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Perdeu,
playboy!
S

e não fosse suficiente o sufoco que os motociclistas
passam para dividir e até mesmo brigar por espaços entre
os veículos, outra preocupação que tira o prazer em
colocar suas máquinas nas ruas é o roubo, que em muitos
casos acabam em mortes. Em cada semáforo vermelho
eleva a tensão e o medo. O início da noite também é
complicado, por causa do trânsito mais congestionado,
que facilita a abordagem das vítimas. Tem casos em que o
piloto perde também o capacete, luvas, botas e macacões.
Faz algum tempo, apenas os modelos superesportivos das
marcas japonesas, além das Hornets, XTs e as CB 300,
eram mais visados. Recentemente desmontaram uma
quadrilha gigante que adulterava modelos HarleyDavidson, ou seja, todos estão na mira dos bandidos. Tem
motociclista olhando as estatísticas policiais para escolher
o modelo menos visado na hora da compra.
A solução existe. Começando pela polícia, que muitas
vezes facilita na hora de ‘esquentar’ uma moto roubada.
As blitze precisam ser estratégicas. O infrator deve passar
por policiais e ser parado mais para frente para não ter
como fugir dos policiais pulando canteiros ou voltando
pela contramão ou sobre a calçada.
Se os governos não conseguem pensar na vida em risco
dos motociclistas, deveriam entender que estão perdendo
muito dinheiro dos impostos nas vendas das empresas da
rede “Robauto”.
Pior ainda é ser assaltado por um “nóia” do crack, que
aponta um revólver. O dedo do sujeito coça, a paciência é
mínima e o preço da vida é fixado em fração de segundo.
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Cada dia mais as motos atraem amantes e pessoas que
necessitam de um veículo barato para as locomoções.
Passou da hora das autoridades levarem o assunto a sério.
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Vitrine

Novos pneus Michelin
chegam ao Brasil

Foto: Osvaldo Furiatto Jr.

A Michelin apresentou cinco novos lançamentos de pneus
para motocicletas de todas as cilindradas. Segundo a
fabricante francesa, os modelos oferecem melhor
perfomance, segurança e durabilidade com o objetivo de
aumentar o prazer de pilotar. Para os scooters e motos de
até 150cc foi apresentado o Pilot Street, com 12
dimensões diferentes para uso urbano. Já o Pilot
Street Radial foi desenvolvido para as
Kawasakis Ninja 250 e 300 e a Honda CB
300R. Para as motos de alta cilindrada, o
lançamento foi o Pilot Power 3,
desenvolvido para esportivas que rodam
em estradas ou cidades, tendo como
principal característica a aderência e
segurança no piso molhado. Já para
quem roda mais em estradas e também
nas pistas, como os track days, a
Michelin lançou o Power Supersport,
que foi desenvolvido para motocicletas
superesportivas. Por fim, o Anakee III foi
criado para big trails. O modelo foi
homologado pela BMW e segundo a
Michelin, equipa 80% dos novos modelos R
1200 GS. Para saber mais, acesse o endereço
www.michelin.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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Qualidade X preço
Equipamentos de primeira linha não custam
barato, mas é possível comprar produtos de
segurança como macacões para motos
superesportivas, jaquetas e calças de couro ou
com material sintético com proteções nas
articulações e boa resistência a abrasividade,
além de botas, luvas e todo equipamento para
on-road e off-road na loja outlet da Star Racer
Alpinestars. Visite o site
www.staracer.com.br/outlet

Conforto e segurança para as garupas
Muitos motociclistas imaginam que o sissy bar (encosto
para as costas) é apenas mais um enfeite para as motos
custom. Na verdade, ele faz toda diferença no conforto da
garupa e, em alguns modelos, até do piloto. Existe uma
infinidade de modelos para os vários modelos de
motocicletas e com formatos e funções diferentes para se
adequar as necessidades e estilo. Conheça os vários
modelos disponíveis em www.minhamotovip.com.br

Motoboy dentro da lei

Fotos: Divulgação

O Kit Motofretista/Motoboy Pro Tork
vem com um colete refletivo
ajustável, protetor de pernas, também
conhecido como mata-cachorro,
antena corta linha de pipa e baú
plastico (80 ou 135 litros). O colete é
composto de 30% poliéster, 70%
poliamida e possui ajustes nos ombros
e na cintura e fechamento frontal com
zíper. As faixas refletivas amarelo
fluorescente são aprovadas pelo
Detran. O mata-cachorro também está
dentro das novas normas de segurança
para motos. A antena corta linha é retrátil em até
sete estágios. Possui haste em aço inox, abraçadeira em
alumínio e acompanha a chave allen. Oferece proteção do
tórax, pescoço e braços do condutor e passageiro. Por fim,
O baú é fabricado em polipropileno injetado e está
disponível nas cores preto, branco e verde bandeira.
Detalhes em www.acessoriosmotos.com.br
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Matéria de capa

Criada para
aventuras
Com cara de big trail, Versys 1000 Grand
Tourer tem vocação para longas viagens
+

no site
Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br
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Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

B

asta olhar para as grandes dimensões da
Kawasaki Versys 1000 Grand Tourer para se
imaginar viajando por estradas com belas
paisagens, ainda mais com as três bolsas (nas
laterais e um top case traseiro), que juntas
tem uma capacidade próxima de 120 litros.
Apesar da aparência de big trail, o motor é o
mesmo da naked Z1000, de quatro cilindros
com 1.043 cm³ e refrigeração líquida, que
produz 118 cavalos de potência a 9.000 rpm
e 10,4 kgf.m de torque a 7.700 rotações, que
deixam clara que a Versys 1000 Grand
Tourer se enquadra na categoria sporttouring com vocação para o asfalto.
A Test Rider rodou por estradas e cidades e a
moto demonstrou sempre muito conforto nos
mais variados tipos de pisos. O câmbio de
seis marchas tem trocas justas e suaves. A
moto arranca bem graças ao curto
escalonamento na primeira e segunda
marchas e depois mais longas, ideal para
estradas. Todo grande torque e potência já
são sentidos nas baixas e médias rotações e a
entrega de toda essa força é linear e torna a
pilotagem bem agradável.

Mesmo pesando 239 kg fora as bagagens, a
Versys 1000 GT fica leve quando está
rodando. A excelente ciclística oferece
respostas rápidas nas mudanças de direção e
bastante controle nas manobras. A Versys
1000 Grand Tourer ainda vem de fábrica
equipada com mimos, como a manoplas
aquecidas, tomada 12V, protetores de motor
e tanque e para-brisa regulável.

