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Debate
necessário
A

reportagem especial desse mês
aborda medidas de segurança para os
motociclistas que trafegam por ruas e
estradas brasileiras. O governo planeja
implementar leis que buscam reduzir o
constante crescimento do número de
acidentes envolvendo motos.
Algumas como o airbag para motociclistas
e o sistema de freio com antitravamento
(ABS) são realmente muito importantes e
podem salvar vidas, mas qual o custo disso
e como será a fiscalização? Temos
inúmeros exemplos de cidades onde
condutores e garupas não utilizam nem o
capacete e ainda circulam com as motos
levando três pessoas ou mais (muitas delas
crianças).
O problema é sério e as autoridades
esquecem que não adianta impor mais
gastos para motociclistas ou deixar o preço
das motos mais altos ainda. A solução
começa na auto-escola, ensinando
realmente técnicas de pilotagem. Hoje, os
alunos saem com vícios difíceis para ser
corrigidos. Do que adianta o ABS ser
obrigatório se o instrutor da auto-escola
ensina que não se pode usar o freio
dianteiro?
O problema é grande e ações pontuais
como airbag e ABS ajudam, mas estão
longe de ser uma solução para reduzir as
tristes estatísticas que contabilizam as
mortes de motociclistas no trânsito.
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Vitrine

Peito de aço
Motor de moto, na maioria dos modelos,
fica exposto, mas as máquinas que equipam
modelos off-road ficam mais suscetíveis a problemas, como, por
exemplo, ser atingidas ou mesmo bater em pedras e muitas vezes
danificar o reservatório do óleo de motor. Para reduzir o perigo existem
protetores no mercado cobrem a parte mais atingida. Confira alguns em
www.touratech.com.br/equipamentos/protecoes/protetores-de-motor

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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Transporte
Muitas vezes não é possível fazer a viagem
rodando. Em outras situações pode ser
necessário um socorro. Seja qual for o
motivo, a Boxcar inovou no design e oferece
uma linha variada de carretas e acessórios para o
transporte de motos. O modelo Speed
transporta até 250 Kg. Por ser
basculante, apenas uma
pessoa consegue colocar a
moto na carreta. O preço é de
R$ 5.242,00,00 para cores preto,
prata e branca. Já o modelo da
carreta Speed E transporta motos
custom de até 450 kg e custa R$ 5.857,00
para cores preto e branca. Mais detalhes
em www.boxcar.ind.br

Aplicativo automotivo
A WorkGroup, empresa de TI de Campinas, acaba de disponibilizar
gratuitamente para o download o aplicativo QueridoCarro, serviço
online que controla o histórico de manutenção de veículos, para
celulares com as plataformas Android e iPhone.
Trata-se de um aplicativo voltado aos proprietários de veículos e
frotistas que permite a localização de oficinas e autopeças. É
possível ainda acompanhar a manutenção preventiva, através da
visualização das garantias de cada serviço e/ou peças e as datas das
próximas revisões.

Downloads disponíveis
Para Android acesse: www.queridocarro.com/android
Para iPhone acesse: www.queridocarro.com/iphone

Fotos: Divulgação

Os serviços disponíveis nesse sistema, como o histórico de
manutenção e a consulta por oficinas mais próximas,
são gratuitos para o dono do veículo.

7

Matéria de capa

A

s motos big trails fazem
sucesso no mercado
brasileiro e a maioria das
marcas que atua no País oferece
modelos com motores potentes,
versatilidade on e off-road com
muita força, segurança e facilidade
para pilotar. Mais um
detalhe: o preço dessas
8
motos começa na casa

VFR 1200X Crosst
alta tecnologia
todos os piso

dos R$ 50 mil e pode chegar perto
dos R$ 90 mil entre as mais caras.
Sem dúvida, a Honda mostra
competência com a Crosstourer
VFR 1200X, onde seu maior
diferencial é o câmbio de seis
velocidades, com transmissão
automática ou manual, com trocas
por borboletas localizadas na mão

esquerda. O sistema com dupla
embreagem não causa ‘soluços’
nas trocas de marchas.
A Crosstourer esbanja desempenho
e força. O motor de quatro
cilindros em V tem 1.236 cm³,
refrigeração líquida e tração por
eixo-cardã. São poderosos 129
cavalos de potência a 7.750 rpm e

tourer:
a em
os
+

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

Modelo big trail da Honda
é versátil, oferece muito
conforto, desempenho e
segurança com design
futurista

Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

torque de 12,8 kgf.m a 6.500 giros.
Isso se traduz em altas velocidades
e respostas rápidas. É o mesmo
motor que equipa sua irmã, o
modelo Sport Touring VFR
1200F, que entrega 172 cavalos a
10.000 rotações e 13,2 kgf.m a
8.750 rpm. Assim, a Croostourer
tem melhor entrega de potência e
torque em baixas e médias

rotações, mais adequada ao fora de
estrada.
Recheada de recursos
tecnológicos, o modelo importado
da Honda pode ser ajustada para
cada situação de circulação em
cidades e estradas - on e off-road e também em pisos molhados ou
escorregadios.

