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Quanto tempo
vai durar?
D

urante o processo de produção da reportagem
sobre especial desta edição da Test Rider, que aborda o
tema de motonetas clássicas, como Vespas e
Lambrettas, mais uma vez nos veio à mente o
pensamento de como os veículos de antigamente eram
feitos para resistir ao tempo. Tanto os carros quanto as
motos eram fabricados com mecânica simples e suas
partes feitas para durar décadas. O ferro e a lata grossa
eram os principais aliados neste pensamento.
A lata era desamassada e repintada voltando à vida. As
peças em ferro eram limpas, polidas, lubrificadas e
voltavam ao seu funcionamento normal. Mas, com a
chegada da modernidade, partes de metal se tornaram
plásticas. A lata afinou-se muito mais em prol da
segurança dos ocupantes. Algumas partes em ferro
permaneceram, mas passaram a ser controladas por
placas de circuito e fios que se deterioram muito
rapidamente com o tempo.
Parte dessas mudanças se deu ao aumento de consumo.
As linhas de produção tiveram que se superar cada vez
mais, e o que era quase artesanal, se tornou mecânico.
Engenheiros e designers mudaram seus projetos para a
fabricação ser mais rápida e o custo se tornar cada vez
menor.
Ao ver essas motonetas com seus designs trabalhados
e suas mecânicas funcionando perfeitamente não há
como não pensar como serão no futuro nossas
motocicletas e carros de hoje. Se hoje os veículos
clássicos do passado são cada vez mais raros, no futuro
poderemos nem ao menos ter carros de hoje
funcionando. A preservação da história poderá ser cada
vez mais difícil.
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Vitrine
Choveu?
O Racing Rain Over Suit, da Alpinestars, é uma capa de
chuva 100% impermeável projetada para ser usada sobre
o macacão de couro. O equipamento de duas partes tem
abertura para os raspadores de joelho e área para
acomodar o cupim do macacão e a proteção dos ombros.
Seu design pré-curvado garante um caimento perfeito na
posição de pilotagem. A capa de chuva ainda tem
detalhes refletivos que oferecem mais segurança, zíper
resistente à água e painéis de material elástico resinado
em PU nas mangas, lateral do tronco, virilha e pernas.
Confira mais em 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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Precisando de espaço?
Quem pega estrada, ainda mais com uma
garupa, sabe como é complicado na hora de
cuidar da bagagem e sempre falta espaço
para o mínimo que precisa ser levado. A
Motoban oferece uma mala de tanque
universal para motos com tanques
recobertos com abas plásticas que
não podem usar as malas
magnéticas. A bolsa é presa com
uma base de velcros, que está
fixada por duas alças. A
capacidade é para 11,5 litros e
expansível para 17 litros. As dimensões
são: altura 14 a 22 cm, largura 24 cm e
comprimento 33 cm. Saiba mais em
www.motoban.com.br

Essa sim!

Fotos: Divulgação

As capas para cobrir motos sempre
apresentaram alguns inconvenientes. O
mais comum era cobrir a moto quente. A
Shimitsu desenvolveu uma espécie de
barraca que torna o trabalho de
proteger a moto bem mais
simples. A moto não tem contato
com a capa e, por isso, pode cobrir
a moto mesmo quente. Não precisa
ser dobrada ou guardada. Ocupa o
espaço de apenas 1 x 1m quando
aberta. Com estrutura de
alumínio, a capa é leve,
resistente e impermeável e
protege da chuva, sol, poeira,
maresia e até dos curiosos.
Detalhes em
www.shimitsu.com.br
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Matéria de capa

BMW K 1600 G
números que imp

Motocicleta tem motor de seis cilindros de 1.649 cm³, 160c
Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

A

BMW conseguiu um
feito muito difícil nas
motocicletas com a K
1600 GLT: unir força, peso e
ciclística em uma moto que reúne
grandes números no motor,
medidas, proporções e preço.
Além disso, motos grandes
sempre atraem olhares, mas
grandes motos exercem uma
paixão que muitos chegam a
reverenciar o modelo e a K 1600
GTL é um desses casos.
O número de cilindros do motor é
o que mais chama a atenção. São
seis em linha, com refrigeração
líquida, 24 válvulas, que geram
poderosos 160 cavalos a 7.750
rpm com desempenho para
ultrapassar a casa dos 200 km/h.
O torque máximo também é
impressionante. São 17.8 kgf.m a
5.250 giros, mas é um propulsor
com um funcionamento suave e
silencioso. A moto entrega
potência de forma linear e não
vibra nada, mas, quando
acelerada, o motor responde como
nos modelos superesportivos.
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Olhando a motocicleta, parece um
transatlântico graças ao design
com uma linha que começa no
para-brisa e segue num único fio
até o conjunto de malas na
traseira, que faz o expectador
apreciar o conjunto. A BMW K
1600 GTL pesa 348 kg com óleo
e tanque cheio, tem comprimento
de 2.498 mm, um metro de
largura e 1.465 mm de altura.
Além de um tanque com capacidade para 26,5 litros. A moto
está preparada para rodar com
peso máximo total de 560 kg.
Fazendo as contas de um motor
muito forte e moto pesada, o
resultado seria um modelo
complicado para pilotar, ainda
mais nas mudanças de direção,
curvas e manobras em baixa
velocidade. Foi neste ponto que a
moto mais impressiona. Além de
reunir desempenho e conforto, a
ciclística deixa a K 1600 GTL
leve e suave durante a entrega de
toda força e potência e com
facilidade para realizar as

manobras, mesmo as que exigem
respostas mais rápidas. O baixo
centro de gravidade e a boa
distribuição do peso geram muita
estabilidade.
O conjunto de suspensões
também colabora para esse
conjunto harmônico. O sistema
Duolever na dianteira e Paralever
na traseira, com um monobraço
de alumínio tem três regulagens
para deixar a moto mais
confortável ou esportiva.
Para melhorar a segurança, a
BMW implantou o módulo de
potência Rain para condução na
chuva ou piso escorregadio, Road
para uma pilotagem intermediária
e a Dynamic para entrega total de
força e potência. O câmbio é de
seis velocidades com engates
suaves e precisos e transmissão
final por eixo cardã, que dão mais
conforto. A embreagem tem ABS
(antitravamento), que evita a
derrapagem da roda traseira em
reduções bruscas de marchas.