Na ga

rupa

Por Cláudia Ramos

Então, o Johnny disse que foi olhar para a
moto e sonhar com estradas repletas de
belas paisagens. Para mim, foi subir na
garupa e aproveitar mesmo as belas
paisagens, sem preocupação com a pesada
mochila que costumo carregar nas
viagens, ou por questões de segurança. As
bolsas e o top case traseiro tornam a
viagem extremamente confortável. O
corpo fica ereto e as pernas pouco
dobradas. O banco é mais confortável do
que meu sofá, com tamanho e densidade
perfeitos. A suspensão ajustável deixa a
Versys 1000 firme e sem transmitir as
imperfeições do piso.
Cláudia Ramos é motociclista desde os anos 1980.
Anda na garupa de motos antes mesmo de nascer

A posição ereta é
confortável e ideal
para aventuras na
companhia de uma
garupa. É possível rodar
muitos quilômetros antes do
corpo reclamar, ainda mais que
o tanque de 21 litros oferece
autonomia entre 300 e 350 km.

Dificilmente você vai
encontrar uma das malas
laterais que não tenha
arranhões. Com 1,43 metro
de largura, exige atenção
redobrada no trânsito
urbano. Também
senti falta de um
cavalete central.

9

Segurança
Além do sistema de antitravamento
dos freios ABS, que foram
eficientes em todas as situações, a
Versys 1000 GT vem equipada
com controle de tração (KTRC)
com três opções, que podem ser
ajustados para uma condução mais
esportiva, uma intermediária e
outra para situações de chuva ou
piso escorregadio. O modelo
também tem duas opções de
potência, onde a "Full" tem entrega
total e a "Low" limita em 75%.
As longas suspensões tornam a
motocicleta ainda mais

confortável, mas a
distância de 845mm
do assento ao solo
pode complicar para os
pilotos mais baixos.
Nas estradas de terra, a
moto roda bem e tem
um comportamento dócil,
ainda mais com todos os
recursos tecnológicos.
A Versys 1000 Grand Tourer é
montada em Manaus, está
disponível na cor branca e tem
preço sugerido pela Kawasaki de
R$ 56.990.

Agradecimentos ao Campinas
Hall por ceder o local para o
ensaio fotográfico e a modelo
Thatiana Carvalho

Foto: Osvaldo Furiatto Jr.
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Mudança de tamanho
de cilindrada
(big bore)
P

ara performance mais
extrema, utilizamos o aumento de
cilindrada do motor conhecido
como big bore. Quando você
decide uma alteração para grande
cilindradas três coisas para ter em
mente. A primeira é que você quer
que ela seja confiável, segundo é
que você quer que ela seja tão
grande quanto ela pode ser e
terceira é o quanto está disposto a
investir.

Aí vai depender de quanto quer
investir. Se já colocou um
comando, terá que verificar a
compatibilidade com o kit que
pretende colocar, podendo ser
necessário a troca por outro
comando que atenda melhor a

Os kits que não alteram muito o
tamanho do motor podem ser
montados usinando o próprio
cilindro com um pistão em
tamanho maior, um bom comando,
filtro de ar e escape que atendam o
fluxo de ar e acertando a
regulagem se obtém excelentes
resultados.
Quando se quer aumentar muito o
tamanho do motor aí aparecem
outras despesas como colocar um
cabeçote e corpo de borboleta que
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Por Paulinho Henn

atendam o fluxo de ar, bicos de
injeção de gasolina com maior
fluxo e é recomendado reforçar
toda a estrutura do motor para que
não venha a ter problemas internos
devido as altas forças geradas pelo
novo cilindro.
Foto: Divulgação

Hoje existem muitos kits prontos
que permitem que quase qualquer
oficina possa construir grandes
motores de alto desempenho, sem
o custo e o tempo necessário para
projetar e fabricar peças especiais.
Big Bore Kit é uma das
atualizações de desempenho mais
populares disponíveis para HarleyDavidson. Antes os motores de alta
performance disponíveis eram o
único caminho a percorrer. Hoje, a
instalação de um kit para aumentar
a cilindrada de um motor ainda é
uma alternativa muito popular e
rentável para substituir o motor.

configuração. Se não fez nada,
pode iniciar um projeto do zero e
verificar o melhor custo/beneficio
de todas as peças.

s
a
d
r
o
t
Dou uinas
máq

11

Festividade

A lenda
Harley-Davidson
completa 110 com
espírito sempre jovem
Texto: Johnny Inselsperger
Foto: Osvaldo Furiatto Jr.

A

Harley-Davidson tem muito
mais que um aniversário de 110
anos para comemorar. A fabricante
norte-americana de motocicletas
conquistou muito mais que os
amantes da rebeldia. Adotado
como um estilo de vida, a marca
HD hoje estampa uma infinidade
de produtos, que vai de canecas,
vestuário, acessórios para motos e
mesmo casa ou escritório, até
mobiliário completo, passando por
mesas de pebolim e sinuca.
A Harley-Davidson ocupa o
imaginário até mesmo das pessoas
que não tem simpatia por
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motocicletas, mas são admiradoras
e consumidores da marca. Em 110
anos de história, a fabricante já
passou por altos e baixos e vive
um dos melhores momentos frente
à crise financeira mundial que
deixou vários concorrentes
fechando 2012 no vermelho.
E imaginar que tudo começou em
um espaço de 8m², na cidade de
Milwaukee, no Estado de
Wisconsin, em 1903. O desenhista
William Harley e o escultor Arthur
Davidson buscavam comodidade e
planejaram colocar um motor em
uma bicicleta.

Tudo andou melhor após
compreenderem que uma boa moto
passa pela harmonia entre quadro e
motor. Foram produzidas três
Silent Gray Fellow, que receberam
motor de um cilindro de 410 cm³,
com 3 cavalos de potência e já
utilizava a transmissão por correia
de couro.
William S. Harley cursou a
universidade de Wisconsin para
aprimorar seus conhecimentos
mecânicos e em 1906 produziu 50
unidades do modelo com a adoção
de um motor retificado de 450 cm³
com 4 cavalos de potência e um

Fotos: Reprodução

quadro planejado para aquele
motor. Um ano depois a HarleyDavidson atinge a marca de 100
unidades produzidas e conquista a
primeira vitória nas pistas em uma
prova de resistência que superou
80 competidores de 21 marcas
diferentes. Ainda em 1907 a
polícia americana começa a utilizar
as motos da HD.
Foi em 1909 que a HarleyDavidson desenvolveu o primeiro
V-Twin e a variação de modelos
que utilizavam motores
bicilíndrico de 1000cm³ ou o
monocilíndrico de 600 cm³. Apesar

das várias inovações técnicas que
renderam muitas vitórias nas
pistas, a HD acabou pegando
outro destino para conseguir ser
eterna.
Marcando um estilo que vai do
poder policial a rebeldia marginal,
a marca entrou para a imaginação
de muitos através do cinema e da
música. Durante a Segunda
Guerra Mundial, a marca virou o
símbolo do sonho americano e
teve utilização tanto na política
como no exército. Soldados
americanos que retornavam dos
campos de batalha utilizavam as