O controle de tração ajuda quando
a moto começa a perder contato
com o solo. O sistema reduz a
entrega de potência do motor, que
melhora o controle da moto. Ele
também pode ser desligado para
uma pilotagem mais esportiva.
Outro importante item de
segurança da Crosstourer
é o conjunto de freio,
9

com disco duplo de 310 mm na
dianteira e o disco simples de 276
mm na traseira. É equipado com o
C-ABS, que além de evitar o
travamento, divide a força de
frenagem entre as rodas. Apesar de
sempre eficientes, o controle
de tração e o C-ABS são
mais direcionados
para uso na cidade e
pistas.
A transmissão da
VFR 1200X
possui três modos
de funcionamento,
sendo dois
automáticos para uma
condução mais econômica,
com as trocas de marchas
automáticas mais longas, e um
esportivo, onde o motor roda mais
‘cheio’ e tem respostas mais
rápidas. A moto vem com freio de
mão, afinal, desligada ela fica em
ponto morto.
Em estradas de terra, o melhor é
mesmo tirar a mão e aproveitar as
belas paisagens, ainda mais se
estiver com garupa. Aliás, foi no
off-road onde mais senti a
diferença entre uma moto
automática e as convencionais.
Afinal, a embreagem é
extremamente utilizada para
controlar a moto na terra e na
Crosstourer tudo fica por conta das
trocas de marchas automáticas e a
dosagem do acelerador. Várias
vezes minha mão procurou o
manete de embreagem.
Tanto nas rodovias como nas
estradas mais sinuosas, a VFR
1200X é extremamente prazerosa.
A posição de pilotagem é
confortável. Com o corpo quase
ereto e os braços e
pernas em posições
10

relaxadas, é possível percorrer
longas distâncias sem castigar o
esqueleto. Por isso, a Crosstourer
foi desenvolvida dentro da
concepção de ser um modelo para
atravessar continentes.
Apesar de suas grandes
medidas, com peso
seco (sem óleo e
combustível) de
261 quilos,
distância
entreeixos de
1.596mm,
2.284mm de
comprimento, 916
mm de largura e
1.335mm de altura até os
retrovisores e a altura do assento
ao solo de 850 mm, a Crosstourer
superou o trânsito urbano sem
dificuldades. Quase todo tempo foi
utilizado o câmbio automático.
Apesar do guidão largo, ela esterça
bem e facilita as manobras, além
de passar sobre a maioria dos
retrovisores dos outros veículos. O
peso centralizado na parte de baixo
deixa o controle da moto na mão
do piloto, mesmo em mudanças
rápidas de direção. O quadro de
alumínio contribui muito para a
boa ciclística da VFR
1200X.
Design
A Crosstourer
utiliza as mesmas
linhas futuristas
da sua irmã
esportiva. O
enorme conjunto
ótico é emblemático e
deixa o modelo
inconfundível com faróis
sobrepostos. Já o para-brisa e os
protetores de mãos são reguláveis.
Bem ajustados, reduzem aquela

briga entre o peito do piloto e o
vento, protegem as mãos e ajudam
na chuva.
O design da VFR 1200X é sóbrio e
elegante. As fixações da
carenagem chegam à sofisticação
de ficarem escondidas. As rodas
raiadas e o monobraço da balança
traseira dão um visual mais
esportivo e característico dos
modelos off-road. O enorme
escapamento deixa o modelo mais
musculoso.
Painel
A posição do painel permite boa
visualização durante o dia ou noite.
Velocímetro e conta-giros digitais
de LCD, o importante indicador de
marcha, além do indicador do nível
de combustível, temperatura do
motor, rotação, hodômetros total e
parcial, consumo de combustível
(instantâneo e médio), relógio e as
lâmpadas espiãs.
A Crosstourer tem duas
embreagens independentes.
Enquanto uma faz as trocas das
marchas impares (1ª, 3ª e 5ª) e
outra faz as mudanças pares (2ª, 4ª
e 6ª). Isso permite trocas suaves,
rápidas e sem ‘saltos’, já que
para subir ou descer
marcha não tem
interrupção.

Agradecimento ao Encanto
Horse, no distrito de Sousas e a
modelo Mariana Ramos

Suspensões
Característica das big trails, a VFR
1200X tem suspensões de longo
curso, que transmitem muito
conforto para piloto e garupa. Na
frente, o garfo telescópico tem curso
de 165 mm e na traseira, o Pro-Link
tem curso de 146 mm. Os dois tem
regulagem de pré-carga e na traseira
pode ser realizado manualmente.
A Honda Crosstourer VFR 1200X
está disponível nas cores vermelha e
branca e preço sugerido pelo
fabricante de R$ 79.900.

Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

Na ga

rupa

Por Cláudia Ramos

Banco super-macio, confortável,
pois não escorrega para frente nas
paradas, mesmo quando bruscas.
A altura do garupa em relação ao
piloto é muito boa e da
visibilidade sem precisar dar
aquela espiadinha lateral. As
trocas de marchas são suaves e o
garupa quase não sente. É preciso
ficar atento com relação ao ajuste
da suspensão traseira que faz toda
diferença para a garupa. E isso é
muito simples, não precisa nem
de ferramenta. Boa viagem.
Cláudia Ramos é motociclista desde
os anos 1980. Anda na garupa de
motos antes mesmo de nascer

O conjunto
ciclístico
permite aproveitar
com segurança de toda
força e potência. Muito
fácil para pilotar

No começo sempre o piloto
‘caça’ a manete para trocar
as marchas, mas estranho
mesmo é rodar na terra
sem ter controle sobre
a embreagem
11

Avaliação de 30 dias

Fotos: Divulgação

Yamaha XJ-6N 2013
tem novidades por
dentro e por fora
Modelo naked de 600cc com quatro
cilindros conquista pela força, conforto e
facilidade para pilotar e preço
Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

A

pós cinco anos do
lançamento na Alemanha
e rodando por terras
brasileiras desde 2010, a Yamaha
fez as primeiras alterações
estéticas e de motor na naked XJ6N e melhorou ainda mais sua
proposta de ser uma moto ideal
para cidade e divertida na estrada.
As modificações estéticas foram
sutis, mas deram um ar mais
esportivo. A carenagem do farol e
as aletas do tanque estão maiores e
deram um ar mais musculoso ao
modelo 2013. O painel ganhou luz
de LED, as alças para a
garupa agora têm duas
12
partes, o assento tem

novo revestimento que escorrega
menos e os novos piscas estão
transparentes.
O chassi tipo diamante em aço
suporta bem o motor DOHC de
quatro cilindros em linha de 600cc,
com 16 válvulas e refrigeração
líquida, que teve mudanças no
cabeçote, virabrequim e dutos de
admissão que priorizaram a força
em baixas e médias rotações. A
XJ-6N desenvolve 77,5 cavalos de
potência máxima a 10.000 rpm. A
força fica por conta do torque
máximo 6,09 kgf.m a 8.500 rpm.
O câmbio de seis marchas, com

tração por corrente, funciona em
harmonia. As trocas são justas,
suaves e torna a condução da moto
muito divertida. Desde as baixas
rotações o piloto sente a entrega de
força e potência, que cresce de
forma linear em conjunto com o
bom escalonamento das marchas.
A Test Rider rodou durante 30 dias
com a streetfighter e o que mais
chama a atenção é a grande
facilidade para superar o trânsito,
literalmente rápida e rasteira.
Grande parte dos 186 kg de peso
está concentrado no meio e bem na
parte de baixo da moto. O centro
de gravidade é favorecido pelo

A relação custo
x benefício coloca
a XJ-6N como
excelente opção entre
suas concorrentes
diretas.

escapamento 4-2-1 que fica
embaixo da motocicleta e é
apontado pelo fabricante japonês
como um dos segredos para a
ótima maneabilidade. Tudo isso,
aliado as rodas com a mesma
medida e também o mesmo curso
de suspensão de 130mm na
dianteira e traseira, resultada na
facilidade e exatidão nas
manobras. Mesmo na hora de
estacionar, ou em baixas
velocidades, a XJ-6N também
facilita a vida do piloto, pois tem
um bom curso de esterço do
guidão.
O resultado da boa ciclística em

conjunto com o esperto motor é
um conjunto ideal para superar o
trânsito. Até mesmo os mais
complicados. Brinco com amigos
que ela parece uma 125cc nas
manobras. A XJ-6N é muito fácil
para as conduções suaves, pois não
reclama para rodar em baixas
rotações, mas se o piloto busca
esportividade, basta subir o giro do
motor na casa dos 6.000 rpm.
Outro ponto forte da naked de 600
cc da Yamaha é o baixo consumo
de combustível. Após rodar mais
de 2 mil quilômetros com a XJ-6N,
a média ficou na casa dos 18,8
km/l, sempre em uso misto

O modelo 2013
poderia ter recebido
o indicador de
marcha no
painel.

cidade/estrada. Lembrando que
esse consumo de gasolina sofre
uma infinidade de variantes, a
média menor foi de 16,7km/l e
máxima de 20,4km/l. São números
positivos se comparados as suas
concorrentes, até mesmo nos
modelos de 600cc equipados com
dois cilindros.
A Yamaha XJ-6N está disponível
nas cores cinza, branca e preta e
tem preço sugerido pelo fabricante
de R$ 28.410.

+

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

C

omo diz o ditado: é fácil se
acostumar com que é bom.
Assim foi a experiência
em pilotar o roadster canadense
Spyder RS-S Can-Am, produzido
pela Bombardier Recreational
Products (BRP).

Primeiro uma aula para entender o
funcionamento e a alta tecnologia
que proporciona muito
desempenho, conforto e segurança
ao modelo da linha sport. No
começo tudo é muito diferente
para quem está acostumado com
motocicletas. Além de ter três
rodas, ao contrário dos triciclos, o
Spyder tem duas na
dianteira e uma na
14
traseira.

Para sair, o piloto aperta com o
dedão a borboleta para engatar a
primeira marcha do câmbio semiautomático de cinco velocidades
(mais a ré). A luz no painel
informa que o freio de
estacionamento está acionado.
Como o veículo é rígido (não tem
a inclinação das motocicletas), nas
curvas o corpo sofre a força
contrária ao lado que está virando
o guidão. A primeira aceleração é
suave, mas é possível notar que o
motor Rotax, com dois cilindros
em V de 998 cm³ (desenvolve
poderosos 100 cv de potência a
7.500 rpm) transmite uma potência
impressionante para a enorme roda
traseira.

