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uando se está sobre uma moto existe uma linha
tênue que separa a sensação de aventura da dor. Mas é
possível sentir e viver muitas aventuras sobre duas
rodas sem sofrimentos e para isso ocorrer é preciso ter
uma palavra em mente o tempo todo: segurança.

Editor

Observando as estatísticas oficiais, parece que os
motociclistas ainda não entenderam a fragilidade do
corpo quando se está sobre um veículo com apenas
duas rodas. Para se ter uma ideia da proporção do
problema, os acidentes com motos respondem por 70%
das indenizações pagas pelo DPVAT, o seguro
obrigatório. O médico da Associação Brasileira de
Medicina no Trânsito, Dirceu Rodrigues Alves,
considera que a sociedade está diante de uma doença
epidêmica e generalizada e o Estado não toma atitudes
drásticas para conter o problema.

Editor de Fotografia e Design

Por isso, a revista Test Rider inicia nesta edição uma
série de reportagens com dicas de segurança que
podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Nesta
reportagem vamos tratar dos equipamentos de
segurança para que o leitor possa escolher qual o mais
adequado para sua segurança. Afinal, o fato de andar
com motos de baixa cilindrada não isenta ninguém de
se envolver em acidentes graves, onde jaquetas, luvas,
botas e macacões podem fazer toda diferença. Nas
próximas edições vamos abordar temas como a
importância de manter o foco durante a pilotagem e as
formas suaves para conduzir motocicletas, frenagem,
curvas, contraesterço, movimento do corpo e como
pilotar durante a noite, na chuva, terra e óleo. Afinal,
não existe motociclista velho e imprudente. Ou você é
um velho motociclista, ou imprudente.

Os artigos e colunas assinados na Test
Rider são de inteira responsabilidade de
seus autores e não refletem
necessariamente a opinião da revista.

Johnny Inselsperger
Editor

Osvaldo Furiatto Jr

Contato
testrider@testrider.com.br

facebook.com/testrider

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.

Vitrine

Segurança aplicada nas pistas
direto para o seu corpo
Com beleza e novidades tecnológicas trazidas das pistas de
motovelocidade, a Alpinestars lançou a linha Atem. O
macacão em couro de 1,3 mm de espessura e o cupim são
inspirados no modelo usado no MotoGP que leva
ventilação para o interior do macacão. Padrão de
qualidade para proporcionar segurança nas ruas e pistas.
Preço: R$ 4.990.
A jaqueta Atem oferece segurança
para pilotar nas ruas. Utiliza couro
de 1,3 mm com reforço nas áreas
com maior incidência de impacto
e painéis de aramida flexível no
peito e nas mangas que melhoram
o caimento e o conforto. Sistema
de conexão por botão de pressão
que permite o uso do protetor de
coluna Bionic Race Back Protector e
acabamento ao redor da gola em
neoprene, que evita a irritação da pele.
Preço: R$ 2.299.
A linha completa de lançamentos inclui
a luva Octane S-Moto, que transmite ao
piloto segurança no controle da motos
tanto na cidade quanto estradas.
Produzida com couro de alta qualidade,
tem áreas ventiladas e proteção rígida em
poliuretano nas articulações dos dedos também trazidas dos
equipamentos de corrida. Preço: 399. Confira os produtos
no site: www.staracer.com.br.

Quer publicar seu produto na coluna Vitrine da revista Test Rider?
Então envia e uma foto juntamente de um texto falando sobre o produto
para o endereço de e-mail testrider@testrider.com.br
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Higiene na cabeça ajuda
garantir sua saúde
Quem nunca espirrou
com o capacete na cabeça
levanta a mão. Mas nem
precisa tudo isso. A transpiração
e a umidade do ar também
contaminam o protetor da cabeça com
fungos e bactérias, que além do cheio
ruim, podem comprometer a saúde.
Existem máquinas de ionização que realizam uma
boa limpeza, mas se deseja realizar a higienização em casa, a Würth tem um
desodorizador. Não é necessário desmontar a peça. Basta agitar a lata e
aplicar o spray no interior do capacete e após 10 minutos já pode ser
utilizado. O produto elimina os odores ruins, tem um aroma agradável e
inibe a proliferação de fungos e bactérias. Também deve ser aplicados em
macacões, jaquetas, botas, luvas e coletes. Preço: R$ 16,70. Mais detalhes
no site www.wurth.com.br

Para quebrar o silêncio

Fotos: Divulgação

Uma estrada cheia de belas paisagens e
nada de dividir as emoções com quem vai
na garupa ou o piloto da outra moto que
lhe acompanha na viagem. Ou mesmo o
passageiro precisando fazer uma parada
para o banheiro. Quem pilota ou vai à
garupa sabe como é complicada a
comunicação e pode causar até acidentes.
A solução do problema passa cada vez
mais pelos intercomunicadores. O
MotoCom Prime é instalado em capacetes
e permite o diálogo com o passageiro e o
piloto de outra moto. A conversa pode ser
pelo intercomunicador ou Bluetooth. O
MotoCom permite fazer, atender ou
rejeitar chamadas telefônicas, permite
ouvir músicas do celular ou GPS e tudo
com mudanças rápidas entre o Bluetooth
do celular, intercomunicador e música. O
produto é a prova de chuva e sol. Preço:
individual – R$ 650/par – R$ 1.100. Mais
informações no site
www.jet.com.br/uniquemotors
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Matéria de capa
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no site
Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br
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Concours 14 é derivada da superesportiva ZX-14,
mas com muito conforto para piloto e garupa

ra um espírito esportivo

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

A

Kawasaki Concours 14
esbanja competência para disputar
o mercado da linha touring de
motocicletas. Na primeira
observação da moto, o tamanho
impressiona. Os alforjes deixam o
modelo ainda mais musculoso.
Ao montar na moto, um belo
painel com um visor de LCD,
localizado entre o velocímetro e o

conta-giros analógicos, instiga o
piloto. Uma boa quantidade de
botões também está ao alcance das
mãos.
Para proporcionar muito conforto e
segurança para piloto e garupa, a
moto tem regulagem eletrônica de
altura e inclinação do para-brisa,
ajuste dos faróis, tomada 12V,

manoplas aquecidas e o Kipass,
que permite ao piloto ficar com um
controle de segurança presencial,
possuindo também chave acoplada
que abre o tanque de combustível e
as malas, sem precisar desligar a
moto.
Ao dar partida na Concours
14 as sensações se transfor-
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mam e a atenção é atraída pelo
poderoso ronco do motor de
1.352cm³ de quatro cilindros
refrigerado a líquido.
Um check-in no computador de
bordo que traz indicadores de
modo de pilotagem econômica,
temperatura do ambiente e pressão
dos pneus. O modelo ainda vem
equipado com controle de tração e
freios ABS.
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Antes de engatar a primeira das
seis marchas, lembro que toda essa
beleza, força e tecnologia têm um
preço, R$ 74.990 sugeridos pela
Kawasaki.

de potência é suave e linear,
deixando o conjunto com uma boa
ciclística. Mas não vá se
empolgando, não é fácil superar o
trânsito urbano com uma moto de
304 quilos e que mede 2.230mm
de comprimento e 790mm de
largura.