Harleys para andar em grupo e
aumentar o número de amantes da
marca.
Após 20 anos, a Harley-Davidson
já explora o mercado de acessórios
para as motos e a fidelização da
clientela com a imagem da moto
como um veículo que representa a
"liberdade" e não só um meio de
locomoção. A marca americana
chega aos 110 anos e produzindo
17 modelos divididos entre as
famílias Sportster, Dyna, Softail,
V-Rod e Turismo. Leia a seguir a
avaliação da H-D Dyna Super
Glide edição de 110 anos.
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Avaliação

Feita para comemorar
Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

P

ara eternizar as comemorações
do aniversário de 110 anos de
fundação, a Harley Davidson
preparou uma edição limitada de
quatro modelos da marca, entre
elas a Dyna Super Glide, que a
Test Rider avaliou. A primeira e
mais marcante diferença é a
pintura especial em dois tons. O
bronze perolado divide espaço com
o preto formando um visual
clássico que remete aos modelos
do passado. Para reforçar o estilo,
o emblema na lateral do tanque de
combustível tem a cor níquel e um
desenho único com asas e as
inscrições que destacam a edição
comemorativa.
Em seguida é o assento que atrai o
olhar. Também com design que
remete ao passado, o couro tem o
centro em gomos na cor marrom e
as laterais pretas, que também
formam um conjunto clássico.
14

Para as festividades dos 110 anos, Harley-Davidson
lança edição limitada da Super Glide
Além disso, os emblemas da
Harley-Davidson no motor
também receberam a cor níquel
nessa edição limitada.
Quando o piloto senta na moto é
possível perceber melhor a maior
marca de estar frente a frente com
um modelo produzido para poucos.
Sobre o já marcante couro que
cobre o tanque na parte de cima,
foi colocado um emblema em aço
com o número de série da edição.
No caso do modelo avaliado foi o
53º a ser produzido na unidade em
Manaus (AM).
Todos esses mimos elevam o preço
da edição comemorativa de 110
anos da Super Glide para R$ 41,9
mil, contra R$ 39,9 mil da versão
padrão. Já rodando por cidades e
estradas, a versão limitada mostra
que tem um motor muito forte,
ronco característico, conforto e
atrai muitos olhares por onde
passa.

Integrante da família Dyna da
Harley-Davidson, vem equipada
com o motor Twin Cam 96, com
dois cilindros em V de 1585 cm³.
Na prática, isso se traduz em muita
força em qualquer marcha. Aliás, o
câmbio de seis velocidades tem
engates firmes, característicos da
marca americana. A última é
overdrive e a moto baixa a rotação
mantendo a velocidade. A Super
Glide utiliza tração por correia
dentada, que também colabora
para o conforto do conjunto, já que
elimina o atrito da corrente de
metal em contato com a coroa e o
pinhão.
A suspensão dianteira invertida é
longa e assimila bem as
imperfeições do solo. O estilo
rebaixado na traseira utiliza dois
amortecedores. Na estrada, a Super
Glide entra em seu habitat natural.
As melhores sensações são
percebidas rodando com
tranquilidade. A edição limitada
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+

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

tem freios ABS (antitravamento)
de série que são eficientes na hora
de parar. A pequena distância do
assento ao solo (710 mm
descarregada) torna fácil a vida de
qualquer condutor na hora de
colocar os pés com firmeza no
chão e segurar os 310 quilos de
peso.
Apesar de toda aparente
brutalidade devido as grandes
proporções e força do motor, a
Super Glide é prazerosa de ser
pilotada com suavidade,
principalmente nas curvas, já que
no caso de entrar um pouco mais
inclinado logo sente a parte de
baixo da moto raspando no chão.
O painel fica no centro do tanque
também com estilo retrô
característico da Harley-Davidson.
Após 30 anos sobre motos eu ainda
esqueço as setas ligadas, por isso,
o sistema da moto sempre me
chama a atenção. Depois de
acionadas, as luzes indicadoras de
direção desligam com a inclinação
da moto ou após certo tempo
acionadas.
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Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Na ga

rupa

Por Cláudia Ramos

A proposta inicial da Super
Glide é ser uma moto individual,
tanto que alguns modelos são
montadas com monoposto. Ela é
o modelo de entrada das motos
de 1.600cc e o banco traseiro
poderia ser um pouco mais largo,
com mais espuma e menos
inclinado para trás. Mas tudo
pode ser resolvido com a
aquisição de um banco
acessório, de preferência com o
sissy bar (encosto para as
costas). Já a suspensão é
ajustável e melhora o conforto
do passageiro. As pernas ficam
bem flexionadas e exigem
paradas para descanso e dar uma
esticada.
Cláudia Ramos é motociclista desde
os anos 1980. Anda na garupa de
motos antes mesmo de nascer
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Lançamento

D

ois modelos apresentados
pela fabricante inglesa de
motocicletas Triumph prometem
acelerar a adrenalina dos fãs de
duas rodas. A Daytona 675R e a
naked Street Triple 675, que estão
sendo produzidas no Brasil, devem
chegar às concessionárias até o
mês que vem.
Para apresentar as novidades, a
marca preparou um teste drive no
autódromo Velo Città, em Mogi
Guaçu. Antes mesmo de pilotar as
motos, veio a primeira surpresa: o
preço. A Daytona 675R, top de
linha, sai por R$ 48.690 e a
Street Triple por R$ 31.900
com freios ABS de série.
18

A Daytona 675R é a versão mais
apimentada da superesportiva e um
dos modelos mais vendidos da
marca inglesa. Além da
esportividade, suas principais
características são a boa utilização
urbana, bom desempenho do motor,
um chassi muito ágil e a leveza do
conjunto.
Na pista a moto, que se destaca pela
‘sinfonia’ característica do motor de
três cilindros, se mostra segura nas
curvas e oferece um desempenho
impressionante, especialmente
acima dos 6 mil giros. Para
incrementar o desempenho da nova
Daytona, a Triumph aumentou em
três cavalos a potência do motor,
que atinge 128 cv a 12.500 rpm.

Com 128 quilos, a nova moto
Triumph tem distribuição do peso
concentrada mais na parte dianteira
e isso fez toda diferença no
circuito, com a moto passando
muita confiança nas manobras e
curvas. Além disso, a suspensão
foi melhorada e os freios
aprimorados, inclusive com ABS
(antitravamento), que tem uma
opção mais esportiva chamada
“circuit”, para utilizar nas pistas. O
ABS também pode ser desligado.
A superesportiva também ganhou o
sistema de embreagem deslizante e
assistida, e na redução abrupta não
deixa a roda traseira vibrar ou
mesmo travar. A alavanca de
embreagem é leve e vai ajudar
muito na condução urbana.

Triumph lança duas
novas máquinas
no Brasil
+

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

Superesportiva e naked montadas no
Brasil foram apresentadas no autódromo
Velo Città, em Mogi Guaçu (SP)

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

A nova Street Triple

O sistema de injeção tem injetores
duplos, com dois em cima e dois
na parte de baixo. Com a rotação
em até 4 mil giros apenas, os
injetores perto do cilindro abrem.
Acima disso os outros dois
começam a funcionar fazendo
com que o piloto sinta a mudança
do som e o desempenho do motor.