Ainda conhecendo o veículo, me
deparo com um balão. O corpo
sofre a força contrária para o lado
contrário. a mesma experiência de
pilotar quadriciclo, moto náutica
ou moto para neve.
Aliás, a empresa canadense foi a
primeira a desenvolver a moto para
neve, em 1937, e o Spyder CanAm inaugurou uma nova categoria
com o roadster Spyder Can-Am
(termo usado para carros
esportivos com dois lugares sem
teto fixo, nem janelas retráteis).
Mesmo pesando 362 kg a seco
(sem óleo e combustível), a
condução é facilitada pelo fato de
não precisar colocar os pés no chão

Test Rider
avalia o Spyder
Can-Am RS-S
+

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

Aventura com conforto e
segurança no roadster
canadense
Texto: Johnny Inselsperger
Fotos: Osvaldo Furiatto Jr.

com o veículo parado. Isso
também facilita para os pilotos de
menor estatura.
Boa parte da segurança do veículo
da BRP é proporcionada pela união
do sistema de freios com ABS, que
evita o travamento das rodas, que
funciona em conjunto com o
controle de tração e estabilidade,
que corta a força do motor se o
Spyder começa a desgarrar do
chão.
Os primeiros quilômetros na
estrada foram por um trecho muito
movimentado da Rodovia
Anhanguera, entre Sumaré e o
distrito de Aparecida, em
Campinas. Ainda muito cauteloso

e trafegando pela faixa central da
pista, rapidamente troco as
marchas. O escalonamento do
câmbio é curto e logo estou na
última marcha, na velocidade
máxima permitida de 100 km/h.
A posição de pilotagem é muito
confortável. O assento é enorme e
o corpo fica um pouco projetado
para frente, apoiado sobre o largo
guidão. Já na Rodovia dos
Bandeirantes, com velocidade
permitida de 120 km/h, sinto
inconvenientes tapas laterais de
vento, mas o Spyder RS-S tem um
sistema de direção hidráulica
eletrônica que deixa o guidão mais
rígido conforme a velocidade vai
aumentando.

Já nas manobras em baixa
velocidade, ou parada, o guidão
fica leve. Os mais experientes
garantem que o maior prazer é
pilotar por estradas sinuosas.
Mais relaxado, logo percebo tanto
os olhares dos caminhoneiros que
são ultrapassados, como também
dos ocupantes de veículos que
passam pela faixa da esquerda.
Alguns chegam a tirar o pé do
acelerador e emparelhar com o
triciclo na tentativa de ver mais
detalhes. Afinal, além do design
moderno, o Spyder Can-Am RS-S
é enorme e apresenta visual
agressivo.
15

O modelo testado é da linha Sport
e a BRP ainda oferece os modelos
ST (Sport Touring), que pode ser
adquirido com bolsas laterais e o
top de linha RT (Touring), com três
verdadeiros bagageiros e muitos
outros mimos.
No primeiro dia foram percorridos
cerca de 80 quilômetros e na
análise final foi de um veículo
meio estranho. Mas como disse no
começo da reportagem, é fácil
acostumar com o que é bom. No
segundo dia, a experiência foi
outra. Mais habituado ao Spyder,

A exclusividade de
rodar com um
veículo de alta
tecnologia e design
diferenciado de tudo que
está disponível no mercado.

começo a perceber as
características do modelo e usar
mais as tecnologias disponíveis.
A suspensão tem papel primordial
no conforto oferecido pelo CanAM. Na dianteira, o desenho do
braço duplo da suspensão é
semelhante aos utilizados nos
carros de Fórmula 1. Na traseira o
sistema é por monoamortecedor.
Ambos funcionam em harmonia e
o resultado é o conforto e sensação
de segurança para o piloto.
Mesmo o modelo Sport RS-S do

O problema é desviar dos buracos,
pois quando o buraco fica entre as
rodas dianteiras é a roda traseira
que cai. A ação de desviar dos
buracos acaba virando exercício
divertido de habilidade e
atenção.

Spyder Can-AM tem um portamalas com capacidade para 49
litros na dianteira que cabem dois
capacetes com folga e uma boa
quantidade de bagagens durante as
viagens. O tanque tem capacidade
para 25 litros.
Por fim, o painel mistura
instrumento de LCD e analógico
com velocímetro, hodômetro,
posição da marcha, relógio,
indicador de combustível e
medidores de percurso e horas.
Dois faróis de halogênio de 50W
deixam o modelo com uma “cara
de bravo”. Para aliviar o vento, o
roadster ainda vem com um parabrisa que corta o vento no peito.
O Spider Can-Am RS-S está
disponível nas cores laranja
metálico, verde metálico e preto. O
preço sugerido pelo fabricante de
R$ 63.900.
Agradecimento ao
Supermercado de
Sucatas Bim

Foto: Osvaldo Furiatto Jr.