No início da avaliação já enfrento
um trânsito pesado de São Paulo. A
Concours 14 surpreende e se
mostra uma moto com peso bem
distribuído, que facilita as
manobras. Para um motor que
desenvolve 155 cavalos a 8.800
rpm e tem uma força de torque de
14,1 kgf.m a 6.200 rpm, a entrega

Já na estrada a Concours 14 mostra
seu espírito de “Ninja”.
Desempenho e força de sobra em
todas as faixas de rotação. A boa
aerodinâmica contribui ainda mais
para o prazer de pilotar. A sexta
marcha é overdrive e basta
controlar o acelerador que o tanque
de combustível de 22 litros dá uma

Agradecimentos: Thalita Bellotti (modelo),
Cristina Maira (maquiagem)
e Parque D. Pedro Shopping

Na ga

rupa

Por Cláudia Ramos

Se olhando para frente os dois
enormes faróis têm uma excelente
iluminação e realizam muito bem o
serviço durante a noite, para trás os
também grandes retrovisores são
eficientes.
Percorri com o modelo quase
1.300 quilômetros em várias
estradas com pisos diferentes e
situações climáticas também
bastante variáveis, inclusive com
chuva e, em nenhum momento,
passei sufoco ou sustos.
As suspensões são eficientes. Na
dianteira o garfo telescópico
invertido de 43 mm, com
compressão e retorno na pré-carga
da mola ajustáveis, e na traseira a
suspensão uni-track, com
amortecimento a gás, com retorno,

compressão e pré-carga da mola
sem necessidade de ferramentas
para ajustar.
O controle de tração foi muito
importante na chuva e em pisos
irregulares, pois corrigiu a força
despejada na roda traseira. Além
disso, a tração por eixo cardã deixa
a moto rodar com mais suavidade.
Os freios com ABS possuem o
sistema K-ACT, que divide a
frenagem entre as rodas. A maior
dificuldade ocorre nas manobras
com a moto parada.
Quanto à posição de pilotagem, os
semi-guidões no estilo gaivota e as
pedaleiras avançadas dão bastante
conforto. O tamanho do assento
também permite buscar variadas
posições confortáveis e relaxadas
durante a pilotagem. Além disso,
as bolsas laterais impressionam
pela capacidade e a garupa não

Cláudia Ramos é motociclista desde
os anos 1980. Anda na garupa de
motos antes mesmo de nascer

precisou carregar mochila em
nenhuma situação. Para quem
planeja longas viagens, a
Kawasaki Concours 14 é
11
uma excelente opção.

Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

autonomia na estrada próximo dos
350 quilômetros.

É sentar, relaxar e curtir o vento e
as belas paisagens por horas sem
nenhum desconforto. O banco é
enorme e com uma espuma
confortável. As pernas ficam muito
bem posicionadas e não castigam
das articulações. Como a moto
pode ser conduzida sem reações
brutas, não senti falta do sissy bar
(encosto para as costas). Agora,
conforto mesmo foi proporcionado
pelas malas laterais. Não posso
falar que coube tudo que desejava,
mas isso nem carro comporta
(risos). O alívio do peso da
mochila nas costas também permite
chegar ao destino com o corpo bem
menos dolorido, principalmente as
costas. O para-brisa, bem regulado,
corta o vento frontal até dos
passageiros. Nota 10.

Exclusiva

Com seguranç

Nesta a na
Texto: Johnny Inselsperger | Test Rider

U

ma vez li que não existe
motociclista velho e imprudente.
Ou você é um velho motociclista,
ou imprudente. Para quem anda
sobre duas rodas, além de obedecer
as regras de trânsito, é necessário
seguir normas de comportamento
humano como educação, respeito
ao próximo e amor à vida.

O Test Rider vai realizar em uma
série de reportagens os cuidados na
pilotagem. Nesta primeira vamos
abordar os equipamentos.
Um alerta importante: não basta
usar os equipamentos de
segurança, é preciso saber como
escolher, usar e conservar. O
capacete é o item principal, já que
80% das mortes em acidentes com
motos ocorrem por pancadas na
cabeça.
Ele precisa vestir de forma bem
justa. Se estiver folgado o vento irá
deslocar o equipamento e
atrapalhar a visão. Quando o
capacete começa ficar folgado na
cabeça é hora de substituí-lo. A
viseira também é muito importante
e deve ser antirrisco e ter mais de
1mm de espessura. Além disso, a
fivela deve estar sempre justa
encostando na pele do pescoço. O
capacete com as fivelas soltas
oferece a mesma proteção de um
chapéu. Além disso, viseira
levantada é infração gravíssima,
12

rende sete pontos na carteira de
habilitação e suspensão do direito
de dirigir, que pode variar de 30 a
180 dias.
Capacetes abertos devem ser
acompanhados de viseira ou óculos
de proteção. Já os basculantes,
conhecidos como “robocop” são
versáteis, porém mais frágeis que
os integrais. Nunca use modelo
“coquinho”, pois além de ilegal,
não oferece proteção nenhuma.
Dica: Guarde sempre o capacete
com a viseira aberta para
ventilar e evitar mofo. Lave a
forração com sabão neutro e a
parte externa com sabão neutro
e cera para polir. A viseira deve
ser limpa com lustra-móveis
frequentemente para a água
deslizar.
As luvas são muito importantes e
precisam ter reforço na palma e
na placa de plástico na parte
superior, além de material
resistente (ideal é o couro) e
costura dupla. As luvas com dois
velcros são as melhores, pois um
regula a folga por cima do casaco e
a outra fixa no punho e impede que
saia em caso de atrito.
Durante uma queda o corpo do
motociclista sofre uma enorme
onda de choque que se espalha e
termina nas extremidades. Por isso
é comum os calçados serem
arremessados. As botas garantem

que ficarão presas aos pés e ainda
limitam a movimentação de pés e
tornozelos durante a queda.
Dica: Já existem calçados para
trekking que se adaptam muito
bem ao uso motociclístico.
Casacos e macacões podem ser de
couro ou material sintético. O
couro, por ser um material
orgânico de origem animal, tem
grande resistência à abrasão, que é
o calor gerado pelo atrito gerado
pelo corpo contra o chão durante
uma queda. Porém o couro absorve
água e, quando molhado, aumenta
demais o peso do conjunto.
Já o material sintético,
erroneamente