A Triumph também
optou por trazer o
modelo de entrada da
Street Triple 675. Ágil e
dinâmico, é ideal para
utilizar na cidade, ainda
mais que o ângulo de
direção aumentou, permitindo que
a moto esterce mais. Na pista a
Street Triple mostra muita
esportividade, especialmente
porque o novo modelo está seis
quilos mais leve em relação à
versão anterior. A roadster ganhou
novo chassi com redistribuição de
peso. O escapamento veio para a

parte de baixo da moto,
melhorando o equilíbrio e a
dissipação de calor. A Street Triple
traz ainda novo quadro de oito
partes com posição do pivo
ajustável e braço oscilante
redesenhado com boa rigidez. O
motor de três cilindros com 675
cm³ desenvolve 85 cv com câmbio
de 6 velocidades. A Triumph
calcula que o consumo de
combustível fique entre 13 a 19
km/l dependendo da região e mais
ainda da mão do piloto.
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Iros Vintage
em scooter co

Avaliação

Fabricante chinesa aposta em
visual atraente e facilidade para
rodar no meio do trânsito urbano
Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

M

esmo sem conhecer o
modelo, o nome Vintage já
proporciona uma boa ideia do
design do scooter fabricado pela
Iros Motos. As linhas são muito
semelhantes aos modelos italianos
das motonetas dos anos 1960.
Mas as aparências de scooter
antigo enganam. O Iros Vintage
150 é equipado com moderno
motor OHC de um cilindro
com 149cm³, de quatro
20
tempos, com refrigeração a

ar. Se por um lado você não tem o
charme do som emitido pelos
motores de dois tempos, no
cotidiano ajuda muito chegar aos
locais como escola e trabalho sem
o inconveniente cheiro do óleo
queimado junto com a gasolina e
emitido pelo escapamento, que fica
impregnado na roupa e cabelo.
A transmissão por correia e o
funcionamento do motor é suave.
Além disso, o câmbio é do tipo
CVT (oferece relações de marcha

continuamente variáveis), com
transmissão automática. Com
potência máxima de 9,5 cavalos a
7.500 rpm, o Vintage tem boas
arrancadas, mas a velocidade
máxima é de 80 km/h.
Percorri quase 400 quilômetros com o
modelo durante nove dias e o scooter
fabricado na China agradou a maior
parte do tempo. Ele está disponível
nas cores branca, preta, vermelha e
amarela e o preço sugerido pela
fabricante é de R$ 5.990.

150 aposta
om visual retrô

+

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

Na ga

rupa

Por Cláudia Ramos

Diversão é uma boa definição para a
garupa do scooter. O encosto das costas
é eficiente e faz bem o travamento do
corpo. Uma pena não dar para colocar
um bauzinho, trava a tampa de
combustível. Mesmo em dois, é bom
para levar filho na escola, academia e
mesmo o mercado. Detalhe: onde para
chama a atenção.
Cláudia Ramos é motociclista desde os anos 1980.
Anda na garupa de motos antes mesmo de nascer

Pequena e fácil de
estacionar, ainda
mais que o modelo
tem o descanso lateral e
o cavalete central. O scooter
Iros Vintage 150 garante boas
arrancadas e o desempenho da
motoneta acompanha bem o
fluxo do trânsito na cidade.

Trepida muito em ruas
com pisos irregulares
ou de paralelepípedo e
um pouco mais de
força seria bem-vinda.
As rodovias devem
ser evitadas.

Agradecimento a KBX Motos de Campinas, que cedeu o
modelo avaliado, e ao Museu da Cidade de Campinas (SP)
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Novidades q

Eventos

Volkswagen Santana

Ford Escort
A Ford ressuscitou o Escort, usando o nome em um sedã médio
apresentado como conceito. O modelo destinado ao mercado
chinês – pelo menos inicialmente - tem porte semelhante ao do
Focus, mas com uma proposta diferente, buscando mais espaço,
enquanto o Focus é voltado a oferecer prazer de dirigir e
tecnologia. O carro segue o estilo de design global da marca,
com uma grande entrada de ar na frente. Os faróis parecem
formar o número 8, considerado de sorte na China. O novo
Escort começará a ser vendido em 2015.

A montadora alemã apresentou a nova geração do
Santana, que, ao contrário de Escort, volta como um
carro de série. Ele poderá chegar ao mercado brasileiro
como substituto do Polo, sendo posicionado entre o
Voyage e o Jetta. No mercado chinês, ele será oferecido
com motores de alumínio de quatro cilindros e 16
válvulas a gasolina. A versão de entrada tem um
propulsor de 1.4 litro de 90 cavalos, mas há também o
1.6 de 110 cv. O carro tem 2,6 metros de distância
entreeixos, com porta-malas de 480 litros.

Chery QQ
Superepostivo híbrido chinês
O superesportivo híbrido Icona Vulcano fez sua
estreia. O carro, de origem chinesa, será vendido em
duas versões: H-Competizione, com um V12 a
gasolina associado a um motor elétrico, com a dupla
fornecendo 950 cv de potência; e H-Turismo,
com um V6 biturbo e dois propulsores
22
elétricos, com o trio entregando 870 cv.

A Chery anunciou que o QQ será o segundo modelo da marca
a ser produzido na fábrica que está construindo em Jacareí
(SP), que entrará em produção no próximo ano. Ele dividirá o
espaço com o Celer, lançado há poucos dias no Brasil. O hatch
compacto ganhou uma nova geração, com novo design e
material de acabamento de melhor qualidade. O console
central tem detalhes na mesma cor da carroceria. O motor é o
mesmo 1.0, que entrega 69 cavalos de potência, administrado
por um câmbio manual ou automático de cinco velocidades.
Mas a versão brasileira do QQ terá propulsor bicombustível.

que chegarão por aqui
Lançamentos feitos no Salão de Xangai já tem desembarque garantido no mercado
brasileiro. O evento também marcou a volta do Ford Escort e do Volkswagen Santana
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

Salão do Automóvel de Xangai, na
China, realizado no final de abril
apresentou várias novidades. Entre elas,
estão dois velhos conhecidos dos
brasileiros, o Ford Escort e o Volkswagen
Santana, que retornaram após terem saído
de linha já há alguns anos. Confira o que
mais chamou a atenção durante evento:

Nissan Livina
Mercedes GLA

Fotos: Divulgação

O Mercedes-Benz GLA Concept foi
apresentado no Salão de Xangai, na China, e
já tem data para chegar ao mercado: início
de 2014. O SUV compacto também está
cotado para ser produzido no Brasil. O
modelo, baseado na nova geração do Classe
A, concorrerá diretamente com o Audi Q3,
BMW X3 e Range Rover Evoque, mas é
mais longo, comprido e baixo do que os
seus rivais. O protótipo é equipado com um
motor 2.0 turbo de 211 cavalos, associado a
um câmbio automático de sete velocidades
de dupla embreagem e tração integral. A
versão de série do GLA deverá fazer sua
estreia em Los Angeles (EUA), no final
deste ano.