Outros mimos

GTL tem
pressionam

n
Piloto automático para controle da velocidade
n
Acelerador eletrônico suave e preciso
n
Manetes e assento do piloto e garupa aquecidos
n
Regulagem eletrônica do para-brisa
n
Sistema de rádio AM/FM, entrada USB e Bluetooth
n
Tomada 12V
n
Faróis de neblina em LED
n
O farol direciona o faixo de luz
de xenon nas curvas
n
Cavalete central

cv, pesa 348kg e mede 2.498mm
Além de você ficar mais bonito
em cima da moto. O modelo
reúne os confortos dos modelos
estradeiras com respostas de uma
moto superesportiva. É capaz de ir de 0
a 100km/h em apenas 3,4 segundos.
Tudo com muito conforto e segurança

+

Rodar na cidade é um legítimo
exercício da habilidades sobre duas
rodas. Apesar de toda boa ciclística,
as dimensões são semelhantes a de
alguns carros. Por isso, o piloto
pode acabar preso em
congestionamentos.

no site
Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br
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Além dos freios ABS, a BMW
adotou um sistema que ao
utilizar o freio dianteiro, o
traseiro também é acionado.
Que torna a frenagem mais
segura. São dois discos
flutuantes de 320 mm e pinças
de quatro pistões opostos na
dianteira e um disco de 320 mm
e pinça de quatro pistões
opostos na traseira, sempre
eficientes e transmitem
segurança em todas as situações.
O assento é grande, confortável
tanto para o piloto quanto para o
passageiro. Já as duas malas
laterais e o baú traseiro
proporcionam muito conforto
para transportar as bagagens nas
viagens. Além disso, o baú
traseiro serve de encosto para as
costas da garupa. A altura do

assento ao solo pode variar de
750 mm a 780 mm.
Na mão esquerda o piloto tem
acesso a um controlador
multifunção para navegar pelas
várias funções, como
localização de uma estação de
rádio, saber a média de
consumo, temperatura ambiente,
hodômetros total e parcial,
ajustes da suspensão, indicador
da pressão dos pneus, entre
outros.
E para fechar a reportagem
vamos abordar o último grande
número dessa moto. A BMW K
1600 GTL tem preço sugerido
pelo fabricante de R$ 108.500,
uma das motos mais caras do
mundo.

Na ga

rupa

Por Cláudia Ramos

A primeira grande
vantagem desse modelo
touring é o conjunto de três
bagageiros que comportam
tudo que é preciso levar nas
viagens e ainda servem
como malas. O assento é
largo e tem uma grande
quantidade de espuma, o
que o torna bem
confortável. As pernas
ficam pouco flexionadas e a
moto transmite muita
segurança também para
quem vai atrás. Apenas um
plástico entre o banco
traseiro e o baú incomoda e
causou uma dor no cóccix.
Cláudia Ramos é motociclista desde
os anos 1980. Anda na garupa de
motos antes mesmo de nascer

Foto: Osvaldo Furiatto Jr.
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Agradecimentos à Estação
Cultura de Campinas e à
modelo Aline Schmidt

Remapeamento
Q

uando se faz alterações em
uma motocicleta para aumento de
performance, desde o escapamento
até o big bore é recomendável e
outras vezes obrigatório recalibrar
todo o sistema para que possa vir a
atender as novas configurações.
No remapeamento trabalhamos
muitas tabelas do sistema da moto,
os principais são:

RPM em marcha lenta
A tabela RPM marcha lenta
controla a velocidade da marcha
lenta à medida que o motor
esquenta.
Existem outras tabelas para ser
trabalhadas, como limite de corte
de rpm, configuração do comando,
tamanho do motor etc. O ideal é
ser feito por um profissional
qualificado e com um
dinamômetro. Assim se consegue
chegar ao melhor resultado
possível, e com experiência, um
bom afinador deixa sua moto com
alta potência e torque, e ainda
permanecendo muito econômica
para o uso normal.
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Foto: Divulgação

Eficiência volumétrica (VE)
As tabelas de VE indicam ao ECM
a eficiência do fluxo de ar de cada
cilindro, em porcentagem.. Estas
tabelas devem ser ajustadas
independentemente. O aumento
eleva o nível da VE, pressupondo
que há mais ar entrando no
cilindro. A diminuição reduz o
nível da VE, pressupondo que há
menos ar entrando no cilindro.
A correta calibração da VE é a
base do correto acerto da
regulagem do motor.

o tempo da ignição. A diminuição
retarda o tempo da ignição.

Relação ar-combustível
Esta tabela afeta o alvo da relação
ar-combustível de ambos os
cilindros, dianteiro e traseiro,
simultaneamente. O aumento torna
o alvo da AFR mais pobre (mais
pobre = menos combustível). A
diminuição torna o alvo da AFR
mais rico (mais rico = mais
combustível).
Avanço da ignição
As tabelas de avanço da ignição
controlam o tempo da ignição de
cada cilindro independentemente.
Esta tabela mapeia o tempo da
ignição em graus antes do ponto
morto superior. O aumento avança
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Exclusiva

Retrô com a

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

O

aroma de óleo 2T está no
ar. Grande chance de um
ou vários scooters
clássicos estarem por perto. O
ronco do motor característico
anuncia a chegada. Já o contato
visual é inconfundível: estamos
diante de uma turma apaixonada
por Vespas e Lambrettas. São
pessoas que garimpam raridades
que estavam encostadas em
garagens e até mesmo penduradas
em paredes. Eles lutam para levar
mais charme para as ruas e
estradas de todo País.
As organizações são importantes
para manter viva e despertar novos
admiradores para a paixão pelos
charmosos scooters das marcas
italianas Vespa e Lambretta. Elas
funcionam para agregar os
admiradores e proprietários, além
de facilitar o intercâmbio para a
troca de experiências e mesmo
auxiliando na localização de peças,
acessórios e scooters que estão à
venda. Também organizam
encontros e passeios.
E foi com a proposta de estimular
ainda mais as atividades
envolvendo os scooters que o
grupo Motonetas Clássicas de
Campinas e Região realizou há
exatamente um ano a
primeira edição da corrida
12
que reúne Vespas e

Lambrettas, denominada Desafio
de Motonetas. Ela chegou à sexta
edição no mês de maio deste ano e
já atraiu scooteristas até de outros
estados.
O empresário Tatu Albertini, de 39
anos, é o criador do grupo
Motonetas Clássicas e também o
idealizador das corridas entre

scooters clássicos, que ocorrem em
Paulínia, no Interior de São Paulo.
“Tudo nasceu da tentativa de
resgatar a velha guarda e também
algumas ‘sucatas’ para juntar tudo
e fazer a coisa andar”, conta o
despojado Tatu. O quartel-general
(QG) do grupo funciona na casa do
Tatu, que fica no Jardim Garcia. O
local parece um museu, com partes

adrenalina

Vespas e Lambrettas levam
charme e emoção para
ruas, estradas e pistas
Scooteria Paulista, de São Paulo, e
andando em Campinas comecei a
conhecer outros
scooteristas”. Em 2011,
Tatu organizou o
primeiro passeio e nos
encontros despertou a
ideia de promover as
corridas. “Até rifa de
motonetas a gente já fez
para estimular as
restaurações e a
preparação de outras para
corridas”, revela Tatu.
A lado, Tatu Albertini,
criador do grupo Motonetas
Clássicas pilotando um de
seus scooters