ça você vai mais longe

as próximas edições a Test Rider vai dar dicas para uma pilotagem segura de motocicletas

chamado de Cordura (marca
registrada da Dupont), é mais
ventilado, impermeável e
repelente de água. Porém têm
ponto e fusão baixo, ou seja, em
caso de calor gerado pelo atrito
com o solo, o poliéster derrete e se
abre, expondo a pele do
motociclista. Por isso é importante
ter proteções internas de plástico
EVA. Graças ao forro interno pode
servir tanto para uso no
calor ou no frio

S

Dica: Qualquer item de couro
deve ser limpo apenas com
sabão neutro ou produtos
especiais para calçados. Após
chuva, seque à sombra e
passe creme hidratante (de
pele mesmo!). Para acabar
com o ranger de botas, use
vaselina líquida.

Outros itens para a
pilotagem segura de
motocicletas
Protetor de coluna – Hoje em dia
é um equipamento obrigatório nas
pistas, mas infelizmente ainda
pouco usado nas estradas. Ele
protege as vértebras e a coluna
lombar. Com a vantagem de a cinta
abdominal obrigar a manter uma
postura mais ereta. Indicado para
viagens em esportivas, trails e
nakeds. Para motos custom tornase desconfortável.
Protetor de pescoço – Pelas leis
brasileiras é proibido o uso de
vidro moído em linhas de pipa
(cerol). Em algumas motos não há
local para instalação de uma
antena anticerol, por isso existe um
equipamento feito de neoprene
com cabos de aço internos. É
aconselhável para quem roda
muito na cidade, em especial nas
férias escolares.
Capa de chuva – Mesmo no calor
é sempre aconselhável ter uma
capa de chuva por perto. No
inverno a chuva pode se tornar
uma grande inimiga. O vento frio
em contato com o corpo pode fazer
a sensação térmica cair abaixo de
zero grau. Em pouco tempo pode
levar o motociclista à hipotermia e
o primeiro sinal é sonolência.
Imagine o que isso significa!
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Avaliação

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

N

o ano em que completa 110
anos, a Harley-Davidson tem
muito para comemorar. Enquanto o
mercado de motos brasileira tenta
se recuperar do fracasso nas
vendas no ano passado, a
fabricante americana foi uma das
poucas que obteve lucro. E,
segundo dados da Abraciclo
(Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares) a Fat Boy
Special foi o modelo da HarleyDavidson mais vendido no
País.
E não é difícil entender o
motivo do sucesso dessa
integrante da família
Softail. A moto une o
design inconfundível, alta
tecnologia, um motor forte de
1.600cc e uma marca que já
virou lenda e o resultado é
uma legião de apaixonados.
No momento que sentei no
banco, coloquei a mão no
guidão e dei a partida, me senti o
Arnold Schwaznegger, no filme O
Exterminador do Futuro. O sorriso
ficou indisfarçável, ainda mais
depois de acelerar a Fat Boy e
escutar o ronco forte e encorpado
do motor.
Engatei a primeira marcha e
lentamente fui soltando a
embreagem, afinal, uma
14
Harley-Davidson é uma

U
ex

Uma moto
xuberante

Fat Boy tem um conjunto
imponente que leva o
piloto às alturas

moto que transforma as ruas e
estradas em passarela, pois atrai o
olhar de pessoas de todos os
sexos e idade.
Também uma moto com 330
quilos e 2.396mm de
cumprimento não passa
despercebida, ainda mais na cor
amarela e o emblema HD
estampado no tanque.
Na estrada a moto mostra sua
vocação. Ela fica leve para
pilotar graças ao bem acertado
conjunto ciclístico. Nas curvas o
piloto deve sempre estar atento
para não inclinar muito e
raspar as pedaleiras no chão.
A Fat Boy foi o primeiro
modelo da Harley-Davidson
montado no Brasil.
Desenvolvida nos anos
1990, ela tem inspiração nas
hardtail dos anos 1960/1970.
Apesar do estilo nostálgico, o modelo é repleto
de novidades tecnológicas e
no também no visual. Toda
linha Softail vem com freios
ABS e computador de bordo
com itens de série, como o
marcador de marchas e o RPM.
No visual, a Fat Boy tem rodas
com furos de bala com aros 17 e
pneu de 140 mm na dianteira e de
200 mm na traseira, que deixam a
moto ainda maior. Por falar em
tamanho, os garfos dianteiros e o
guidão largo são marcantes na
identificação do modelo.
15

É curioso observar a parte traseira
da moto e não enxergar os
amortecedores, nem mesmo em
uma observação mais detalhada. A
HD conseguiu uma suspensão
eficiente com amortecedores
horizontais muito bem escondidos.

A Fat Boy é muito confortável
para pilotar com a posição do
corpo relaxada, o assento
enorme em forma de cunha,
os estribos com borrachas
para isolamento da vibração e
a transmissão secundária por
correia, que deixa a moto
rodar mais macia.

+

no site
Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br
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A Harley-Davidson Fat Boy 2013
tem preço sugerido pelo fabricante
a partir de R$ 49.400. O modelo
Special está disponível na cor
Vivid Black com preço de R$
50.800. Neste ano ainda é possível
adquirir o modelo comemorativo
dos 110 anos da Harley pelo preço
de R$ 53.500.

Agradecimento:
Extreme Produções
Aéreas

Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Ligar a moto é um charme. O
sistema de segurança com bloqueio
automático é ativado, ou
desativado, quando o piloto se
aproxima. Nada de colocar chave
em tambor. Basta posicionar no
modo ignição e acionar a partida
para ouvir girar o motor Twin Cam
96B com 1585cm³, uma evolução
dos motores criados em 1909, que
tem um desempenho
impressionante. O tanque tem
capacidade para 18,9 litros.

O motor é refrigerado a ar e o
câmbio tem seis velocidades. Por
causa do excesso de calor emitido
durante a marcha lenta, o piloto
pode solicitar para a
concessionária alterar o recurso do
Gerenciamento de Temperatura em
Ponto Morto (EITMS), que corta
automaticamente o combustível e a
ignição do cilindro traseiro em
marcha lenta reduzindo o
calor do motor para o
condutor e o passageiro. As
setas desligam sozinhas
calculando a velocidade e o
ângulo de inclinação da moto.
O escapamento duplo tem
estilo shotgun, mas um
modelo mais esportivo é
quase obrigatório.