O Nissan Livina reestilizado foi apresentado Salão de Xangai.
O modelo tem novos faróis maiores, grade frontal, parachoques e lanternas. Por enquanto, as mudanças ficarão
restritas ao mercado chinês.

Porsche Panamera
O Porsche Panamera reestilizado foi oficialmente
lançado. Ele ganhou uma nova versão híbrida plug-in
(as baterias podem ser recarregadas em uma tomada
doméstica), a Panamera S Hybrid, que vai da inércia
aos 100 km/h em 5,5 segundos. O motor elétrico tem
agora 94 cavalos de potência, com o conjunto
entregando 416 cv no total. O modelo pode rodar no
modo 100% elétrico por até 19 km. O motor a
gasolina é um V6 biturbo de 3.0 litros, que
substituiu o V8 4.8. Além de alguns retoques
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estéticos, o Panamera também ganhou mais
150 milímetros de distância entreeixos.

Fotos: Divulgação

Novo Volkswagen Tiguan
A Volkswagen apresentou CrossBlue Coupe Concept,
que dá pistas sobre a nova geração do Tiguan. O utilitário
esportivo tem teto e para-brisa inclinados, que dão um ar
atraente e esportivo, com frente sendo marcada pelas
entradas de ar no capô. O protótipo do SUV, que dá
pistas sobre a próxima geração do Tiguan, tem 4.889
milímetros de comprimento, 2.015 de largura, 1.673 de
altura e 2.980 de distância entreeixos.

Honda Crider
A nova geração do Honda City será inspirada pelo
Crider Concept, modelo revelado em Xangai. O sedã
compacto tem vincos proeminentes nas laterais e
capô. Eles dão um ar mais musculoso e esportivo ao
modelo, buscando atrair consumidores mais jovens.
O Crider é equipado com motor de 1.8 litro i-VTEC.

Van futurista
Outra novidade da Volkswagen em Xangai é o 4Fun
Concept, uma van com ar futurista. O modelo foi
criado em conjunto com uma equipe de universitário
chineses, com uma carroceria longa, para-brisa
panorâmico e portas que se abrem para cima. O
modelo de sete lugares tem apenas um banco na
frente para o motorista. Os outros seis atrás são
independentes e podem ser movidos para o lado e
liberar totalmente a passagem no corredor central.

BMW X4
O BMW X4 Concept foi apresentado. O SUV segue o
estilo cupê e dará origem a um modelo de série no
próximo ano. Ele tem 4.640 milímetros de comprimento
e 2.810 mm de distância entreeixos, as mesmas medidas
do X3, mas é 53 mm mais baixo e 43 mm mais largo. O
SUV será construído ao lado do X3, X5 e X6 na planta
de Spartanburg, na Carolina do Sul (EUA).

+
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no site
Veja galerias
de fotos e vídeos
em testrider.com.br

Mercado

Quattroporte
desembarca

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

C

omo parte de seu projeto de
aumentar suas vendas mundiais em
oito vezes até 2015, a Maserati
anuncia uma séria de novidades
para o mercado brasileiro. A marca
do tridente acelera seus lançamentos no país e anuncia duas
novidades para este ano, sendo que
a primeira já está na loja. É a sexta
geração do Quattroporte, que fez
sua estreia mundial em janeiro. A
segunda é o Ghibli, novo sedã de
entrada, revelado no mês passado.
O novo Quattroporte tem mudanças estéticas, com as mudanças se
concentrando principalmente na
frente. Há novos faróis, grade e
para-choque e o capô tem linhas
que dão um ar mais esportivo do
modelo. As lanternas traseiras
também foram redesenhadas,
assim como a tampa do portamalas. O sedã premium tem nova
plataforma, ficou maior e oferece
mais conforto par todos os
ocupantes.

Motor
O Maserati Quattroporte é
oferecido na versão única top de
linha GTS, que traz sob o capô um
motor V8 biturbo de 3.8 litros, que
despeja 530 cavalos de potência a
6.800 rpm e 71,40 kgf.m de torque,
associado a um câmbio automático
de oito velocidades. De acordo
com a Maserati, a nova caixa reduz

o consumo em 20% em relação ao
antecessor. O carro vai da inércia
aos 100 km/h em apenas 4,7
segundos e atinge os 307 km/h de
velocidade máxima.
O modelo conta ainda com novos
recursos de tecnologia, como nova
tela sensível ao toque (touch
screen), pedais ajustáveis, câmera
de ré e sistema de som Bowers &
Wilkins, com 15 alto-falantes e
1.280 watts de potência.
Sub-Título
Outra novidade que ganhará visto de
entrada no Brasil, provavelmente em
outubro, é o sedã Ghibli, apresentado
no Salão de Xangai, na China. O novo
modelo tem como principais
concorrentes o BMW Série 5,
Mercedes-Benz Classe E e Audi A7.
O Ghibli é o primeiro carro da marca a
ter uma versão com motor a diesel, um
V6 de 3.0 litros, que entrega 274 cv.
Mas ainda há opção de V6 biturbo, com
335 ou 416 cv. O câmbio é automático
ZF de oito velocidades, com opção de
tração 4x4. Ele tem chassi em aço e
alumínio e tem 4,9 metros de
comprimento.
Foto: Divulgação

+

Ele tem 5.263 milímetros de
comprimento (um ganho de 163
mm), 1.948 de largura (+64mm) e
3.170 mm de distância entreeixos
(um aumento de 106,7 mm),
resultando em mais espaço para os
passageiros do banco de trás e
porta-malas, que passa a ter
capacidade para 530 litros. O
Quattroporte também ficou mais
leve, tendo quase 100 quilos a
menos do que o anterior, com a
redução sendo obtida com o uso de
novos materiais.

Modelo da
Maserati
chega com
preço a partir
de R$ 950 mil

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

Preço
O Maserati Quattroporte
é oferecido nas versões
sport e executivo, com preço
a partir de R$ 950 mil.

25

Comparativo

frota, um Bugatti Veyron, um
Aston Martin One-77, um
Lamborghini Aventador e uma
Ferrari FF. Elas são o sonho de
qualquer fã de carro; modelos
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider
superesportivos, velozes.
Outras polícias têm veículo
potentes, como o Lamborghini
polícia de Dubai chamou a
Gallardo na Itália, mas nenhuma
atenção do mundo este mês. Mas
tem tantos reunidos. O One-77, por
não foi por nenhuma ação
exemplo, é de uma edição especial
espetacular e sim pelas viaturas
e teve apenas 77 unidades
que passaram a fazer parte de sua

A

Motor:
Potência:
Torque:
0-100 km/h:
Velocidade máxima:
Preço:
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produzidas. Inicialmente, esses
carros podem fazer exagero, mas
têm sentido diante de um emirado
rico, onde 40% das infrações de
trânsito são por excesso de
velocidade, de acordo com um
levantamento feito pela rede de TV
norte-americana CNN. Elas se
juntaram a outras supermáquinas
par pegar motoristas que gostam
de pisar fundo no acelerador. Veja
abaixo quais são:

Bugatti Veyron

Aston Martin
One-77

Lamborghini
Aventador

A polícia de Dubai fez o
anúncio dos carros aos
poucos e surpreendeu
toda as vezes. O ápice foi
ao revelar o Bugatti
Veyron. Um dos dos
carros mais exclusivos
que existe se tornou a
viatura mais cara, potente
e veloz do mundo.