16

Freios
S

egurança nunca é demais,
não é mesmo? E
motociclista que se preze
não abre mão de potencializar sua
moto com acessórios.
Para fazer um upgrade nos
sistemas de freio da sua moto é
bom verificar as opções que o
mercado oferece, além dos
aeroquips, pinça de freio ou
caliper, cilindro mestre de freio,
disco, quantidade de discos.
Aeroquip – É altamente
recomendável que você troque os
freios originais de borracha, que se
tornam “borrachudos” com o
tempo e não tem performance, por
um freio tipo aeroquip que não
sofre deformações e oferece muito
mais segurança para o freio.

até a pinça de freio. Dependendo
da alteração é necessário dimensionar o cilindro mestre para que
consiga mandar fluido suficiente,
ex. colocar freio duplo em uma
moto que tem freio simples, o
cilindro original não dá conta.
Disco de freio – o disco de freio é
a peça que fica presa a roda e
recebe a força da pinça de freio.
Esta peça pode ser alterada para
um tamanho maior. Quanto maior
a peça, melhor seu desempenho.
Em uma moto com somente um
disco de freio pode-se colocar
outro disco de freio. Se tiver kit
para isso, é um upgrade de grande
eficiência, pois praticamente dobra
a potência de frenagem.
Fluido de freio – o fluido de freio
tem suas especificações por DOT.
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Por Paulinho Henn

Quanto maior o numero melhor o
fluido. Na dúvida, sempre use um
nível DOT acima do indicado,
você estará com um beneficio a
mais, pois suporta temperaturas
mais altas e é mais estável.

Cilindro mestre – quando acionamos o freio, estamos, através de
uma alavanca, acionando o pistão
do cilindro mestre, este é
responsável por bombear o fluido

Foto: Osvaldo Furiatto Jr.

Pinça de freio – a pinça de freio é
a responsável em converter a
pressão aplicada pelo cilindro
mestre em força para segurar o
movimento do disco de freio.
Quanto maior a eficiência, melhor.
Podemos colocar uma pinça com
mais pistões ou pistões
dimensionados para um melhor
desempenho de frenagem.
Exemplo: colocar uma pinça de 6
ou 8 pistões em uma moto que usa
pinça original com 4 pistões.
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Exclusiva

Em nome da

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

Brasil discute a adoção de
novos equipamentos para
aumentar a segurança dos
motociclistas. Entre eles estão a
adoção de freios ABS
(antitravamento), obrigatoriedade
de airbag para motociclista e
segurança nas competições. A
adoção de sistema do ABS em
motocicletas poderia reduzir o
número de mortes de motociclistas
no trânsito brasileiro, de acordo
com o Cesvi (Centro de
Experimentação de Segurança
Viária (Cesvi). A entidade aponta
que um estudo feito pelo Insurance
Institute for Highway Safety
(IIHS), órgão de segurança
veicular e viária mantido pelas
seguradoras norte-americanas,
aponta que o equipamento pode
diminuir em 37% os acidentes
fatais. Além disso, proporciona
uma redução de 23% no número de
colisões.
O ABS (sigla para Anti-lock
Braking System) evita o
travamento das rodas durante a
frenagem permitindo ao
motociclista manter o controle
sobre o veículo, dando a
oportunidade de mudar a sua
direção. Além disso, o sistema
reduz a distância necessária para
parar a moto. Em uma frenagem a
100 km/h, de acordo com o Cesvi,
a diminuição é de 9 metros, o que
pode ajudar a salvar
vidas. Com um sistema
de freios convencional,
18

S
a motor precisa de até 58,5 metros
para parar. Com o ABS, a distância
cai para 49,5 metros.
Minoria
Vários modelos de motos
nacionais e importadas
comercializadas no Brasil já são
equipados com ABS como item de
série ou opcional, mas o sistema
ainda é pouco adotado. Segundo
levantamento feito pelo Cesvi,
apenas 17% das motos vendidas
contam com o sistema
antitravamento. Mesmo assim o
equipamento está disponível para

modelos acima de 250
cilindradas, que representam
apenas 13% do total das vendas.
É um dado importante se levarmos
em consideração que o número de
mortes em acidentes com motos
no Brasil aumentou 263,5% em 10
anos, de acordo com o Ministério
da Saúde. Os dados do Sistema de
Informações de Mortalidade (SIM)

a segurança

Brasil discute novas normas e
necessidade de aumentar a
segurança das motocicletas
O uso do ABS passará a ser
obrigatório automóveis novos
nacionais e importados no Brasil a
partir de janeiro, juntamente com o
airbag duplo frontal (para motorista e
passageiro). Já para as motocicletas,
a utilização do sistema
antitravamento e do colete ou jaqueta
com airbag ainda está em discussão.

S
mostram que 11.268 motociclistas
morreram em 2011, contra 3.100
em 2011, sendo os números mais
recentes disponíveis.

Já na Europa, todas as motocicletas
terão que ser obrigatoriamente
equipadas com ABS a partir de 2016.

