kgf.m com gasolina.
Já o 1.6, 16 válvulas, está
disponível apenas para a versão
top de linha Griffe. O propulsor
32

desenvolve 122 cv e 16,4 kgf.m
com etanol e 115 cv e 15,5 kgf.m
quando abastecido com gasolina.
O câmbio pode ser manual de
cinco velocidades ou automático
de quatro marchas, com opção de
trocas através de aletas no volante.
Equipamentos
O 208 tem como itens de série em
todas as versões airbag duplo,
freios ABS (antitravamento),
computador de bordo, arcondicionado, vidros e travas
elétricas. A versão intermediária, a
Allure, inclui uma central
multimídia, com tela de 7

polegadas sensível ao toque (touch
screen) no painel central, que
oferece GPS, Bluetooth e controla
vários itens do carro.
A versão Griffe traz rodas de 16
polegadas, sensores de chuva, de
luz e de auxílio a estacionamento,
piloto automático, alarme, vidros
elétricos dianteiro e traseiros e arcondicionado digital com duas
zonas.

mente) novo 208

ch começa a ser vendido no mercado brasileiro e está em sintonia com o modelo europeu
O 207 com preço menor
A Peugeot reduziu o preço do 207 após o lançamento do
208, que chega a 10%. O hatch é vendido a partir de R$
26.990, como é mostrado no site da montadora. A versão
de entrada com motor de 1.4 litro fica próximo de modelos
1.0 da concorrência. A Peugeot não oferece, porém,
nenhum acessório para o 207.

Os preços sugeridos são:
Active 1.5 : R$ 39.990
Allure 1.5: R$ 45.990
Griffe 1.6 manual: R$ 50.690
Griffe 1.6 automático: R$ 54.690

Foto: Divulgação

+

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

Radar

Chery Celer é lançado
Chery Celer é oficialmente lançado no
mercado brasileiro. Ele é importado da
China nas versões hatch e sedã, mas
passará a ser produzido no Brasil no
próximo ano na fábrica que está sendo
construída em Jacareí (SP). Ambos
contam com o mesmo motor de 1.5
litro flex, 16V, de 108 cv de potência
(etanol) e 14,0 kgf.m de torque,
associado a um câmbio manual de
cinco velocidades. Ele oferece como
itens de série ar-condicionado, direção
hidráulica, freios ABS/EBD
(antitravamento e distribuição e força),
airbag duplo, vidros elétricos e outros
equipamentos. Os preços sugeridos são:
Hatch: R$ 35.990
n
n
Sedã: R$36.990

Audi e Mercedes
reduzem preços
A Audi e a Mercedes-Benz anunciaram
redução de preços no mercado
brasileiro. As duas montadoras foram
incluídas no programa Inovar-Auto do
governo federal. Com isso, têm uma
cota que podem
importar sem o
pagamento de 30%
de IPI (Imposto
sobre Produtos
Industrializados).
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Factor 125 tem novo
visual está mais leve
A Yamaha lança no Brasil a linha
2014 da Factor 125, seu modelo mais
vendido por aqui. O modelo
abandona o logo YBR e passou por
mudanças no visual, que conta com
novos grafismos, tanque redesenhado
para proporcionar melhor encaixe
para as pernas e novas carenagens. O
escapamento também foi modificado
e tem novo protetor. Outra novidade
é modelo de entrada K1 e uma
redução do peso da moto, que chega
a 7 quilos nas versões K1, K e E,
passando de 112 para 105 quilos.

Confira os preços sugeridos:
n
K1: R$ 5.390
n
K: R$ 5.690
n
E: R$ 6.120
n
ED: R$ 6.490

Série 1 mais apimentado começa a ser vendido
O BMW 125i M Sport, a versão
mais quente do Série 1, começa a
ser vendido no Brasil, com preço
sugerido de R$ 154.950. O hatch
traz motor 2.0 turbo, de quatro
cilindros, que entrega 218 cv de
potência, capaz de levá-lo aos 243
km/h de velocidade máxima, depois
de fazer 0-100 em 6,2 segundos. O câmbio é automático de oito
velocidades. Ele tem kit aerodinâmico M, rodas de liga leve de 18”.
ar-condicionado automático, sistema Start&Stop (desliga
automaticamente o motor quando o veículo está parado), sensor de
estacionamento traseiro, seis airbgs e outros itens.

Logan e Sandero ganham equipamentos de série
Os Renault Logan e o Sandero ganharam novos itens série. No caso
do Logan Expression 1.6, ele incorpora freios ABS (antitravamento),
airbag duplo frontal, CD player com Bluetooth e comando satélites no
volante. A versão com câmbio automático passa a ser equipada com
rodas de 15”, alarme, espelhos e vidros traseiros elétricos e sistema
multimídia com tela de 7 polegadas no painel central, que conta com
GPS. Já o Sandero passa a ter como itens de série, exceto na versão
Authentique, ABS e duplo airbag.