Acima, a sede do grupo Motonetas Clássicas e,
ao lado, os integrantes passeando pelas ruas

de scooters e outras raridades
espalhadas pelas paredes. É ali que
Tatu reúne adeptos, promove
encontros e ajuda localizar scooter
à venda e peças. “Agora a briga é
contra a dificuldade para
regularizar a documentação.
Muitos scooters têm placas
amarelas e o documento fica
travado. Precisamos juntar os

colecionadores e fazer uma
mobilização em Brasília”, convoca
Tatu.
O Motonetas Clássicas nasceu da
vontade de andar com outros
scooteristas. “Sonho com elas
(scooters clássicos) desde
moleque. Comprei a primeira com
37 anos. Conheci o grupo

Apaixonados
O empresário Leonardo Freitas, de
27 anos, pilotava uma Suzuki
Bandit 1100 e sentia uma vazio no
seu amor pelas duas rodas.
Resolveu seu problema após
vender sua moto e comprar uma
Lambretta Série Brasil 1962.
Freitas gastou R$ 15 mil na
restauração do scooter, que estava
parado há 20 anos. “Eu acho
bonito o estilo da Lambretta. Tem
linhas que remetem a uma época
que admiro muito.Minha noiva
adora” Para Freitas, a Lambretta
serve como terapia. “Eu vivia um
momento de muito stress e ela era
um hobby.” O empresário utiliza o
scooter para todas as locomoções
que realiza no dia a dia. “Acabei
de fazer uma viagem de 630
quilômetros. Ela não corre, mas dá
muito mais orgulho que
a Bandit”, compara
13
Freitas.

O Desafio de Motonetas
em edição noturna

Corridas
A primeira edição do Desafio de
Motonetas ocorreu no dia 29 de
junho de 2012, no kartódromo San
Marino, em Paulínia, com a
participação de 10 scooters, mas
apenas oito correram. “O que mais
chamou a atenção foi o público
com cerca de 80 pessoas. Em
outras edições da corrida
chegamos a ter 17 pilotos na
largada, incluindo gente do Paraná
e os mineiros. O restante é da
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Capital e do Interior de São Paulo“,
conta o idealizar do evento.
Tatu entende que melhor da
competição é ver as motonetas fora
das garagens. “Lógico que todos
querem ganhar a corrida, mas o
resgate dessas máquinas é a maior
vitória.” A sétima edição do
encontro está com inscrições
abertas e está marcada para o dia 28
de julho deste ano.

Peças para reposição
Os clubes ou grupos têm
grande importância também na
hora de localizar peças de
reposição. Eles ajudam com
indicações, suporte teórico e
encaminhando aos lojistas e
mecânicos. Márcio Fidelis, da
Scooteria Paulista, garante que
é possível de se encontrar
quase todas as peças de
reposição necessárias para

Vespas e Lambrettas de
construção ou montagem
nacional. No caso dos
primeiros modelos é preciso
garimpar, mas é possível de se
encontrar ou encomendar do
exterior.”
Segundo Fidelis, o comércio
das Vespas e Lambrettas
acontece nas lojas, em sites de
anúncios, nos jornais e no

Com a semente plantada, os frutos
começam a ser colhidos. Tatu
conta que grupos do Sul do Brasil
estão organizando corridas com
scooters clássicos. “A gente deu o
chute inicial e a intenção é ver
todo mundo fazendo as corridas.
As corridas já existiram no
passado, quando esses máquinas
eram zero quilômetro. Estamos
resgatando a história.”

boca a boca. Os preços variam
conforme cada situação. É
possível ainda se encontrar
uma Vespa PX200 ano 1986
funcionando e com
documentos atrasados por R$
1.000. Por outro lado, existe
Lambretta TV175 Série 3
(importada) a venda
por R$ 33 mil.

Passeios

Mas nem todos se reúnem para
viver aventuras. Flávio Barbie

planeja fazer a viagem para o
Atacama, no Chile, junto com um
amigo no mês de agosto. A
aventura será a bordo de uma
Vespa PX 200 ano 1986. A vontade
surgiu durante uma viagem para
Montevidéu, no Uruguai. Serão
7.800 quilômetros em 12 dias e
depois planejo viajar para a
Patagônia”, revela Barbie.
Aos 73 anos, Carlos Berner está
longe da aposentadoria. No
momento convive com os pinos
que acabou de ganhar na perna
após cair com uma Honda XL 250
fazendo off-road com amigos.
Berner revela que em 1964
conseguiu a representação da
Lambretta em Campinas. Ele
ministrou aulas para
mecânicos da
Lambretta, Yamaha e
Honda. “Já reformei
Lambretta do cantor
Roberto Carlos e do
apresentador Ratinho
(Carlos Roberto
Massa). Ainda
restauro, mas só para
colegas.” Berner ainda
mantém rodando três
Lambrettas, sendo
uma de competição.
“Tive 19 acidentes. O

óleo 2 tempos está na minha
veia”, explica Berner.
Da turma de Campinas, o
comerciante Uitamar Bandeira, de
51 anos, é o mais chamativo. Sua
Lambretta ganhou o carinhoso
apelido de ‘penteadeira de puta’,
pois carrega adornos e badulaques
em exagero por todos os lados. A
Vespa 1981 150 Super tem até
partida a distância com controle
remoto. “A customização foi
baseada nos rebeldes ingleses que
exageravam nos acessórios. Já
chegou a ter 100 pessoas para ver a
Lambretta dando partida sozinha”.
Bandeira mantém dez motos,
inclusive dois do tipo indiano tuktuk. “Tenho Vespas e Lambrettas
desde os 15 anos. Costumava ser
viajante solitário. Com a internet
podemos nos relacionar com
pessoas que gostam do mesmo
veículo.”

Internet
Não tenha dúvida da importante ferramenta que a internet
representa para essa turma. Seja agregar e promover e
divulgar encontros, trocar experiência, ajudar na localização
de partes, peças e até mesmo dos scooter para venda. Afinal,
as redes sociais são ferramentas estratégicas até mesmo na
hora de combinar e organizar as corridas que reúnem Vespas e
Lambrettas. Mais informações sobre a Scooteria Paulista estão
disponíveis no blog scooteriapaulista.blogspot.com. Já do
Motonetas Clássicas de Campinas e Região e do Desafio de
Motonetas você enconta no Facebook, na página
www.facebook.com/groups/168533503245717
15

Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Diferente das motos e veículos que
rodam na cidade e utilizam o
motor de 4 tempos, o funcionamento das Vespas e Lambrettas é
de 2 tempos e o óleo que lubrifica
o motor é colocado junto com a
gasolina no tanque de combustível.
O resultado disso é uma fumaça e
um cheiro característico. Mas nem
isso tira a animação dos amantes
dessas máquinas. “O cheiro do
óleo 2T causa lacrimejação nos
olhos e tampa a respiração. Mesmo
assim é um prazer enorme, pois
isso só acontece quando juntam
uns 20 scooters”, conta Tatu,
exibindo um sorriso maroto.