O modelo incorporado
este mês é o 2º mais caro
e potente. É uma edição
especial da montadora
britânica que teve apenas
77 unidades produzidas a
mão. Atualmente, existem
apenas 76, pois uma foi
destruída em acidente em
Hong Kong.

Um superesportivo
branco ganhou o
distintivo da corporação.
É um dos carros mais
rápidos atualmente em
produção.

W16 de 8 litros
1001 cv a 6.000 rpm
127,1 kgf.m a 2.000 rpm
2,5 segundos
400 km/h
Na Europa, custa US$ 3,4
milhões (cerca de R$ 6,8
milhões)

V12 de 7,2 litros
750 cavalos
76,5 kgfm
3,5 segundos
321 km/h
1,15 milhão de libras, o
equivalente a R$ 3,6
milhões, sem contar os
impostos

V12 de 6.5 litros
700 cavalos
70,3 kgf.m
2,9 segundos
350 km/h
R$ 2,9 milhões no Brasil

As viaturas
policiais mais
rápidas do mundo
Polícia de Dubai incorpora à frota superesportivos que chegam a 400 km/h

Mercedes-Benz
SLS AMG

Bentley
Continental GT

Chevrolet Camaro
SS Coupe

É outro superesportivo
italiano a ser usado em
Dubai. É um modelo de
quatro lugares, mas que
mantém a tradição da
marca de desempenho e
de deixar qualquer um de
boca aberta.

O superesportivo com
portas asas de gaivota é o
modelo mais rápido da
marca alemã. Ver um
carro desse pelo espelho
retrovisor na cola deve
fazer qualquer pé-dechumbo tremer.

O modelo britânico pode
enganar um infrator
desavisado e ele pensar
que escapará fácil. Puro
engano.

O carro virou astro do
cinema como o
Bumblebee da franquia
Transformers. Mas tem
um alto desempenho de
verdade.

V12 de 6,3 litros
669 cv
69,6 kgf.m
3,7 segundos
335 km/h
R$ 2,89 milhões no Brasil

V8 de 6,2 litros
571 cv
66,3 kgf.m
4 segundos
317 km/h
R$ 744 mil no Brasil

W 12 de 6.0 litros
575 cv
65,0 kgf.m
4,6 segundos
318 km/h
R$ 750 mil

V12 de 6.2 litros
406 cv
55,6 kgf.m
4,8 segundos
250 km/h
R$ 200 mil no Brasil

Fotos: Divulgação

Ferrari FF
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Sandrinha Rezende
é pin-up e apaixonada
por motocicletas

Foto: Divulgação

Pole dance

Warrior
O point dos motociclistas em Campinas,
um lugar aonde quem chegar será muito
bem recebido com churras 0800 às
quartas-feiras e aos sábados com direito a
banda de rock de melhor qualidade e na
faixa, além de muita gente bonita, é um
espaço democrático. Você ainda pode
aproveitar, deixar sua moto para uma
revisão, lavar e comprar seus acessórios
ou escolher comprar ou trocar sua
moto. Está esperando o que, venha pra
Warrior você também! Mais em
www.warrior.com.br

O rei ainda vive
Considerado o melhor artista em tributo a
Elvis da América Latina e um dos melhores
do mundo pela BBC-Londres, Mark Rio é cara
quando se fala em cover do rei. Confira seu
trabalho em www.facebook.com/elvisbymarkrio
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Você conhece a origem? Sabe o que é? Original da
Inglaterra dos anos 1980, foi introduzida em Portugal em
2005 pela escola Círculo de Dança de Lisboa. Trata-se de
uma dança sensual utilizando como elemento um poste ou
barra vertical sobre o qual a (o) bailarina (o) realiza sua
atuação. Antigamente associado às casas noturnas e ao striptease, o pole dance assume hoje outras vertentes, como por
exemplo o pole dance fitness, para a finalidade de trabalhar
os determinados grupos musculares, ficar com o corpo em
forma e praticar algum desporto. Há o pole dance artístico,
que visa mais ao lado acrobático e é incorporado
principalmente em espetáculos de performance e no circo.
Há ainda o pode dance sensual ou erótico, que é o que se vê
nos strip clubs. E se engana quem acha que isso é coisa de
mulheres vulgares, de acordo com a professora Alyne
Teixeira do estúdio Vertical Gyn, de Campinas (SP). Alyne é
casada, mãe e está grávida do seu 2º pimpolho. Há também
homens praticando e levando muito a sério, como conta o
também professor Carlos França. Quer conhecer mais sobre
o assunto? Acesse www.carlosfrancartvertical.com ou
poledancecampinas.com.br

Rádio do rei
Falando ainda do rei
Elvis Presley, sabia que tem uma
radio on line só com os sucessos
do rock? Confira ai!
www.elviseterno.websom.net

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

É o passo a passo para tirar facilmente pequenos
amassados da lataria do carro. É preciso apenas ter
um secador de cabelo e um spray de carbono
líquido. A técnica não serve para ser usada em
grandes áreas. testrider.com.br/?p=3997

Um motorista russo passou por uma situação
constrangedora ao ser parado por um policial.
Ele tinha sobre o painel um hamster de
brinquedo que repete o que se fala.
testrider.com.br/?p=14451

O Ford New Fiesta foi o grande vencedor do
RallyCross do X Games disputado em Foz do
Iguaçu, no Paraná. O carro ficou com as cinco
primeiras colocações. testrider.com.br/?p=21279

O vídeo entrou na revista nº 1 e está de volta. A
empresa norte-americana Lit apresenta o protótipo
do C1, a primeira moto do mundo que não cai. Ela
utiliza tecnologia aeroespacial para manter o
equilíbrio. testrider.com.br/?p=5219

Uma cena surreal foi
registrada pela polícia
da Califórnia (EUA).
Um carro foi parado
+
no site
e o policial deparou-se
Veja esses e
com um homem
outros vídeos
vestido de Power
no site testrider.com.br
Ranger Preto.
testrider.com.br/?p=16525
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Mercado

+

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

Saveiro 2014
ganha a cara
do Gol

Picape compacta passar a ter identidade visual mundial
da Volkswagen e novos equipamentos de série

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

Volkswagen Nova Saveiro
ganha a cara do Gol na linha 2014.
A nova geração da picape
compacta foi lançada com
modificações estéticas que a
alinham aos demais integrantes da
linha Gol e à linguagem de design
global da montadora, além de
ganhar novos equipamentos de
série. Ela tem novos para-choques,
capô, para-lamas, faróis com
moldura escurecida e passa a ter
molduras de plástico nas caixas de
roda.
A Saveiro será vendida em três
versões: de entrada, com cabine
simples ou estendida, Trooper e
Cross, apenas com cabine
estendida. A picape é impulsionada
30

pelo motor de 1.6 litro
bicombustível que equipa o Novo
Gol e Novo Voyage, que
desenvolve 104 cavalos de
potência a 5.250 rpm e 15,3 kgf.m
de torque a partir de 2.500 giros
quando abastecido com etanol e
101 cv e 15,4 kgfm com gasolina
no tanque, associado a um câmbio
manual de seis marchas.