Lançamento
Sedã da Hyundai tem
nova motorização,
design e equipamentos,
mas cobra por isso
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

Hyundai Elantra 2014 é
mais uma novidade no segmento
dos sedãs médios no mercado
brasileiro (leia reportagem sobre o
Kia Cerato na página 30). O
modelo tem como principal
novidade o motor bicombustível de
2.0 litros, de 16 válvulas, quatro
cilindros, que entrega 178 cavalos
de potência a 6.200 rpm e 21,5
kgf.m de torque com etanol no
tanque, ou 169 cv e 19,9 kgf.m nas
mesmas rotações quando
abastecido com gasolina. O
câmbio é automático de seis
velocidades.
O modelo da Hyundai também tem
novo desenho criado pelo Centro
de Design da montadora nos
Estados Unidos, que lhe dá uma
aparência mais moderna. Ele segue
o conceito da montadora de

“escultura fluídica”, que considera
a interação do vento com
superfícies rígidas para criar a
ilusão de movimento constante.
Design
Os arcos de rodas musculares,
vincos laterais e frente baixa dão
uma identidade forte e
aerodinâmica ao Elantra. O
coeficiente de arrasto é baixo, de
apenas 0,28. A grade dianteira
hexagonal, teto elegante novos
para-choques completam o design.
A quinta geração do sedã também
está maior, com 4.530 milímetros
de comprimento e distância
entreeixos de 2.700mm, um ganho
de 50mm.
O Hyundai conta ainda com mais
equipamentos de série, oferecendo

Elantra
agora
é flex
de série direção hidráulica com
assistência elétrica, sistema
multimídia com tela sensível ao
toque de 7 polegadas com GPS,
CD/DVD, câmera de ré, Bluetooth,
piloto automático e outros itens.
Preço salgado
Mas a Hyundai cobra – e caro –
pelas novidades. O Elantra tem
agora preço a partir de R$ 96.376.
Bem mais caro do que o modelo
anterior, vendido entre R$ 76 mil e
R$ 84 mil. Ele tem ainda uma
versão com teto, que custa R$
99.960. O preço é equivalente ao
de sedãs maiores e que oferecem
mais em termos de motor, como o
Ford Fusion 2.5 flex automático,
com valor sugerido de R$ 94.495,
e até mesmo o Hyundai Sonata 2.4,
que parte de R$ 99 mil.
Foto: Divulgação
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Populares derrapam
em segurança

Testes

Hyundai HB20 decepciona em crash test, mas isso é
um mal dos modelos de entrada das marcas
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

Latin NCAP (Programa de
Avaliação de Carros Novos da
América Latina) divulgou o
complemento da terceira fase de
segurança de veículos vendidos na
região que reforça uma realidade:
os carros populares – os modelos
de entrada – deixam a desejar
nesse quesito. Nesta etapa, o
recém-lançado Hyundai HB20, que
se tornou um sucesso de vendas e é
um modelo exclusivo para o
mercado brasileiro, decepcionou
no quesito segurança infantil.

cadeirinha usada foi indicada pela
própria fabricante.
Outras marcas
Mas a avaliação do HB20 é
semelhante à obtida por seus
concorrentes no mercado. Fiat
Novo Uno, JAC J3, Chevrolet
Celta, Renault Sandero, Fiat Palio
ELX 1.4, Volkswagen Gol Trend
1.6, Peugeot 207 e Nissan March
obtiveram avaliações semelhantes.
O máximo que alguns conseguiram
foram duas estrelas na segurança
infantil e muitos foram pior ainda
na avaliação para adultos, não indo
além de uma estrela. O único
popular a ir melhor foi o também
novo Toyota Etios, com quatro
estrelas para adultos, mas também
derrapou na segurança infantil,
com apenas duas estrelas.

De acordo com o Latin NCAP, “o
HB20 revelou uma estrutura
estável durante o ensaio, o que é
desejável. No entanto, os seus
sistemas de retenção (cintos de
segurança, apoios de cabeça e
suporte de cadeirinha) não
funcionaram adequadamente”. O
hatch conseguiu apenas uma das
cinco estrelas possíveis na
avaliação de segurança infantil e
três para adultos.
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Foto: Divulgação

Durante o crash test, a cadeirinha
se quebrou, o que contribui para a
má avaliação. A montadora sulcoreana chegou a pedir
oficialmente um novo ensaio, mas
ele foi negado pela Latin NCAP. A
entidade justificou que o HB20
não estava previsto na terceira fase
e foi incluído a pedido da Hyundai.
Além disso, acrescentou, a

A partir do próximo ano, o Brasil
dará o primeiro passo para tornar

obrigatória melhoria de segurança
veicular, com todos os veículos
novos tendo que ter como itens de
série duplo airbag frontal
(motorista e passageiro) e sistema
de freio ABS (antitravamento).
Está longe das exigências previstas
nos chamados países de Primeiro
Mundo, mas é um início.
Outros modelos
A situação melhora no caso dos
que estão a partir de um degrau
acima no mercado. O novo Ford
EcoSport, por exemplo, conseguiu
quatro estrelas na segurança para
adultos e três estrelas na infantil na
avaliação do Latin NCAP.
Desde o início dos crash tests, o
Ford New Fiesta (ainda o
importado) e o Honda City
conquistaram os melhores
resultados, com quatro estrelas
tanto para adultos quanto par
crianças.

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

Biting
Elbows
Django Django

Fotos: Reprodução

Antes de mais nada,
tire as crianças de
perto. O clip do grupo
punk russo Biting
Elbows tem muitas
cenas de violência,
tiros, sangue e
perseguição de carros. É para a música
Bad Motherfucker e parece um curtametragem no estilo Carga Explosiva,
estrelado por Jason Statham, mas muito
mais sanguinário. Já a banda de rock
inglesa Django Django usou um globo
da morte insano no clip da música Wor.
Ele foi gravado em Allahabad, na Índia.
Carros e motos são usados num
espetáculo que parece fazer pouco caso
da segurança.

37

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.