Os membros do Motonetas
Clássicas de Campinas e Região
reunidos na sede do grupo

Grupos
O número de grupos de
scooteristas clássicos está
aumentando no Brasil. O Clube da
Lambretta de Jundiaí é o mais forte
do Brasil e sobrevive desde os
anos 1960 mantendo a tradição.
Em São Paulo, a Scooteria Paulista
vem fazendo muito barulho e
reunindo proprietários de Vespas e
Lambrettas. O fundador, Márcio
Fidelis, explica que tudo começou
há três anos e meio e chegou a
reunir 107 membros ativos, se
tornando a maior grupo da
América. Agora, a sociedade sem
Estilo rebelde
A preocupação com o visual dos
pilotos de scooters clássicos ainda
está nascendo nos pilotos do
Brasil. “Alguns amigos enxergam
nas Lambrettas um retorno aos
anos 1950 e 1960 brasileiros:
erguem topetes, calçam sapatos de
camurça e jaquetas de couro e
saem para a cidade revivendo uma
época de ouro. Nos subúrbios de
São Paulo a gente sempre se
identificou com a
marginalidade dos
16

fins lucrativos passou por
transformação e ganhou o nome a
Sociedade 2 Tempista Scooteria
Paulista e reúne 22 sócios oficiais,
adimplentes e ativos na
administração.
O IV Encontro Nacional
promovido pela Scooteria Paulista
em São Paulo e Mairiporã atraiu
scooteristas de São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e
Santa Catarina, além de viajantes
da Colômbia, Paraguai e
Argentina.

scooteristas ingleses e
valorizamos esse visual como
expressão de identidade. Acho
bom que exista isso, que as
pessoas se preocupem um pouco
mais com a estética. O mundo está
quadrado, há opções para todos os
lados e todo mundo parece igual,
os carros parecem todos os
mesmos, os prédios também, e o
que você vê na novela você
vê nas pessoas", contesta
Fidelis.

Márcio Fidelis acredita que
existam cerca de 17 clubes ou
grupos de Lambrettas e Vespas no
Brasil, sendo que 15 ele visitou
pessoalmente. Fidelis afirma ser
impossível quantificar o número de
scooteristas no Brasil, mas calcula
algo em torno de 4 mil pilotando
pelo País.
A Scooteria Paulista realizou,
durante o Carnaval deste ano, o
maior encontro do Brasil de
motonetas, com participação de
180 scooters em três dias de
eventos, tendo 140 delas
participado de um giro histórico
pela cidade de São Paulo.
Já o maior clube de motonetas do
mundo é o Vespa Club d'Itália, que
tem mais de 60 anos de história e
agrega outros clubes e vespistas da
Itália toda. Eles têm o respeito da
classe e possuem uma estreita
relação com a fabricante.

+

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

Para os
malvados

Avaliação

+

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

Muscle bike Triumph Rocket III tem
o motor com a maior cilindrada
produzido em série no mundo
Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.
e Cláudia Ramos

I

magine um dragster. Essa é a
sensação ao acelerar a Rocket
III Roadster, fabricada pela
britânica Triumph. O modelo
cruiser vem equipado com um
motor de 2.300cc, o maior
produzido em série. Apesar de
estar enquadrada na categoria
muscle bike, ela merece uma
divisão especial de monster bike.
A Rocket III tem um torque
máximo impressionante de 22,5
kgf.m a 2.750 rpm, suficiente para
transmitir a sensação que o piloto
será arrancado da moto ao esticar
mais forte o cabo do acelerador,
justificando o nome de batismo
que em português significa
foguete. A própria fabricante, em
seu site, pergunta se o motociclista
é "malvado" o suficiente para a
Rocket III.
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Assista no site o vídeo com o
desempenho da Triumph Rocket III
no dinamômetro

A moto tem muita
estabilidade e mesmo
em altas velocidades
transmite muita segurança
para piloto e garupa.
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Apesar do funcionamento
suave e sem vibrações,
senti falta da sexta
marcha overdrive.

As medidas assustam ao olhar a
Rocket III parada. São 367 quilos
ao longo dos 2,5 metros de
comprimento e 90,7 cm de
largura. A altura do assento ao solo
é de 75 cm. Bastante confortável
para piloto e garupa.
Mesmo com tanta potência e força,
a Rocket III tem um
funcionamento do motor e câmbio
suave. Apesar de aparentar
brutalidade, a moto roda muito
bem em baixas e médias rotações.
Com força de sobra em qualquer
uma das cinco marchas, basta
acelerar e segurar forte para sentir
a velocidade aumentando muito
rápido.
Apesar da aparência de moto
baixa, a suspensão é eficiente. Na
dianteira é invertida e os duplos
amortecedores da traseira têm um
bom curso e cinco ajustes, que
transmitem muito conforto para os
passageiros. Os freios ABS Nissin
(antitravaento) têm respostas
imediatas, eficientes e muito
precisas.
A posição ereta para pilotar é bem
confortável. Mas, na estrada, o
peito aberto briga muito com o
vento quando o piloto acelera mais
forte. A moto tem tração por eixo
cardã e ideal para relaxar e
aproveitar a paisagem. Aliás, onde
você para a moto tem alguém que
vem fazer perguntas sobre o
modelo.

Na cidade, as manobras são mais
complicadas. O guidão largo
esterça pouco por causa do grande
radiador dificultando as manobras
na hora de superar o trânsito
congestionado. A embreagem não
é muito leve, mas também exige
poucas trocas. A suavidade na
entrega de potência facilita muito
na hora de controlar a velocidade
para executar as manobras em
situações de trânsito.

Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

O motor de 3 cilindros com 2.294
cm³ tem refrigeração líquida e
potência máxima de poderosos 148
cavalos a 5.750 rpm, mas a
velocidade máxima está limitada
eletronicamente em 220 km/h. Seu
funcionamento é bem parecido
com os motores de quatro
cilindros. A moto é ideal para
longas viagens.

Visual
O visual da Triumph Rocket III é
clássico. Os dois relógios
cromados sobre o guidão estão em
harmonia com os emblemáticos
faróis duplos. O tanque com
capacidade para 24 litros também
impressiona pelo tamanho e
autonomia entre 300 e 350 km. É
interessante perceber que as
laterais são completamente
diferentes. A Triumph Rocket III
está disponível na cor preta e preço
sugerido pelo fabricante de R$
69.900
Agradecimento ao Paulinho Henn, da
Garage Henn, por ter realizado os testes
no dinamômetro

Na ga

rupa

Por Cláudia Ramos

Quando olhei para a moto já pensei: ai
minhas costas. Que nada! Apesar da
aparência de custom, os duplos
amortecedores traseiros tem cinco
regulagens e assimilaram todas as
imperfeições da pista sem transmitir os
solavancos para o meu corpo. O banco
não é muito largo, nem grande, mas deixa
a garupa em boa posição. O que faltou
mesmo foi um encosto nas costas (sissybar) para ajudar a segurar o corpo nas
arrancadas e retomadas de velocidade.
Cláudia Ramos é motociclista desde
os anos 1980. Anda na garupa de
motos antes mesmo de nascer