Lei para obrigar airbag
para motociclista
O uso de colete ou jaqueta com
airbag deu mais um passo para se
tornar obrigatório no Brasil para os
condutores e passageiros de
motocicletas. A Comissão de
Assuntos Sociais do Senado
aprovou um substitutivo ao projeto
de lei que torna obrigatório o uso do
equipamento de segurança,
juntamente com como itens
obrigatórios capacete, botas, luvas e
vestimenta que cubra todo o corpo.

Obrigatório
“O consumidor vai perceber o
benefício e cobrará o uso do
dispositivo também nas motos. Por
isso, informações como as
elaboradas por este estudo
almejam orientar os consumidores
na hora da compra, oferecendo a
ele dados de qualidade e que
colaborem para a proteção de seu
bem maior, que é a vida”, disse
Almir Fernandes, diretor executivo
do Cesvi.

O texto aprovado estabelece que os
motociclistas terão prazo de três
anos para adaptação do colete com
airbag. O vestuário de segurança
deverá ser dado aos motoboys pelas
empresas ou pessoa que empregar
ou contratar o condutor, quando o
motociclista trabalhar como
autônomo.
Já existem no mercado brasileiro
opções de colete e jaqueta com esse
dispositivo, com preço entre
R$ 479 e R$ 2.762.
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Uso de muro de
ar em competições
Começa a ser
comercializado no Brasil o
Airfence, muro de
contenção para aumentar a
segurança em competições,
cursos de pilotagem e outros eventos
esportivos. É um tipo de parede inflável e
macia que minimiza o choque do piloto e
da motocicleta, reduzindo a gravidas das
lesões e traumas em caso de acidente.
Muitas vezes o impacto contra as barreiras
causam mais danos do que o tombo em si.
Outra vantagem do sistema é que evita
que, após o choque, o piloto e a moto
sejam jogados de volta para a pista,
aumentando o risco de gravidade do
acidente por atropelamento.
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Foto: Divulgação

Além disso, as barreiras convencionais
ficam expostas ao tempo e ao risco de
contaminação por bactérias, podendo
agravar a saúde dos pilotos em contato
com alguma lesão exposta. O Airfence já é
usado em mais de 40 países em provas da
AMA, SKB, MotoGP e FIM e está
homologado pela CBM (Confederação
Brasileira de Automobilismo). A Airfence
pertence à sul-coreana Harim.

Em cartaz
Os vídeos mais vistos no site da Test Rider

Fotos: Reproduções

A avaliação que a Test Rider fez com a nova
Dafra Horizon 250 foi disparado o vídeo mais
visto em junho. A chegada do modelo mexeu
com o público. testrider.com.br/?p=28691

A Triumph Rocket III Roadster, que teve a
avaliação publicada no número 7 da Test
Rider, foi colocada no dinamômetro para
avaliar a potência. testrider.com.br/?p=30575

O Departamento de Trânsito no Reino Unido
lançou uma campanha assustadora para
incentivar os motoristas a não beberem.
testrider.com.br/?p=26688

O Jeep Wrangler ficou com cara de
Hummer não é nenhuma criação de
Photoshop. É uma versão personalizada e
que foi flagrada rodando em Rabat, no
Marrocos. testrider.com.br/?p=7990
Um tucano-toco, o maior da
espécie, virou estrela na Rodovia
Anhanguera, em Jundiaí (SP). As
câmeras do centro de
controle operacional da
+
no site
AutoBAn, concessionária
Veja esses e
que administra a rodovia,
outros vídeos
registraram a ave sentada em
no site testrider.com.br
ponto de monitoramento.
testrider.com.br/?p=27328
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Eventos

Um pacote de n

Salão de Buenos Aires antecipou vários lançamento que est

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

U

m passeio pelo Salão do Automóvel de Buenos Aires, na Argentina, realizado no final de junho,
permitiu conhecer várias novidades que chegarão em breve no mercado brasileiro. São modelos
produzidos por lá ou mesmo no Brasil e que são vendidos nos dois países.

Ford aposta em
tecnologia no Focus
O novo Focus, que
chegará ao mercado
brasileiro em agosto, foi
apresentado pela Ford no
Salão de Buenos Aires. O
modelo já está sendo
fabricado na planta de
Pacheco. A versão
brasileira será equipada
com o motor Duratec 2.0,
o mesmo usado pelo
EcoSport, e Sigma 1.6, que equipa o
New Fiesta, que estão associados ao
câmbio Powershift. A montadora
aposta na tecnologia para o novo
Focus. O hatch médio traz uma nova
central multimídia MyFord Touch,
sensores de estacionamento dianteiros
e traseiros, ar-condicionado digital de
duas zonas, até seis airbags, controles
de tração/estabilidade, botão de
partida, sensores de iluminação
estacionamento e chuva, faróis de
xenônio com LED's, ajuste elétrico dos
bancos e câmera de ré.
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novidades

tão chegando ao mercado brasileiro

Fotos: Divulgação

+

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

Esse é o C4 Lounge, o
sucessor do Pallas

Logan reestilizado tem linhas
mais arredondadas
O Renault Logan reestilizado será
lançado no mercado brasileiro no
final deste ano. As vendas terão início
no começo de 2014. O facelift deu
linha mais arredondadas ao sedã
compacto, que já está disponível no
mercado europeu, onde é vendido
com a marca Dacia. A Renault
também apresentou a quarta geração
do Clio. Ele tem design inspirado no
conceito DeZir e receberá novo
motores na Argentina e sistema
Start&Stop, prometendo um consumo
médio de 24,4 km/l de gasolina.