Sistemas de
exaustão
T

Remapear o sistema e ajustar a
mistura de ar/combustível é
desejável para evitar problemas de

superaquecimento, e para tirar
proveito do aumento da capacidade
geral do motor.
Ponteira ou escape completo
As ponteiras são apenas aquela
parte final do escapamento. Elas
geralmente são bem mais leves do
que as ponteiras originais, além de
ter o caminho livre para os gases,
já que não possuem catalizadores.
Usar uma ponteira pode ser
suficiente na maioria dos casos.
Os escapes completos geralmente
são usados por quem quer o
máximo de desempenho. Os canos
saem diretamente do motor e
também incluem a ponteira, a
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Por Paulinho Henn

vantagem neste tipo de escape é
que os canos geralmente possuem
maior diâmetro, melhorando a
circulação dos gases.

A legislação
Via de regra, você simplesmente não pode alterar o escapamento da
sua moto, pois isso vai contra o que dispõe o Art. 98 do CTB (Código
de Trânsito Brasileiro) – Alterar as características originais do veículo.
Além disso, usar uma ponteira esportiva que faz mais barulho do que
a original também pode configurar uma infração, Art. 230 do CTB,
Inciso XI – Conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de
motor a explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. É uma infração
grave, 5 pontos na carteira, além de multa.
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Foto: Divulgação

odo motor possui um ciclo de
exaustão, que ocorre da queima
dos gases na câmara de combustão
até serem expelidos para fora.
A capacidade de expelir esses
gases rapidamente é o que
determina o desempenho do ciclo.
Quanto mais rápido, maior será o
desempenho em altas rotações,
mas manter uma pressão dentro do
sistema garante respostas mais
rápidas em baixas rotações. Então
o cano do escapamento não pode
ser completamente aberto, pois
desta forma ele não criaria a
pressão necessária para isso. Além
do desempenho, também há de se
considerar o barulho: Quanto mais
aberto, a tendência é que o som do
mesmo seja mais alto.
Quando modificamos o
escapamento da moto, todo o
funcionamento do motor é
alterado. Os escapamentos
esportivos são mais livres do que
os originais, e isso faz com que os
gases sejam expelidos mais
rapidamente, o que melhora o
desempenho do motor em alta
rotação. Esse aumento na vazão
faz com que o motor seja capaz de
queimar mais combustível por
ciclo, e se a alimentação não for
ajustada, ela se tornará pobre, o
que pode comprometer o
desempenho.

Lançamento

Kawasaki lança
a street fighter
Z800
Após três meses da
apresentação na Europa,
modelo começa ser
fabricado em Manaus

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

+

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

A

Kawasaki do Brasil acabou
de lançar a street fighter Z800, que
será a sucessora da Z750, que, em
2009, foi o primeiro modelo de
quatro cilindros da empresa
produzido fora do Japão e agora
terá a produção encerrada.
Mostrando a força do mercado
brasileiro, a naked começou a ser
produzida na unidade da Kawasaki
em Manaus (AM) apenas três
meses após o lançamento do
modelo na Europa.
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Segundo o gerente de
Planejamento da marca no Brasil,
Ricardo Suzuki, a Z750 era o
segundo modelo mais vendido no
Brasil, perdendo apenas para a
Ninja 250, que também foi
substituída pela Ninja 300 no final
do ano passado.
Segundo o chefe do departamento
técnico da Kawasaki, Alex Noé,
apesar de ser a substituta da Z750,
o novo modelo Z800 é uma moto
completamente nova. “É difícil
achar alguma coisa originária da
Z750.”

No visual, a moto ganhou novos
espelhos com desenho que melhora
a visão de quem vem atrás, sem
enxergar tanto o próprio ombro.
A Z800 ganhou um novo desenho
do farol. “Deixou o modelo mais
bravo. Uma fera sem coleira”,
brinca Noé.
Outras novidades são os piscas que
foram fixados mais baixos. Os
pneus, apesar das mesmas
dimensões, ganharam novos
desenhos. Já as luzes acesas da
lanterna traseira formam a letra Z.

Outras novidades
O quadro de aço da
Kawasaki Z800
ganhou uma
longarina que deixa o
chassi mais rígido. O reforço
também tem o objetivo de
melhorar o controle da moto.

O painel também é completamente
novo em comparação com a Z750.
Ele é todo digital e o que chama a
atenção é o conta-giros que o
piloto pode optar por um dos três
modos de exibição.

para 17 litros e
ganhou um novo
desenho com duas
abas protetoras que
deixam a Z800 mais “musculosa”.

A Z800 tem transmissão por
corrente e câmbio de 6
velocidades. Os freios tem
disco duplo de 300mm, pinça
dupla com duplo pistão na
dianteira. Na traseira, o disco
único de 250mm com pinça e
pistão simples.

Motor
O escapamento ganhou mais
curvas e um novo desenho da
ponteira. A parte central do foi
retirada. Ele ficou mais curto,
chegando na metade da roda
traseira. Isso faz o peso da moto
ficar mais concentrado na frente,
baixando o centro de gravidade, o
que, segundo a Kawasaki, vai
melhorar o controle da moto.
O assento ficou mais estreito para
facilitar na hora de colocar os pés
no chão. A distância entre o
assento e o chão é de 834mm. O
tanque ficou um litro menor que
sua antecessora, com capacidade

O motor passou de 748 cm³ para
806 cm³, ou seja, ganhou 58 cm³.
“Em qualquer faixa de rotação o
torque e a potência são maiores”,
afirma Noé. O motor de quatro
cilindros e refrigeração líquida
desenvolve potência máxima de
113 cavalos a 10.200 rpm contra os
106 cavalos da Z750. O torque
máximo da nova street fighter é de
8.5kgf.m a 8.000 rpm, contra 8.0
kgf.m a 8.300 da Z750.
A coroa passou de 43 dentes para
45 dentes, melhorando o torque em
baixas e médias rotações.