19

Avaliação

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

E

quilíbrio é a palavra-chave
para a Honda CBR 600F.
Atento ao crescente
mercado das motos de média
cilindrada, a proposta da
montadora japonesa foi aliar o
prazer da velocidade de uma
superesportiva com o conforto da
naked. Seja nas ruas ou estradas, a
estratégia da marca com o modelo
denominado como esporte turismo
foi atingida.
Apesar da carenagem, os semiguidões estão fixados acima da
mesa. Com isso, o piloto fica
menos deitado sobre o tanque,
como na superesportiva CBR
600RR. Isso torna menos difícil a
missão de andar no trânsito pesado
das cidades ou levar uma garupa.
Mesmo assim, os retrovisores
estão fixados na carenagem e não é
tão ágil na hora de rodar nos
corredores.
Já na estrada, enquanto nas nakeds
o vento parece que vai te arrancar
da moto, a CBR 600F tem a
carenagem que deixa a moto mais
grudada no chão e ainda reduz o
consumo de combustível, pois
diminui o atrito.
20

A versátil e dive
As principais características da
nova Honda são pilotagem fácil,
estilo esportivo e alta tecnologia,
aliada ao conforto e um preço mais
acessível em comparação as
superesportivas. O motor de 599
cm³, de quatro cilindros, gera 102
cavalos. Isso aliado ao baixo peso
de 191kg e 196kg com freios ABS
(antitravamento) deixam o modelo
bem esperto.

Modelo esporte
turismo da Honda alia
beleza, esportividade
e muito conforto
+

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

O design é moderno e atrai a
curiosidade dos amantes das
motos. O farol é bem semelhante
ao da futurista VFR1200F e muita
gente perguntou se a moto era de
1.000 cm³, pois passa a impressão
de ser bem grande. O assento e a
posição das pedaleiras deixam o
piloto com as pernas menos
flexionadas do que nas
superesportivas.
Um dos principais diferenciais está
no conjunto de freios. A versão
standard conta com discos duplos
dianteiros flutuantes de 296 mm e
cáliper de dois pistões. Na traseira,
disco simples de 240 mm com
cáliper de pistão simples. Já a
versão com freios Combined ABS
(C-ABS) possui na dianteira discos
duplos dianteiros flutuantes de 296
mm, com cáliper de três pistões.
Na traseira, disco simples de 240
mm com cáliper de pistão simples.
O sistema, que é sinônimo de
segurança sobre duas rodas, reúne
os benefícios do ABS e do CBS .
Enquanto o primeiro evita o
travamento das rodas em frenagens
bruscas, facilitando o controle do
veículo em situações de

emergência e permite manter seu
controle da direção, o segundo
distribui a força de frenagem
entre as rodas dianteira e traseira.
A CBR 600F é produzida em
Manaus (AM) e está disponível
nas cores branca e azul metálico ,
com preço sugerido de R$
33.990 para a versão standard e
R$ 36.990 para a versão com
freios C-ABS. A letra F que a
moto traz em seu nome remete à
palavra fun que, em inglês,
significa diversão.

ertida CBR 600F

Na ga

rupa

Por Cláudia Ramos

Olhei para a moto é já pensei: vixi,
vou padecer. A aparência de um
modelo superesportivo engana. O
banco oferece um certo conforto (bem
diferente da sua irmã CBR 600RR),
as pedaleiras são posicionadas de
forma que as pernas não ficam muito
flexionadas. Outra surpresa foi a
suspensão. A moto é bem mais
confortável que as superesportivas.
Cláudia Ramos é
motociclista desde os
anos 1980. Anda na
garupa de motos antes
mesmo de nascer

O motor entrega toda potência
com suavidade e isso torna o
modelo bem agradável de pilotar.
Além disso, a suspensão é mais macia do
que das superesportivas e deixa a moto
mais confortável.

O guidão esterça pouco e os
retrovisores presos nas
carenagem deixam a moto
mais larga. Isso dificulta as
manobras no trânsito
urbano.
21
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Pronto para ace

Novo BMW
Série 4 Coupe
tem ar
agressivo e
elegante, com
motor de até
304 cv

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

BMW lançou o Série 4
Coupe, com a versão de
série fazendo jus ao belo
conceito no qual ele foi baseado
apresentado em janeiro, durante o
Salão de Detroit (EUA). Ele tem
linhas modernas, elegantes e ao
mesmo passam sofisticação. O
design deixa no ar a sensação que
o carro vai sair acelerando forte a
qualquer momento.
22

O impacto começa com a frente
agressiva e musculosa, com parachoque encorpado e faróis de
neblina nas laterais em caixas que
colaboram para essa sensação. O
capô inclinado tem vincos
pronunciados. Os faróis finos e
alongados se unem à grade de
tamanho reduzido em relação a
outros modelos da marca.
A lateral é marcada por um forte
vinco que percorre toda a sua

extensão, além das entradas de ar
próximas às caixas de rodas. O
inédito Série 4 chega para
substituir o Série 3 Coupe e é
maior que o antecessor. Ele tem
4.638 milímetros de
comprimento, 1.825mm de
largura e 2.810 mm de distância
entreeixos. O ganho é
respectivamente de 26, 50 e 43
mm. Ele é menor apenas na
altura, com 1.361 milímetros no
alto, ou 16 mm mais baixo.

elerar forte

+

no site

Motores
Nos Estados Unidos, o Série 4 será
vendido em duas versões. A de
entrada é a 428 i, equipada com
um motor turbo de 2.0 litros e
quatro cilindros, que entrega 243
cavalos de potência e conta com
tração integral. O modelo vai da
inércia aos 96 km/h (60 mph) em
5,7 segundos. O modelo de quatro
lugares tem o preço a partir de
US$ 43.425 (R$ 93,3 mil). Há
ainda o 435i, impulsionado por
bloco 3.0 turbo de seis cilindros e
304 cv, capaz de levá-lo de a 96
km/h em 5 segundos. Esse modelo
será vendido por US$ 48.925 (R$
105 mil).
Nos dois casos, o câmbio pode ser

manual de seis velocidades ou
automático de oito marchas. A
velocidade máxima é limitada
eletronicamente a 250 km/h. O
carro será oferecido com tração
simples ou integral (xDrive). O
Série 4 tem três pacotes de
acabamento. A esportiva traz rodas
de liga leve de raios duplos de 18
polegadas, detalhes em preto
brilhante e
suspensão
com uma

Foto: Divulgação

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

regulagem mais voltada do
desempenho. A versão luxo tem
detalhes cromados, bancos de
couro e acabamento interno
em madeira. O modelo M
tem kit aerodinâmico, rodas
de 18” dessa linha,
suspensão esportiva, freios
de alta performance e
interior que segue o
padrão da divisão.
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X60 é a nova a

Montadora chinesa lança no mer
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