A Trooper é equipada com duplo
airbag, freios ABS
(antitravamento), Bluetooth e
novo I-System, que concentra as
informações de rádio e
computador de bordo. A Saveiro
Cross teve o design alinhado aos
dos outros veículos dessa linha em
todo mundo, com um visual que
ressalta a robustez e agilidade.

Itens de série

As principais mudanças estão
concentradas principalmente na
dianteira, como para-choque
exclusivo, faróis auxiliares de
dupla função (neblina e de longa
alcance) com aros cromados,
grade do radiador do tipo colmeia
com frios cromados e pintada em
preto brilhante. A Cross é
oferecida apenas com cabine
estendida.

O modelo tem como itens de série
em todas as versões vidros
elétricos e travamento central das
portas. O tecido usado no
revestimento interno – bancos e
laterais das portas – tem fios de
PET (garrafa plástica reciclada) em
sua composição, com acabamento
diferentes para cada versão.

Os preços sugeridos são:
n
Cabine Simples: R$ 33.490
n
Cabine Estendida: R$ 36.610
n
Trooper: R$ 43.390
n
Cross: R$ 48.990

Foto: Divulgação

Carroceria
A Saveiro usa a mesma plataforma
do Novo Gol, mas o assoalho
traseiro recebeu uma forma
diferenciada, que permite o
posicionamento da parede
divisória entre a cabine e a
caçamba em duas posições
distintas, no caso cabine simples
ou estendida.

segurança, há pontos de
ancoragem com ganchos
deslizantes. A tampa traseira,
quando aberta, fica nivelada com
o assoalho da caçamba, o que
facilitar a colocação e a retirada
de cargas.

O compartimento de carga tem
distanciamento entre as caixas de
rodas de mais 1 metro, o que
possibilita a acomodação de cargas
mais largas. É possível levar um
pallet padrão europeu sem
dificuldades.
Para permitir que a carga
fique presa e ofereça mais
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Lançamento

Novo RAV4

Foto: Divulgação

SUV da Toyota tem

32

4 desembarca no Brasil
novo design moderno, está mais equipado e perdeu o estepe pendurado na porta traseira
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A nova RAV4 começará a
ser vendida em junho e os
preços sugeridos são:
n
2.0 4×2: R$ 96,9 mil
n
2.0 4×4: R$ 109,9 mil
n
2.5 4×4: R$ 119,9 mil

A

quarta geração do Toyota
RAV4 chega ao mercado brasileiro
com muitas novidades. Lançado há
apenas seis meses no mercado
norte-americano, durante o Salão
de Los Angeles, o SUV tem um
visual mais moderno, passa a ser
vendido em três versões e está
mais recheado. Ele chega apenas
um mês após a chegada de seu
rival Honda CR-V (leia a
reportagem na Test Rider nº 5).
O SUV tem linhas mais esportivas,
com o para-choque frontal
muscular e a grande entrada de ar
chamando a atenção. O conjunto
ótico com formas sinuosas avança
pela lateral, ajudando a dar a
impressão que o é maior. Um
detalhe que chama a atenção é que
não tem mais o estepe pendurado
na porta traseira, que passou a ficar
no interior do veículo.
Equipamentos

+

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

O RAV4 é oferecido em três
versões: 2.0 4x2, 2.0 4x4 e o top
de linha 2.5 4x4, mas ainda não é
desta vez que ganhou motor
bicombustível. Ele é oferecido
apenas com propulsor a gasolina.
O modelo tem como itens de série
em todas as versões duplo airbag
frontal, freios ABS
(antitravamento), fixações Isofix
para cadeira infantis, faróis de
neblina, ar-condicionado, vidros
elétricos nas quatro portas, espelho
retrovisor elétrico, banco traseiro

reclinável, sensores de
estacionamento traseiros,
computador de bordo, volante com
regulagem de altura e
profundidade, além de comandos
satélites do sistema de áudio.
As versões 4x4 contam ainda com
ar-condicionado digital, teto solar,
tela sensível ao toque (touch
screen) no painel que controlar
várias funções e mostra as imagens
da câmera de ré. O acabamento
interno também foi melhorado.
Quanto ao conforto, os bancos da
frente têm laterais maiores para
segurar o corpo, enquanto que o
sistema de inclinação do banco
traseiro foi aprimorado.
Motores
O utilitário esportivo tem novos
conjuntos de motor e câmbio. As
versões 2.0 têm bloco com 145
cavalos de potência a 6.200 rpm e
19,1 kgf.m de toque a partir de
3.600 giros, associado a um
câmbio CVT que simula sete
velocidades, com opção de trocas
sequenciais manual.
Já o propulsor de 2.5 litros entrega
179 cv a 6.000 rpm e 23,8 kgf.m a
4.100 rotações, acoplado a
transmissão automática de seis
velocidades e tração integral.
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Lançamento

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

Ferrari apresentou duas
novidades este mês para o mercado
brasileiro. A Via Italia,
representante oficial da marca no
País, trouxe a F12berlinetta, o
modelo com motor a combustão
mais rápido já produzido pela
marca, e a California 30.
A F12berlinetta chega com preço a
partir de R$ 2,4 milhões. O
superesportivo é equipado com
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Chegam ao Brasil a Ferrari
F12berlinetta, o modelo mais
poderoso da marca, e a California 30
uma nova geração de motor V12
de 6.3 litros naturalmente aspirado,
que entrega 741 cavalos de
potência a 8.500 rpm e 70,36
kgf.m de torque, dos quais 80% já
estão disponíveis a partir de 2.500
giros. O propulsor leva o carro da
imobilidade aos 100 km/h em
apenas em 3,1 segundos, 0-200 em
8,5 segundos e chega aos 340 km/h
de velocidade máxima.
O modelo é equipado com o
sistema Start&Stop, que desliga o
motor automaticamente quando o
carro está parado. O equipamento
ajuda a reduzir o consumo e as

No

emissões de gases poluentes. Para
ligar, basta pisar novamente no
acelerador. O câmbio é de sete
velocidades de dupla embreagem e
usa tecnologia da Fórmula 1. A
transmissão tem gestão
independente de marchas pares e
ímpares, que são pré-selecionados
através de dois eixos diferentes input. Quando uma marcha está
engatada, a outra já fica préengatada, o que garante resposta
mais rápidas.
O carro tem um chassi totalmente
novo, que utiliza 12 tipos
diferentes de liga de alumínio,

ovidade em dose dupla
downforce de 123 kg a 200 km/h,
resultado de um trabalho conjunto
entre o Centro de Design da
montadora e o estúdio Pininfarina.
O carro pesa 1.525 quilos, com
uma distribuição de 54% na parte
traseira.