Segundo Noé, na frente foi
mantida a mesma suspensão
da Z750 e a traseira ganhou
um reservatório de gás.
A moto estará disponível nas
cores verde, branca e preta
com preço sugerido pelo
fabricantes de R$ 35.990
para o modelo Standart
e R$ 38.990
com ABS.
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Exclusiva

Motos de média
embarcam na o

Texto: Johnny Inselsperger | Test Rider

A

ntes da chegada ao mercado
das motos que rodam com
gasolina, etanol ou os dois juntos,
muitos motoboys faziam a
conhecida “gambiarra”, trocando o
giclê do carburador e abastecendo
com etanol. O maior problema
ficava por conta da corrosão mais
rápida das peças do motor e muitos
engasgos em baixas rotações, coisa
difícil de ocorrer com motoboys
que estão sempre com o cabo do
acelerador esticado.
As primeiras motocicletas flex do
mundo foram a NXR 150 Bros e a
Honda CG 150 Titan Mix,
lançadas em 2009. De lá pra cá, as
opções cresceram e agora estão
chegando até as motos de média
cilindrada, entre 250cc e 300cc.
Além dos dois modelos, em 2011 a
Honda também passou a oferecer
os modelos CG 150 Fan e a Biz
125 bicombustíveis. A Yamaha
entrou na disputa de olho na fatia
de mercado ainda não explorada e
no final de 2012 lançou a Fazer
250 Blueflex, mas continua
oferecendo a versão movida à
gasolina.
A Honda respondeu e começam a
chegar nas concessionárias as
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primeiras unidades da CB300R e
XRE300 bicombustíveis. A Honda
encerrou a oferta dos modelos
movidos apenas à gasolina.
Fazer
A Yamaha Fazer 250 Blueflex
continua com o bom motor de um
cilindro com 249cm³, que
desenvolve satisfatórios 21 cv a
8.000 rpm.
A Yamaha incluiu no modelo
Blueflex o sistema PCV, que
utiliza o vapor produzido pelo
calor dentro do motor canalizado
para o filtro de ar e que retorna
para o cárter.
Além disso, o modelo flex teve o
mapeamento alterado e mudanças
na pressão da bomba de
combustível. A Fazer
bicombustível tem uma entrada de
ar na carenagem lateral e dois
filtros de combustíveis.
Segundo o fabricante, o consumo
do etanol é cerca de 30% superior
ao da gasolina.
Nas ruas e estradas, a Yamaha
Fazer Blueflex 2013 mostrou as
mesmas qualidades de sempre e as
alterações anunciadas durante o
lançamento não foram percebidas
durante os 12 dias que a moto
ficou emprestada para avaliação.

O modelo veio com o tanque cheio
e não sabia qual o combustível
utilizado. Fiquei atento para
perceber alguma mudança de
comportamento após encher o
tanque com etanol, mas nada. Nem
a força do motor mudou com o
combustível verde. A Yamaha
Fazer 250 Blueflex está disponível
nas cores preta e prata.
CB 300R e XRE 300
A CB 300R ganhou novo desenho
do defletor, que está integrado ao
tanque. Utilizando injeção
eletrônica, o motor de um cilindro
de 291 cm³ desenvolve potência de
26,5 cavalos a 7.500 rpm com
gasolina e pula para 26,7 cv com
os mesmos 7.500 rpm utilizando
etanol.
A XRE 300 também ganhou novas
formas e grafismos o tanque de
combustível ficou um litro maior,
com 13,4 litros. O motor de um
cilindro tem os mesmos 291 cm³
da CB 300R e potência máxima de
26,1 cv a 7.500 rpm e 26,3 cv a
7.500 rpm com etanol.
A CB 300R estará disponível nas
cores preta, vermelha metálica e
amarela. Já a XRE 300 será
encontrada nas cores preta,
vermelha metálica e branca.

a cilindrada
onda verde

Hora da decisão
Muitas vezes, o valor da
motocicleta é decisivo na hora da
escolha do modelo. A Yamaha
Fazer 250 Blueflex tem o preço
sugerido pelo fabricante de R$
11.690. Sua concorrente direta, a
CB 300R com preço sugerido de
R$ 11.990 na versão Standart e R$
13.690 com os eficientes sistemas
de freio C-ABS, que divide a
atuação da frenagem entre as rodas
e evita o travamento.

Honda e Yamaha
oferecem modelos
de 250cc e 300cc
que rodam com
gasolina ou etanol

Se tem um pouco mais de
dinheiro, a XRE 300 2013
tem preço sugerido pela
Honda de R$ 13.290 para a
versão Standart e R$ 14.990
com C-ABS.
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Lançamento

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

Mercedes-Benz entra um
novo segmento com o lançamento
do CLA, seu novo sedã de entrada
baseado na nova geração do hatch
Classe A, posicionado um degrau
abaixo do C 180. Na realidade,
trata-se de um cupê de quatro
portas. Ele foi apresentado nos
Estados Unidos e Alemanha, mas
ficou de fora do Salão de Detroit,
em janeiro. O lançamento perante
o público foi feito na Semana da
Moda da Mercedes em Berlim. O
modelo desembarcará no Brasil no
segundo semestre. Há até a
possibilidade do modelo ser
produzido por aqui. A Mercedes
confirma o interesse de voltar a
fabricar um carro no Brasil, mas
desconversa quanto ao modelo.
Atualmente, o CLA é produzido
apenas na planta de Kecskemét, na
Hungria.
Ele tem 4.630 milímetros de
comprimento, 1.770 mm de largura
e 1.438 de altura. A distância
entreeixos é de 2.700mm, 600mm
a menos do que o Classe C. O
carro tem um design moderno,
esportivo e aerodinâmico, com
coeficiente aerodinâmico de 0,22,
um dos mais baixos do mundo. Ele
22

é a versão de
série do Style
Coupe Concept,
apresentado no
ano passado. É
para atrair um
público mais jovem e
agregar novos clientes
para a marca, sem abrir
mão de alguma
sofisticação.
O interior tem opções de
acabamento em madeira e
alumínio, com todas as versões
contando com uma tela multimídia
de 5,8 polegadas no painel. No
mercado europeu, o sedã começará
a ser vendido em quatro versões:
CLA 180, com motor de 122 cv;
CLA 200, 156 cv; CLA 250, 211
cv; e CLA 220 uma com propulsor
diesel, de 170 cv.
Tecnologia
O CLA também conta com uma
tecnologia de ponta, como o novo
sistema de tração integral da marca, a 4MATIC, e o de prevenção de
acidentes, ASSIST. Ele utiliza
radares para detectar obstáculos à
frente e alerta o motorista através
de alertas sonoros e visuais, além
de preparar o sistema de frenagem

para uso,
entrando em
funcionamento
assim que o pé encosta
no pedal, calculando a força
ideal para evitar o acidente. Um
item de série presente em todas as
versões é a Start&Stpop, que
desliga automaticamente o motor
quando o veículo está parado. Para
ligar, basta pisar no acelerador ou
freio. O GPS oferece informação
em tempo real do trânsito baseada
na web, procura on-line de
destinos e display de mapas 3D.
O baixo coeficiente aerodinâmico
é obtido pelo design avançado,
que, além de garantir uma imagem
esportiva, contribui para reduzir o
consumo de combustível ao

O ‘baby’ da Mercedes
Novo CLA chegará ao Brasil no segundo
semestre e até pode ser produzido aqui