Lifan dá início a uma
nova fase no mercado
brasileiro, após o fim da
parceria com a Effa, com a
chegada do X60. Montado na
fábrica de San Jose, no Uruguai, o
SUV é a aposta da marca chinesa
para atrair os consumidores,
entrando em um segmento em que
o número de ofertas disponíveis
está em crescimento. O modelo é
oferecido apenas em uma versão
equipada com motor a gasolina de
1.8 litro, 16 válvulas, que entrega
128 cavalos de potência a 6.000
rpm e 17,1 kgf.m de torque a 4.200
giros, associado a um câmbio
manual de cinco velocidades.
Com o preço sugerido de R$
52.777, o utilitário esportivo tem
como itens de série direção
hidráulica, ar-condicionado, trio
elétrico, airbag duplo e ABS
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(freios antitravamento), GPS,
câmera de ré e bancos em couro. A
garantia para o SUV é de três anos,
sendo de cinco para motor e
câmbio.
Acabamento
O X60 é feito no sistema CKD
(Completely Knock-Down), vindo
desmontado da China. A partir do
Uruguai, o modelo é exportado
para outros países da América do
Sul, entre eles Brasil e Argentina.
Atualmente, a Lifan tem 25
concessionárias em território
brasileiro e espera dobrar o
número até o final do ano.
O SUV tem um acabamento
interno honesto. As peças são bem
encaixadas e o material aparenta

boa qualidade. Ele tem como
principal concorrente o também
chinês Chery Tiggo, que acaba de
passar por uma reestilização. Com
o atrativo do preço e equipamentos
de série, pode tirar também alguns
clientes – por que não? – do
Renault Duster, Hyundai Tucson e
Ford EcoSport.
Ampliação da linha
Ele é o terceiro modelo da marca
disponível no mercado brasileiro.
Compartilha o show room das

aposta da Lifan

rcado brasileiro seu primeiro SUV

concessionárias com o 320, uma
cópia do MINI Cooper, e o sedã
620. A Lifan tem planos de ampliar
o portfólio até o final deste ano,
com a chegada da picape Foison e
do sedã compacto 530.
A Lifan mantém suspenso o
projeto de uma fábrica no Brasil.
Segundo a direção da montadora, o
país precisaria de um volume
maior de vendas que justificasse o
investimento, além de esperar uma

posição mais clara do programa de
regime automotivo, o Inovar-Auto.
Por outro lado, segue investindo na
fábrica do Uruguai, que receberá
US$ 100 milhões até o final deste
ano e mais US$ 100 milhões em
2014. De acordo com a Lifan, com
esses investimentos, a planta
terá a capacidade para
produzir 40 mil
unidades/ano.

+

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

Fotos: Divulgação
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A3: maior

Audi inicia as vendas no Brasil da nova geraç

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

nova geração do Audi A3
desembarca no Brasil. O
hatch da marca alemã está
maior, tem novo design e chega
nas versões Sport (duas portas) e
Sportback (quatro). Lançado no
Salão de Genebra de 2012, o
modelo está 80 quilos mais leve,
graças à carroceria com painéis e
perfis de metal forjados a quente e
a frio, além do uso de aço alta
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resistência e peças de alumínio,
como o capô e para-choques. O
peso final é de apenas 1.325
quilos.
O A3 tem agora 4.237 milímetros
de comprimento, 1.777 de largura
e 1.421 mm de altura, com

distância entreeixos de 2.601 mm.
O modelo Sport tem a opção única
com motor turbo de 1.8 litro com
injeção direta e combustível
(TFSI), que entrega 180 cavalos de
potência entre 5.100 e 6.200 rpm e
25,49 kgf.m de torque disponível

r e mais equipado

ção do hatch e traz também o novo Q5

entre 1.250 e 5.000 giros. O
câmbio é automático S tronic de
sete velocidades de dupla
embreagem e tem cinco modos de
condução: Conforto, Auto,
Dinâmico, Individual e Eficiência.

O carro faz 0-100 em 7,2
segundos e tem a velocidade
máxima de 232 km/h. O consumo
combinado é de 17,85 km/litro,
segundo a Audi.
Equipamentos
Entre os itens de série do hatch
estão bancos esportivos, arcondicionado digital de duas
zonas, airbags duplo frontal, para o
joelho do motorista e laterais

dianteiros e teto-solar. Ele será o
primeiro carro da Audi no País ter
o sistema de navegação MMI
Touch com comando de voz em
português com idioma do Brasil,
que será oferecido como opcional.
O Sportback tem duas versões. A
de entrada da linha tem motor
turbo de 1.4 litro com injeção
direta de combustível (TFSI), que
entrega 122 cv de potência e 20,39
kgf.m de torque, associado a um

+

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

Foto: Divulgação
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Foto: Divulgação

câmbio automático de sete
velocidades. O propulsor agora é
de alumínio e 21 quilos mais leve
do que o usado na geração anterior.
Esse bloco leva o carro da inércia
aos 100 km/h em 9,3 segundos e a
velocidade máxima de 203 km/h.
O consumo combinado (estrada/
cidade), segundo a montadora, é de
18,86 km/l de gasolina.
O Sportback também terá o mesmo
bloco 1.8 turbo do modelo de duas
portas. O modelo concorre com o
recém-lançado Mercedes-Benz
Classe A (leia mais na edição nº 5
da Test Rider), que tem preço a
partir de R$ 99,9 mil, e o BMW
Série 1, que custa R$ 89.990.

Preços
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A3 1.4 Sportback: R$ 99 mil
n
A3 1.8 Sportback: R$ 121 mil
n
A3 1.8 Sport: R$ 115 mil
n

Início das vendas
A Audi também iniciou as vendas
do novo Q5, com preço a partir
de R$ 246,7 mil. O SUV passou
por mudanças no design e traz
novo motor turbo V6 de 3.0
litros com injeção direta de
combustível (TFSI), que entrega
272 cavalos de potência. O câmbio
é automático Tiptronic de oito
velocidades, com opção de trocas
sequenciais através de borboletas no volante.
O SUV premium faz 0-100 em 5,9 segundos e a
velocidade máxima é de 234 km/h. O utilitário
esportivo tem como itens de série sistema
de tração integral quattro, teto solar
panorâmico, sensor de
estacionamento, câmera de
ré, ar-condicionado
automático e faróis
bixenônio.

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

A reportagem sobre o freestyle, publicada na
Test Rider de abril, deu origem a um vídeo
com os pilotos Fred Kyrillos, Jeff Campacci e
Raphael Arnellas. Os leitores curtiram o tema.
testrider.com.br/?p=21960

O operador de uma retroescavadeira
mostrou uma precisão cirúrgica na
operação da máquina. Ele consegue abrir
a tampa de uma garrafa de cerveja.
testrider.com.br/?p=22436

A norte-americana Terrafugia, que pretende
vender carros que se transformam em aviões,
divulgou os primeiros detalhes sobre seu
novo projeto, o TF-X.
testrider.com.br/?p=22731

A chegada às telonas do sexto filme da
franquia Velozes & Furiosos 6 fez os nossos
leitores buscarem conhecer as máquinas do
filme. testrider.com.br/?p=16380

O proprietário de um
Shelby GT 500, a versão
mais apimentada do Ford
Mustang, resolveu testar
a potência de seu carro
+
no site
em um dinamômetro. O
Veja esses e
que ele não esperava é que
outros vídeos
o conversível fosse destruir
no site testrider.com.br
o equipamento.
testrider.com.br/?p=24996
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Novo Merced

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

nova geração do MercedesBenz Classe S lançada na
Europa é mais do que um
novo carro. É uma vitrine de
sofisticação e das tecnologias de ponta
disponíveis no setor automotivo, com
o modelo tendo a missão de ocupar
também a lacuna deixada pelo fim da
marca de limusine Maybach, do
Grupo Daimler.