A aerodinâmica da F12berlinetta
foi desenvolvida de mãos dadas
com o seu estilo e resultando em
uma infinidade de soluções
inovadoras. Entre elas está a Ponte
Aero, que usa o capô do carro para
criar downforce. Isso faz com que
seja a Ferrari com a maior
eficiência aerodinâmica já
produzida, com um Cd de 0,299 e

O novo sistema de travagem
(CCM3) utiliza as mais recentes
inovações do segmento, incluindo
um novo mix de material para as
pastilhas traseiras e um sistema de
refrigeração otimizado derivado da
experiência da Ferrari na F1. O
resultado é que a F12 a 200 km/h
precisa de 131 metros para parar,
uma redução de 7 metros em
relação à 599 GTB Fiorano.

Fotos: Divulgação

alguns usados pela primeira vez na
indústria automotiva, que resulta
em uma rigidez 20% maior e peso
seco 70 quilos menor do que o
cupê V12 anterior. O interior tem
detalhes em alumínio, fibra de
carbono e couro costurado à mão.

O Brasil também receberá duas
Ferrari California 30, lançada no
Salão de Genebra de 2012. O
conversível ganhou 30 cavalos a
mais de potência e 2,1 kgf.m de
torque em relação ao modelo
padrão do superesportivo, além de
ter 30 quilos a menos. O carro é
equipado com motor V8 4.3 de
490 cavalos, faz 0-100 em 3,8
segundos, com velocidade
máxima de 320 km/h.
A Via Italia não
divulgou o preço
da California 30.
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Radar
Perto do fim, C4 Pallas fica
mais barato do que o C3 1.6
Perto de sair de produção, O C4 Pallas
começa a ser vendido mais barato do que
o C3 1.6. A Citroën anunciou que o sedã
passa a ser oferecido por R$ 49.990 na
versão 2.0 GLX 16V flex, enquanto o
C3 1.6 Exclusive tem preço a partir de
R$ 51.255. O C4 Pallas dará lugar ao
C4L no segundo semestre, que será
produzido na Argentina

Audi RS4 Avant desembarca
por R$ 438,7 mil
A Audi começa a vender este mês
no Brasil o RS4 Avant, uma perua
de alto desempenho. A terceira
geração do modelo é equipada a
com motor V8 de 4.2 litros, que
entrega 450 cv a 8.000 rpm, 20 cv a
mais do que a anterior, e faz 0-100
em 4,7 segundos. O câmbio é S
tronic de sete velocidades de dupla
embreagem e conta com tração integral permanente quattro. Há opção de
trocar sequenciais de marchas através de aletas no volante. A station
wagon esportiva é 20 milímetros mais baixa que a A4 Avant e tem como
item de série novas rodas em alumínio de 20 polegadas, com pneus
265/30, disponíveis com acabamento em titânio polido e novo desenho.
Os freios a discos ventilados são montados atrás das rodas e medem 365
milímetros de diâmetro na dianteira. O preço sugerido é de R$ 438,7 mil.

Fotos: Divulgação

Santa Fe 2014 chega às concessionárias
O Hyundai Santa Fe 2014 começa a chegar às concessionárias brasileiras.
Além de novo design, o utilitário esportivo tem agora um moto V6 de 3.3
litros de 270 cv e 32,4 kgf.m de torque a 5.300 rpm, associado a um
câmbio automático de seis velocidades com tração integral. O propulsor
substituiu o V6 de 2.7 litros de 285 cv usado anteriormente. Apesar de
menos potente, o novo bloco é mais eficiente em termos de economia e
desempenho, de acordo com a montadora. O Santa Fé tem como itens de
série sistema multimídia, GPS,
Bluetooth, câmera de ré, arcondicionado digital, freios ABS
(antitravamente), sistema de
controle de estabilidade, bancos
em couro com regulagem elétrica e
memória para o motoristas e outros
itens. Os preços sugeridos são:
36
n
Cinco lugares: R$ 135 mil
n
Sete lugares: R$ 155 mil

Mangalarga inspira série
especial do Fiat Strada
A Fiat Strada ganha a série
especial Mangalarga Marchador
para as versões Trekking 1.6 16V e
Adventure 1.8 16V Cabine Dupla.
Criada em parceria com a
Associação Brasileira dos
Criadores do Cavalo Mangalarga
Marchador (ABCCMM), a edição
tem como público-alvo os
associados da entidade, criadores,
cavaleiros e apreciadores da raça
de cavalos e produtores rurais. A
edição tem como itens de série
rodas de liga leve com pintura
exclusiva, rádio Connect com CD
player e MP3, faróis biparábola
com moldura e canhões na cor
preta, volante com controle do
rádio e revestido em couro e
retrovisores com regulagem
elétrica. A série é identificada por
adesivo no para-lama traseiro, nos
tapetes e nas soleiras das portas.
Os bancos dianteiros possuem o
símbolo da ABCCMM. No caso da
Aventure, os bancos são em couro,
tem sistema de diferencial
blocante Locker, teto-solar e
capota marítima. A versão
Trekking ganha janela traseira
corrediça e ar-condicionado. As
picapes trazem ainda airbags
frontais, ABS, direção hidráulica,
travas e vidros elétricos, pneus de
uso misto e suspensão elevada. Os
preços sugeridos são:
n
Trekking: R$ 46.550
n
Adventure: R$ 59.440

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

Imma Be
Cinquecento

Fotos: Reprodução

E o mundo da
velocidade está
sempre muito ligado
ao mundo a música.
No clipe da música
Imma Be, do grupo
The Black Eyed
Peas, a lindíssima Fergie contracena
com uma BMW S1000RR. Já a Fiat
divulgou nos Estados Unidos uma
nova versão do comercial
Imigrantes do Cinquecento. Ele se
transformou em um clip, com a
participação da cantora e atriz
italiana Arianna, que interpreta Sexy
People (All Around the World), do
cantor de hip-hop norte-americano
Pit Bull e do ator Charlie Sheen.
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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.

Transporte com agilidade,
conforto e segurança.
A São Jorge Turismo oferece qualidade e rapidez. Ideal para
fretamentos, turismo, eventos de igrejas, escolas, empresas e grupos
da terceira idade. Ônibus executivo, com ar-condicionado e banheiro.

Telefones:
(19) 7829-1054
Nextel: id 111*64239
Vivo: (19) 9693-5800 e
(19) 3289-6601
e-mail:
ricardojrusso@gmail.com