+

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

oferecer menor resistência a
passagem do ar. A frente é marcada
pela grade com um novo desenho,
que lembra pequenos diamantes.
Visto de lado, o CLA tem três
linhas proeminentes, que lhe dão
um ar atlético. O teto inclinado
também lhe dá um aspecto de

cupê. A aparência moderna
também foi levada para o interior,
com o painel de instrumentos
incorporando cinco aberturas
redondas.
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Sandrinha Rezende
é pin-up e apaixonada
por motocicletas

Para você e sua moto

Se eu contar que estes garotos fazem um som
incontestável, vocês acreditariam? Texas Boys têm
como estilo o bom e velho blues e rock’n roll. A
banda teve início a partir de dois dos integrantes que
são primos, Jack Billy, de 17 anos, e Alexandre
Hartung, de 16 anos. Há cerca de dois anos
decidiram formar uma banda musical. O baterista
Gabriel Montanha, de 17 anos, juntou-se à banda, e
recentemente o gaiteiro Hy, de 16 anos, também
veio para completar o quarteto. Além de referir-se a
uma das regiões em que o blues tem predominância,
o nome Texas tem o significado de “amizade”, o que
reflete a cumplicidade entre os integrantes. Vocês
podem conferir em primeira mão se os garotos de
Iracemápolis têm ou não talento nos sites:
n
soundcloud.com/texas-boys/
n
txboficial.blogspot.com.br
n
facebook.com/txboficial
Fotos: Divulgação

Aos amantes de duas rodas tenho como dica:
Bros & Bikers Rock Bar. Enquanto os clientes
aguardam pela lavagem das motos ou mesmo a
manutenção, o espaço oferece pratos variados,
drinks e aquela loura sempre muito gelada. Nas
sextas-feiras têm apresentações de bandas ao
vivo e aos sábados, o famoso churras para
encontrar os amigos e por o papo em dia.
Detalhes em brosbikers.com.br

Blues do bom

Radicalizando sobre duas rodas
Você já deve ter ouvido falar em dritf com
carros certo? E Drif com moto? Não? E se
eu disser que é possível e na neve !!! Jorian
Ponomareff teve suas primeiras duas rodas
com a idade de 14 anos e queria descobrir
outras sensações. Ele, então, reuniu uma
equipe de dublês e desenvolveu o gosto pela
sua paixão. Hoje reconhecido é
mundialmente por suas habilidades atléticas
e possui vídeos vistos por milhões de vezes.
Quer conhecer mais sobre ele acesse
www.facebook.com/jorian.stunt
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Inked Shop
Um site onde você encontra
roupas, acessórios, artes, imagens,
tattoos, e muito mais, tudo com estilo
incrível: www.inkedshop.com

Mercado

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

nova geração do Hyundai
i30 chegou às concessionárias da
marca em fevereiro com uma série
de novidades. Entre elas estão
novo visual, motor flex e mais
equipamentos. As mudanças são
notadas no primeiro contato, com o
novo design mais atlético e
esportivo.
O hatch médio também ficou
maior, com um ganho de 5
milímetros na largura e distância
entreeixos de 2.650mm, o que
resulta em espaço maior e conforto
para todos os cinco ocupantes,
além de 11% a mais na capacidade
do porta-malas, que passa a ser de
378 litros.

Quanto à segurança, o i30 conta
com freios com ABS e EBD
(antitravamento e distribuição
eletrônica de força), câmera de ré,
sensor de estacionamento, airbags
e outros itens. Além deles e da
transmissão automática, a versão
top de linha oferece teto solar,
bancos e volante revestidos em
couro, freio de estacionamento
eletrônico, ar-condicionado
eletrônico, banco do motorista com
regulagem elétrica, faróis de
xenon, sistemas ESP e TCS
(controles eletrônicos de
estabilidade e de controle de
tração), além de outros
equipamentos.
Preço e motor

Equipamentos
O i30, que já havia sido mostrado
ao público durante o Salão do
Automóvel de São Paulo, em
outubro, também traz mais
equipamentos. Ele é oferecido em
duas versões: câmbio manual ou
automático. Tem como itens de
série direção elétrica assistida,
sistema que permite a escolha de
três modos de condução (Steer),
sistema multimídia com tela touch
screen (sensível ao toque) de 7
polegadas - que reúne computador
de bordo, GPS e outros comandos
-, rádio CD e DVD player com
Bluetooth, volante com comandos
satélites e faróis de neblina.
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O novo i30 agrada no
geral, mas peca quanto
ao preço. Caberá a
Hyundai convencer os
clientes a pagar a partir
de R$ 75 mil pelo hatch,
uma alta no preço de R$
23 mil em relação ao
modelo anterior. São
44,23% a mais. No caso
da versão top, o valor sobre
para R$ 85 mil. Isso
oferecendo um motor flex,
porém menos potente. O carro
conta com um propulsor de 1.6
litro de 128 cavalos de potência a
6.000 rpm e 16,5 kgf.m de torque a
5 mil rotações quando abastecido

com etanol. É o mesmo que equipa
o Hyundai HB20 1.6 e o Kia Soul.
Com gasolina no tanque, o
desempenho é de 122 cv a 6.000
rpm e 16,0 kgf.m de torque a 4.500
rotações. A versão anterior tinha
apenas motor a gasolina, mas era
um de 2.0 litros de 145 cv.

i30 chega às lojas
Hatch incorpora visual moderno, novos equipamentos, motor flex – e está mais caro

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

Um acidente com um helicóptero militar
ocorreu durante a gravação da versão sulcoreana do programa Top Gear. Um Chevrolet
Corvette ZR1 disputava uma drag race com
um AH1 Cobra. testrider.com.br/?p=11957

Veja como encher o pneu sem câmera
usando óleo lubrificante, mais
especificamente o WD40, e um isqueiro ou
fósforo. Pode ser uma salvação na hora do
aperto. testrider.com.br/?p=10454

É preciso ter muita sorte e um anjo da guarda
muito forte para escapar ileso de um acidente
como esse. Três pedestres atravessavam a rua
quando um Citroën Berlingo foi para cima
deles. testrider.com.br/?p=8685

Por baixo da jaqueta de couro bate o coração de
um incorrigível romântico. Hector “Tank”
Martinez, com a ajuda de mais 300 motociclistas,
fechou a Interstate 10, nos Estados Unidos, para
pedir a namorada em casamento.
testrider.com.br/?p=10888

A queda do meteorito que
atingiu no dia 15 de
fevereiro a região de
Chelyabinsk, na Rússia,
foi flagrada pelas câmeras
instaladas em vários
veículos.
testrider.com.br/?p=12446