+

no site
Veja galeria
completa de fotos
e vídeo em
testrider.com.br
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As mudanças na linha 2014
incluem uma frente mais
moderna e esportiva, além de
linhas laterais mais suaves, sem
perder a classe e a elegância.
Aqui começa o primeiro contato
com o aprimoramento
tecnológico do carro. É o
primeiro da Mercedes a ter faróis
de LED, mais eficientes do que
os tradicionais com lâmpadas,
como item de série em todas as
versões. A estrutura e a carroceria
são feitas com 50% de alumínio,
o que reduz o peso final, melhora
o desempenho e reduz o
consumo e emissões.

Por dentro
O interior do novo Classe S é
marcado pela sofisticação. Ele tem
duas telas de 12,3 polegadas de
alta resolução, uma que substitui o
painel de instrumentos analógico e
a outra usada para o sistema de
infontaiment. O habitáculo traseiro
pode ter cinco diferentes
configurações, incluindo bancos
reclináveis com seis níveis de
massagem e 14 almofadas de ar.
Os encostos de cabeça do banco
dianteiro têm duas telas de alta
definição, que podem ser usadas
para o trabalho ou entretenimento.

ma vitrine de tecnologia

des-Benz Classe inova em sistemas, produção, segurança e conforto
Já que estamos falando de
diversão, o sistema de áudio
padrão tem dez alto-falantes, mas o
modelo pode ser equipado com um
sistema Burmester Surround ou
sistema 3D Surround High-End
Burmester.
Outro opcional do carro é o
Balance Air, que filtra e ioniza o
ar, além de liberar um perfume
discreto e suave.
Opções
O novo Classe S tem 5.116
milímetros de comprimento, 1.899
de largura, 1.483 de altura e

distância entreeixos de 3.035mm.
Há ainda uma versão com o chassi
alongado, com 5.246mm de
comprimento e 3.165 de distância
entreeixos.
O modelo, pela primeira vez,
ganha motorização híbrida. A S
300 BlueTEC Hybrid associa um
motor turbodiesel de 2.1 litros, de
quatro cilindros, de 204 cavalos de
potência e 51 kgf.m de torque a
outro elétrico, de 27 cv de 25
kgf.m. O consumo médio é de 22,7
km/l, segundo a fabricante. Há
ainda o S 400 Hybrid, com o
mesmo motor elétrico e um V6 de

3.5 litros a gasolina, que entrega
306 cv e 37,7 kgf.m de torque.
A eles se juntam outras duas
versões. A S 500 traz um V8 a
gasolina de 4,7 litros, que
desenvolve 455 cv e torque de
71,4 kgf.m. Esse modelo é o
mais rápido da linha, indo da
inércia aos 100 km/h em 4,8
segundos. A quarta versão
disponível é a S 350, que traz um
V6 turbodiesel de 3.0 litros com
258 cv e 63,4 kgf.m. Todos os
propulsores estão associados e
um câmbio automático de sete
marchas.
Foto: Divulgação

Inovações
Os avanços tecnológicos também
estão presentes na parte mecânica.
A suspensão é equipada com uma
câmera que detecta imperfeições no
piso adiante para antecipar sua
adaptação. O sistema é opcional
para versões V8, mas todo Classe S
vem com molas a ar e controle
eletrônico de amortecimento.
Os equipamentos de segurança
ganham destaque no modelo. Entre
os vários sistemas disponíveis está
uma câmera térmica que detecta
pedestres e animais e aciona os
freios até 50 km/h. Os cintos de
segurança são infláveis.
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Comparativo

Qual dos do

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

Toyota Corolla chega à
11ª geração com um
visual totalmente
renovado e com duas caras. A
versão norte-americana, com um
design mais esportivo, e a
europeia, mais elegante. As
diferenças entre os dois modelos
são perceptíveis no primeiro
contato. O sedã europeu tem uma
frente com grade cromada, faróis
redesenhados e lanternas traseiras
mais compridas.

O

apresentado este mês em Santa
Monica, na Califórnia (EUA).

O modelo norte-americano
aposenta de vez o visual de tiozão
com uma boca preta para entrada
de ar do radiador. A nova geração
desembarcará no Brasil no
próximo ano e a espera permite um
exercício de comparação. A lógica
indica que o carro a ser produzido
na fábrica de Indaiatuba (SP) é o

O novo design norte-americano
chama atenção já pela nova
frente, que da um ar esportivo,
moderno e dinamismo. Com isso,
amplia o seu leque para atrair
consumidores mais jovens, sem
abrir mão dos já conquistados ao
manter a parte mecânica
praticamente sem alterações.
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Mais espaço
O Corolla 2014 sedã está maior.
O ganho de espaço favorece com
mais conforto, principalmente
para os passageiros do banco de
trás. O carro tem agora 4.650 milímetros de comprimento (um ganho de 99,8 mm), 1.776 de largura, 1.455 de altura e distância entreeixos de 2.700mm (+ 10 cm).

A versão S apresentada ressalta
ainda mais as mudanças estéticas,
com um uma boca hexagonal com
friso cromado, grandes entradas de
ar na frente, para-choques com
linhas agressivas e um pequeno
aerofólio integrado à tampa do
porta-malas, embora tenha um
efeito mais estético do que
aerodinâmico.

ois você prefere?
Toyota lança o novo Corolla, que tem design diferente nos EUA e Europa
anunciou que as duas versões
disponíveis continuarão sendo
produzidas na nova fábrica de
motores que está sendo construída
em Porto Feliz, no interior de São
Paulo. Portanto, o modelo contará
com um propulsor de 1.8 litro de
144 cv a 6.000 rpm e 18,6 kgf.m a
4.800 rotações para as versões XLi
e GLi, associado a um câmbio
manual de seis velocidades ou
automático de quatro. Há ainda o
2.0 de 153 cv a 5.800 rpm e 20,7
kgf.m de torque a 4.800 giros que
equipa os modelos XEi e Altis, que
contam apenas com transmissão
automático de quatro marchas.

Motor
O Corolla norte-americano traz sob
o capô um motor de 1.8 litro,
quatro cilindros, 16 válvulas, que
entrega 134 cavalos de potência a
6.000 rpm e 17,70 kgf.m de toque
a 4.400 rotações. No Brasil, o novo
Corolla deverá manter a mesma
motorização, pois a Toyota

+

O painel de instrumentos também
foi redesenhado para facilitar a
leitura. Há ainda o uso de materiais
de acabamento de melhor
qualidade para reforçar o Corolla
na briga entre os sedãs médios,
principalmente o novo Honda
Civic, que lhe tirou a liderança de
mercado no Brasil nos últimos
meses.