+

no site
Veja esses e
outros vídeos
no site testrider.com.br
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Festividade

911 é quase
um cinquentão

Porsche prepara uma série de eventos para celebrar
o aniversário do carismático esportivo
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

Porsche 911 está prestes a se
tornar um cinquentão. Em
setembro, um dos esportivos mais
famosos e carismáticos irá
completar 50 anos. Ele foi
apresentado no Salão do
Automóvel de Frankfurt de 1963
como 901, adotando o nome que
carrega até hoje quando entrou em
produção no ano seguinte. Ele
surgiu com a ajuda de uma
interveção francesa. A Peugeot
alegou que tinha os direitos dos
nomes de veículos formados por
três algarismos e um zero no meio.
A solução encontrada pela
montadora alemã foi trocar um
número, criando o 911, que tem
um espaço especial na história dos
automóveis.
O substituto do Porsche 356 foi um
sucesso imediato. Desde o seu
lançamento, cerca de 820 mil
unidades foram produzidas, com o
911 conseguindo algo raro nos dias
de hoje. Mesmo estando em sua
sétima geração, lançada no final de
2011, o esportivo mantém sua
identidade única. O carro passou
pela evolução natural ao longo de
quase meio século, mas mantém
traços que remetem ao primeiro
modelo. Novas variantes do
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modelo sugiram nesse período,
como o Carrera, Turbo, RSR, mas
todas seguem as mesmas linhas
básicas.
O projeto do 911 começou a nascer
em 1959 nas pranchetas de
Ferdinand Alexander, o Butzi, na
época com apenas 24 anos, neto do
fundador da marca, Ferdinand
Porsche. Ele fez os esboços de um
esportivo 2+2 lugares com dois
faróis circulares, uma característica
do 356. O projeto foi
amadurecendo até que em 1962
ganhou suas linhas definitivas. Até
hoje, o banco traseiro é pró-forma,
pois quase não tem espaço para
passageiros, a não ser que sejam
crianças pequenas. O primeiro
carro tinha um motor de 1.991 cm³
de cilindrada com dois
carburadores Solex, com 130
cavalos de potência e 17,8 kgf.m
de torque. O propulsor o levava de
0 a 100 km/h em 7,5 segundos e
aos 210 km/h de velocidade
máxima, um desempenho
surpreendente para a época.
Comemoração
A Porsche prepara uma série de
eventos para marcar o aniversário
do 911. O primeiro deles será
realizado este mês. É o 2013 Retro

Classic Stuttgart, um evento
reunindo várias gerações do
esportivo. Quatro modelos terão
destaque especial, como os
primeiros 911 Turbo, o conceito
911 Cabriolet apresentado em
1981, o 911 GT1 Straßenversion
de 1997 e a pré-série Type 754-T7.
Um exemplar do 911 de 1967 irá
percorrer o mundo, participando de
vários eventos nos cinco
continentes, como o Festival de
Velocidade de Goodwood, na
Inglaterra, e o Pebble Beach
Concours d’Elegance, nos Estados
Unidos. Entre 4 de junho e 29 de
setembro, o Museu da Porsche em
Stuttgart, na Alemanha,
vai sediar a exposição
“50 anos do Porsche
911”. Para encerrar as
comemorações – e
como não poderia
ser diferente – será
lançada uma série
especial de aniversário. A
apresentação será no Salão de
Frankfurt, em setembro, onde o
esportivo apareceu pela primeira
vez diante do público.

Fotos: Divulgação

o
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Lançamento

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

s peruas perderam nos
últimos anos espaço para os SUVs.
Muitos consumidores foram
seduzidos pelo visual mais
robusto, altura mais elevada para
dirigir e o apelo off-road dos
utilitários esportivos, embora a
maioria nunca vá colocar um pneu
na lama e encarar um desafio no
fora de estrada. Até porque muitos
dos modelos com essas
características têm o DNA urbano
e não suportariam um final de
semana na trilha.
Para competir como os SUVs, a
Volkswagen tem a SpaceCross, a
versão aventureira da SpaceFox,
que mostrou, durante a avaliação
de um final de semana, que tem
seus atrativos. Ela agrada logo de
cara pelo design, com os retoques
cosméticos dando uma aparência
mais agradável, não tão desgastada
quanto da SpaceFox, que ganhou
sua última reestilização de peso em
2010. Os faróis escurecidos, rodas
de liga leve de 15 polegadas,
faróis de neblina e molduras nas
caixas de roda dão uma
rejuvenescida na station wagon.
Por ser mais alta, coloca o
motorista numa posição gostosa de
dirigir e apaga a sensação de ser o
carro que a mãe usa para levar os
filhos para a escola. A suspensão é
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Tamanho é

documento

elevada em 30 milímetros na frente
e 35 mm na traseira, mas continua
absorvendo bem as imperfeições
das ruas, garantindo o conforto dos
passageiros. Uma das poucas
peruas disponíveis no mercado, a
SpaceCross se mostra um veículo
funcional e ganha numa avaliação
direta com os SUVs compacto em
um ponto básico: o tamanho do
porta-malas. A capacidade de 550
litros é maior do que dos principais
jipinhos vendidos no País, o Ford
EcoSport (com seus 362 litros) e
Renault Duster (475 litros).
O pacote de itens de série torna o
veículo uma opção atraente a ser
avaliada no momento da compra.
Com preço sugerido a partir de R$
53 mil, traz airbag duplo, freios
ABS (antitravamento), arcondicionado, banco do motorista
e volante com regulagem de altura,
direção hidráulica, vidros e
retrovisores elétricos e computador
de bordo, além de outros
equipamentos.

Foto: Divulgação

SpaceCross aposta no espaço para
enfrentar os SUVs compactos,
como EcoSport e Duster

O motor flex de 1.6 litro, oito
válvulas, que entrega 104 cavalos
de potência (etanol), o mesmo da
SpaceFox, tem um desempenho
honesto. Está distante de garantir
uma performance esportiva que a
perua evoca, mas cumpre bem o
seu papel, não deixando o
motorista na mão. Responde
quando se pisa no acelerador e
garante uma velocidade de
cruzeiro agradável na estrada, sem
que isso de traduza em um veículo
gastão. Pelo contrário, o consumo
pode ser considerado bom. Na
cidade, o consumo médio apontado
pelo computador de bordo foi de 7
km/l com etanol no tanque.
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Lançamento

O melhor de tr
Série 3 GT chega para reunir um carro as
vantagens do sedã, de uma perua e
design de um cupê

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

BMW revelou o novo
modelo da Série 3, o Gran
Turismo, a primeira nova variante
da gama desde 1993, quando foi
apresentado o Compact, que teve
vida curta. O modelo é mais largo
e comprido do que o modelo
padrão, procurando reunir as
caraterísticas de linhas diferentes.
De acordo com a marca bávara, o
carro tem a dinâmica do sedã, o
design esportivo de um cupê e a
praticidade de uma perua. Pode
parecer um exagero de marketing,
mas os números mostram que há
uma dose de razão.
O carro tem 4.824
milímetros de
comprimento, 1.828mm
de largura, 1.489 de
altura e 2.920 de
distância entreeixos.
Dessa forma, o Série 3
GT é 200mm mais
comprido, 17mm mais
largo, 79mm mais alto e
tem 110mm a mais de
entreeixos do que o Série
3 Touring. Para efeito de
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comparação, o novo modelo
oferece 70mm a mais de espaço
para as pernas dos passageiros
traseiros do que um Série 5 sedã. A
capacidade do porta-malas é de
520 litros. É apenas 40 litros a
mais do que o Série 3 normal, mas
é um ganho de 100 litros em
relação ao crossover X1 e fica
perto do que oferece um X3, 560

litros. O banco traseiro pode ter
várias configurações. Quando
completamente rebatido, a
capacidade de carga chega a
1.600 litros.

rês mundos
Motores e tecnologia
A BMW fez o lançamento oficial
do Série 3 GT no Salão do
Automóvel de Genebra, na Suíça,
realizado de 7 a 17 de março.. No
mercado europeu, ele terá cinco
opções de motores. A versão de
entrada é a 320i GT, equipado com
um motor a gasolina de 2.0 litros,

quatro cilindros,
que entrega 184
cavalos de
potência a 5.000 rpm
e 27,53 kgf.m de torque já
a partir de 1.250 rpm. O 335i é o
top de linha, com um 3.0 turbo, de
seis cilindros, que despeja 306
cavalos a 5.800 rotações e 40,79
kgf.m de torque disponíveis a
partir de 1.200 rpm. Ele acelera da

inércia aos 100 km/h em 5,7
segundos e tem a velocidade
limitada eletronicamente a 250
km/h. O câmbio de série em todas
as versões é manual de seis
marchas, com o automático de oito
velocidades sendo oferecido como
opcional.
O Série 3 GT conta com
muita tecnologia
embarcada. Ele é o
primeiro veículo da
BMW a ter aerofólio
ativo, que é acionado a
partir de 110 km/h para
melhorar a
estabilidade. O
modelo compartilha o
mesmo painel de
instrumentos do novo
Série 3 e traz o head-up
display – as principais
informações do carro são
projetadas diretamente no
para-brisas.

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

Foto: Divulgação

+

O novo modelo guarda
semelhanças de design com o
modelo no qual é inspirado, mas
detalhes lhe dão identidade
própria. Entre eles estão a grade
frontal maior, para-choque
redesenhado, faróis maiores e
capô com contornos
mais suaves.
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Radar

Peugeot 208: produção no
Brasil tem início
O novo Peugeot 208 começou a ser
produzido em Porto Real (RJ). O
novo hatch chegará às
concessionárias a partir de abril.
Ele já havia sido apresentado no
Salão do Automóvel de São Paulo,
em outubro. Em relação ao modelo
europeu, a frente é mais alta por
causa das lombadas, a suspensão
foi adaptada e a grade frontal é
maior para melhorar a circulação
de ar e o resfriamento do motor.
Apesar da chegada do novo hatch,
o 207 continuará sendo vendido
como veículo de entrada da marca.

Cooper S Paceman
chegará em maio

HB20 ganha versão aventureira
O Hyundai HB20 ganhou uma versão aventureira, o HB20X, que traz
como diferencial um visual off-road. O modelo já havia sido apresentado
no Salão de São Paulo, em outubro, e as entregas começaram no dia 20 de
fevereiro. Entre as mudanças estéticas estão para-choques dianteiros e
traseiros redesenhados na cor preta, vincos mais marcados para dar um ar
esportivo, grade em formato hexagonal, novos faróis de neblina e faróis
com máscara negra misturada a detalhes cromados. No interior, as
modificações são os bancos com
costura dupla no tecido e
pedaleiras esportivas prateadas,
na versão Style, ou em alumínio,
na versão Premium, que ainda
leva revestimento do volante e
da manopla de câmbio em couro.
Os preços sugeridos são:
Style Manual - R$ 48.755,00
n
Style Automático - R$ 51.955,00
n
Premium Manual - R$ 51.255,00
n
Premium Automático - R$ 54.455,00
n

Pintura:
n
Metálica - R$ 1.045,00
Perolizada - R$ 1.245,00
n

Dodge Durango
começa a ser vendido
O Dodge Durango começou
a ser comercializado no
mercado brasileiro. O
modelo de sete lugares é
equipado com motor
Pentastar V6 de 3.6 litros, de
286 cv, associado a um
câmbio automático de cinco
velocidades e tração integral. Ele será comercializado em duas versões. O
Crew tem como itens de série seis arbags (frontais, laterais e do tipo
cortina), controle anticapotamento, rodas de liga leve de 18”,
revestimento interno em couro e sistema de entretenimento com de 6,5
polegadas. O Citadel acrescenta grade dianteira cromada, rodas de 20”,
faróis de xênon, volante com regulagem elétrica, tela de 10” para os
passageiros do banco traseiro e outros itens. Os preços sugeridos são:
Durango Crew: R$ 189,9 mil
n
n
Durango Citadel: R$ 209,9 mil
Fotos: Divulgação

A MINI anunciou o lançamento
do Cooper S Paceman no mercado
brasileiro em maio. O modelo mais
potente é equipado com motor de
1.6 litro turbo, que entrega 184 cv de potência e
24,4 kgf.m de torque. O câmbio é automático de
seis velocidades com opção de trocas através de
aletas no volante. Ele tem como itens de série seis
airbags, controle dinâmico de estabilidade, faróis
de xênon, freios ABS (antitravamento) e outros
itens. O preço ficará entre R$ 140 mil e R$ 150 mil.
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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

Lana
Del Rey
Jamiroquai

Fotos: Reprodução

Os produtores de
clipes musicais
adoram usar carros
e motos que
chamam a atenção
em suas filmagens.
O clipe da música
Burning Desire, da cantora Lana
Del Rey, usa um Jaguar F-Type
2014, primeiro resultado da
parceria entre a artista e a
montadora. Já no clipe da música
Blue Skies, do Jamiroquai, a grande
estrela é uma Harley-Davidson
Dyna, que divide o cenário no
deserto de Almeria, Espanha, com
um Porsche e um helicóptero. Vale
a pena assistir aos dois.
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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.