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

Interior
O Corolla também ganhou um
novo interior, que remete ao novo
RAV4, recém-lançado no mercado

brasileiro. O painel central é
dominado por uma tela sensível ao
toque (touch screen), que tem as
funções de central multimídia,
computador de bordo e mostra as
imagens da câmera de ré. Na
versão norte-americana, conta
ainda com GPS, mas o sistema de
navegação não faz parte dos
aplicativos do RAV4 vendido no
Brasil, nem mesmo como opcional.

Lançamento

Volvo V40 chega com
design moderno e
título de carro mais
seguro do mundo

Segurança
O V40 chega recheado de
tecnologia e equipamentos de
segurança. Ele é equipado com
painel de instrumentos digital com
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider três configurações, direção elétrica
Volvo lança no mercado
com três níveis de assistência,
brasileiro o V40, que
sistema de áudio com oito alto
chega para ocupar a
falantes, bancos e volante de
lacuna deixada pelo C30, que saiu
couro; sensores de estacionamento
de linha. O hatch premium quer
traseiro, de chuva e crepuscular,
pegar o consumidor pela
piloto automático, sistema keyless
esportividade e pela segurança.
e roda de liga leve de 17
polegadas.
O modelo tem linha modernas,
com fortes vincos no capô. A
O carro tem como itens de série
traseira chama a atenção pelas
sete airbags, freios ABS
lanternas que descem pela coluna e
(antitravamento), sistemas de
avançam pela lateral. A porta
proteção contra impactos laterais,
também tem uma grande área
controle de tração e estabilidade.
envidraçada, herança do C30, mas
Como opcional, ele tem aibarg
é mais baixa e permite uma visão
para pedestre, sendo o primeiro
melhor nas manobras.
carro do mundo a contar com esse
dispositivo. Em caso de
O hatch foi apresentado no Salão
atropelamento, uma bolsa de ar é
de Genebra de 2012 e desembarca
aberta sobre o motor, minimizando
apenas com motor turbo de 2.0
o impacto com o veículo. O
litros, cinco cilindros, que
sistema é acionado em caso de
desenvolve 180 cavalos de
impacto em velocidade de até 50
potência a 5.000 rpm e 30,6 kgf.m
km/h.
de torque entre 2.700 e 4.000 giros
e três níveis de equipamentos, com
O equipamento garantiu ao V40 o
preço a partir de R$ 115.950. O
título de carro mais seguro mundo,
câmbio é automático Geartronic de
que foi dado pelo EURO NCAP,
seis velocidades, com opção de
instituto de segurança veicular
trocas manuais na alavanca. Ele
europeu. O carro contará também
vai da inércia aos 100 km/h em 8,7
com detector de pedestres, aviso de
segundos e tem a velocidade
mudança de faixa, assistente de
limitada eletronicamente a 250
estacionamento e sistema digital de
km/h.
leitura de placas de sinalização.

A
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De

e olho na esportividade
e na segurança
Veja a lista do que há em cada pacote opcional:
n
High Tech:
GPS integrado ao
painel, leitor de
DVD, câmera de
ré e assistente de
estacionamento
(Park Assist).

n
Safety: detecção de ponto cego,
piloto automático adaptativo, alerta
ao condutor, detecção de pedestres,
leitura de placas de sinalização,
assistente de mudança de faixa,
alerta de tráfego lateral e airbag
externo para pedestres.

Foto: Divulgação

n
Sport: teto
solar panorâmico,
faróis de xênon
adaptativos e
rodas de liga leve
de 18 polegadas.

+

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

Lexus inicia as vendas de híbrido no Brasil
A Lexus lança no mercado brasileiro o
CT 200h, primeiro híbrido da marca.
Ele é equipado com motor a combustão
de 1.8 litro, quatro cilindros, 16V, que
entrega 99 cavalos a 5.200 rpm, e outro
elétrico de alta performance, que
fornece mais 82 cv e 21 kgf.m de
torque. Em conjunto, a potência é de
136 cv. O CT 200h faz a média de 22
km/l de gasolina cidade. O modelo tem
o preço sugerido de R$ 149 mil.

BMW M 135i desembarca por aqui

Bravo tem novidades na linha 2014

O BMW M 135i, o mais potente da linha,
chega ao mercado brasileiro por R$ 199.950.
A Eurobike recebeu 12 unidades do modelo,
que tem motor turno de 3.0 litros, seis
cilindros, que despeja 320 cv de potência e
46 kgf.m de torque, administrado por um
câmbio automático de oito velocidades. O
modelo faz 0-100 em 4,9 segundos e a
velocidade máxima é de 250 km/h.

A Fiat apresenta a linha
2014 do Bravo, que passou
por mudanças sutis e com
número menor de versões.
A Essence 1.8 ganhou
como item de série rodas
de liga leve de 16” e novos
tecidos de revestimento
dos bancos. O Sporting
tem agora o interior preto,
com bancos com costura
vermelha e logomarca nos encostos dos dianteiros. Já o
esportivo T-Jet tem faixas novas e maiores nas laterais, com o
acabamento interno também em preto. Os preços sugeridos são:
Essence 1.8: R$ 54.750
n
n
Sporting 1.8: R$ 59.970
n
Absolute Dualogic 1.8: R$ 62.900
n
T-Jet 1.4 Turbo: R$ 68.500

Versão de entrada da Amarok fica mais potente
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Fotos: Divulgação

As versões de entrada da Volkswagen Amarok no mercado
brasileiro ficaram mais potentes. A partir de agora, o motor
2.0 turbodiesel da Amarok S passa a entregar 140 cv ao
invés dos 122 cv anteriores. De acordo com a montadora, o
aumento foi possível graças à nova calibração da central de
gerenciamento eletrônico (ECU), com toda a potência
estando disponível a partir de 3.500 rpm, ou seja, 500 giros
a menos, enquanto o torque permanece em 34,7 kgf.m, já
disponível a partir de 1.600 rotações. O ganho vale para o
modelo com cabines simples com tração 4x2 ou 4x4 e para a
cabine dupla com tração 4x4. Os preços sugeridos são:
n
Cabine simples 4x2:
R$ 80.990
n
Cabine simples 4x4:
R$ 87.890
n
Cabine dupla 4x4:
R$ 95.990

Ranger ganha
versão para
frotista
A Ford Ranger
ganha a nova
versão XL, que
é mais potente e voltada para frotistas. A picape
com cabine simples é equipada com motor
turbodiesel de 2.2 litros que entrega 150 cv de
potência e 38 kgf.m de torque. O ganho é
obtido com nova programação da central
eletrônica. A picape tem como itens de
série direção hidráulica, ar-condicionado,
travas elétricas com controle remoto,
airbags dianteiros e
computador de
bordo com
sete funções.

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

Polícia 1
Polícia 2

Fotos: Reprodução

E já que
estamos
falando de
Vespas,
Lambrettas,
scootes e
motonetas, elas
são um show à
parte na animação Madagascar
3, Os Procurados. Elas
aparecem em várias passagens
do longa metragem,
principalmente na cena de
perseguição policial aos
personagens principais. Vale a
pena assistir para conferir.
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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