O novo Citroën C4 Lounge, o
sucessor do C4 Pallas, foi
oficialmente lançado no Salão de
Buenos Aires. Ele deve desembarca
no mercado brasileiro em setembro,
equipado com o mesmo motor flex
2.0 de 151 cv do Pallas, associado
manual de cinco velocidades ou
automático de seis marchas. O
modelo top de linha será alimentado
por um motor turbo de 1.6 litro
(THP), o mesmo que equipa o DS4,
que entrega 165 cavalos de potência a
6.000 rpm e 24,5 kgf.m de torque
entre 1.400 e 4.000 rotações. Ele será
oferecido apenas com câmbio
automático e terá rodas de liga leve de
17”, ar-condicionado de duas zonas e
partida por botão no painel.
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Sentra maior ficará
desembarcará no 2º
semestre
A nova geração do Sentra será
lançada no Brasil no segundo
semestre. A Nissan não quer ficar
atrás da concorrência diante do
renovação dos sedã médios no
mercado nacional. A sétima
geração do Sentra foi lançada nos
Estados Unidos no ano passado. O
modelo, que continuará sendo
importado do México, ficou maior,
com 4,62 metros de comprimento e
2,70 de distância entreeixos, com
um ganho, respectivamente, de 15
milímetros e 58mm, além de ter
ficado 70 quilos mais leve. Na
parte estética, as novidades são por
linhas mais arredondadas, que
lembra o Nissan Altima, e
lanternas traseiras e LED.

Nissan confirma
Altima no Brasil
O sedã de luxo Altima será
lançado pela Nissan no
mercado brasileiro até o
final do ano. O modelo irá
competir com o Ford
Fusion, Volkswagen Passat
e Hyundai Sonata. Ele
também será
comercializado no mercado
argentino, com opções de
motor de 2.5 litros, de 182
cv, e 3.5, de 270 cv.
24

Novo Camaro SS
será lançado
em 2014
A nova geração do
Chevrolet Camaro SS
começará a ser vendida
no mercado brasileiro no
início de 2014. A data foi
divulgada pela
montadora. O muscle car
é equipado com motor V8
de 405 cv. Ele divide o
estande com o novo
Corvette Stingray, que
não está cotado para ser
vendido pela Chevrolet
no Brasil.

Peugeot RCZ é outro que está chegando
Fotos: Divulgação

A Peugeot anunciou que o cupê esportivo RCZ
reestilizado começará a ser vendido no Brasil em
agosto. O modelo francês tem uma nova frente que
segue o padrão global da marca. O motor continua o
mesmo 1.6 turbo de 165 cv associado a um câmbio
automático de seis velocidades. O segmento de
esportivo da Peugeot no Brasil pode ainda ganhar um
novo membro. A montadora admitiu que estuda a
importação do 208 GTi, que tem 200 cv, acelera de 0
a 100 em 6,8 segundos e chega aos 232 km/h de
velocidade máxima.

Up! passa antes
pela Argentina
A Volkswagen apresenta
em seu estande em Buenos
Aires o up!, que será
produzido no Brasil. A
versão nacional será mais
comprida do que a
europeia e deverá ser
equipada com um novo
motor de três cilindros.
Ele deverá ficar abaixo do
Gol geração cinco.
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New Fies

Lançamento

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

F

ora do mercado brasileiro
desde o ano passado, a Ford
volta a comercializar o New
Fiesta Sedan. O modelo chega
reestilizado, seguindo o padrão
global da marca, mas continua
sendo importado do México,
enquanto o hatch é produzido na
planta de São Bernardo do Campo
(SP) desde abril. A mudança visual
é marcada pela nova grade
dianteira, apelidada de “bocão”,
presente também no Fusion.
Vincos percorrem toda a lateral do
carro para dar a sensação de
rapidez, de acordo com a marca.
O New Fiesta Sedan chega para
disputar o chamado segmento dos
sedãs compactos premium,
elegendo o Honda City como seu
principal rival. Com preço a partir
de R$ 49.990 – contra os

26

R$ 50.990 do concorrente -, o
modelo tem como itens de série arcondicionado digital, direção
elétrica, vidros elétricos, freios
ABS (antitravamento), duplo
airbag dianteiro, controles
eletrônicos de estabilidade e tração
e central multimídia com comando
de voz Sync.
Motores
Todas as versões do Fiesta Sedan
são equipadas com motor
bicombustível Sigma de 1.6 litro,
que entrega 130 cavalos de
potência quando abastecido com
etanol e 125 cv com gasolina, o
mesmo que equipa o hatch e
também o EcoSport. Ele conta com

o sistema de partida a frio, que
dispensa o tanquinho de gasolina
para os dias mais frios. Quando
necessário, ele aquece o etanol
para evitar problemas. O motor
Sigma tem ainda duplo comando
de válvulas variável, o que
melhora as respostas.
O câmbio pode ser manual de
cinco velocidades ou automatizado
(Powershift). A versão PowerShift
faz 7,9 km/l com etanol e 11,4
km/l com gasolina na
cidade, de acordo com aferição
feita pelo Inmetro (Instituto

sta Sedan está de volta
Modelo chega com novo design, mas continua sendo importado do México

Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia). Na estrada, roda 9,9
km/l com etanol e 13,9 km/l com
gasolina. Na versão manual, seu
consumo é de 8,0 km/l com etanol
e 11,2 km/l com gasolina na
cidade, e de 9,7 km/l com etanol e
14,1 km/l com gasolina na estrada.

oferece sete airbags, bancos e
volante revestidos em couro, rodas
de liga leve de 16 polegadas,
controle de cruzeiro, sensor de
estacionamento traseiro, sensor de
chuva, acendimento automático
dos faróis e acabamento interno
diferenciado.

O sedã vai da inércia aos 100 km/h
em 12,1 segundos e atinge os 190
km/h de velocidade máxima. A
versão top de linha Titanium

Preços
A Ford revelou que não tem planos
de produzir o New Fiesta Sedan no

Brasil. A montadora espera que o
modelo reestilizado repita o
mesmo volume de vendas da
geração anterior, que é inferior ao
do hatch, que vendeu seis mil
unidades no último mês. O baixo
volume não justificaria a
fabricação do modelo de três
volumes, de acordo com a
fabricante.

Os preços sugeridos
do Fiesta Sedan são:
n
Manual: R$ 49.990
n
Powersfhit : R$ 53.640
n
Titanium manual: R$ 55.340
n
Titanium Powershift:
R$ 58.990

Foto: Divulgação

+

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

Lançamento

Modelo desembarca no Brasil nas versões sedã,
cupê e conversível, a partir de R$ 229.900
Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

novo Mercedes-Benz
Classe E chega ao Brasil
seis meses após o seu
lançamento mundial, durante o
Salão de Detroit, nos Estados
Unidos. Ele desembarca nas
versões sedã, cupê e conversível,
com preço a partir de R$ 229.900.
O modelo 2014 traz novos motores
e mudanças visuais que seguem a
nova linguagem da marca, entre
elas grade frontal e capô
redesenhados.
O cliente pode optar pela grade
tridimensional com a estrela no
capô ou a versão esportiva com a

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

estrela de três pontas no centro. O
Coupé e o Cabriolet têm novas
lanternas e para-choque traseiro
com aparência mais larga, com
“wing design” (design tipo asa).
No interior, as modificações ficam
por novo painel e painel de
instrumentos.
O carro é recheado de tecnologia
para oferecer mais conforto e

segurança aos passageiros. Ele
traz como itens de série em todas
as versões bancos elétricos,
assistente de estacionamento, seis
airbags e sistema de navegação. Na
parte mecânica, está a suspensão
que se ajusta automaticamente de
acordo com o piso e a velocidade.
Quanto mais rápido, mais rígida
fica a suspensão para melhorar o
controle do veículo e a

o Classe E muda visual
e é mais recheado
estabilidade. O sedã conta ainda
com sistemas de alerta de mudança
de faixa involuntária e de alerta de
fadiga, que indica quando o
motorista está cansado.
Motor
O Classe E é oferecido com duas
opções de motor turbo. A primeira
tem o propulsor BlueDirect de 2.0

litros, quatro cilindros, que
desenvolve 211 cavalos de
potência e conta com injeção direta
de combustível e sistema
Start&Stop. Ele desliga o motor
automaticamente quando o veículo
está parado para reduzir o
consumo e as emissões de
poluente. Para ligar, basta pisar no
acelerador. Essa versão vai da
inércia aos 100 km/h em 7, 4
segundos.
Há ainda o propulsor de 3.5 litros,
de seis cilindros, que entrega 306
cavalos, que leva o Classe E a

fazer o sprint 0-100 em 6,3
segundos. O sedã pode ser
equipado com um dos dois blocos,
enquanto o cupê tem apenas a
versão 2.0, e o conversível, a 3.5.
O sedã já está disponível nas
concessionárias da Mercedes,
enquanto o cupê e o conversível
chegarão no próximo mês.
Os preços sugeridos são:
n
E250 Avantgarde 250: R$ 229.900
n
E350 Avantgarde: R$ 284.900
n
E250 Coupé: R$ 239.900
n
E350 Cabriolet 350:
R$ 299.900

Foto: Divulgação
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Novo Lexus IS
a partir

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

Lexus lança no mercado
brasileiro a terceira e
nova geração do IS,
apresentada durante o Salão de
Detroit, em janeiro, e que começou
a ser vendida nos Estados Unidos
em abril, onde concorre com o
BMW Série 3 e Cadillac ATS. A
linha 2014 do sedã da divisão
premium da Toyota tem um design
esportivo marcado pela grande
grade frontal, com esse aspecto
reforçado na variante F Sport.
Além de mudanças em suas linhas,
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são utilizadas novas técnicas de
produção no IS, como soldagem a
laser, e outras que aumentam a
rigidez estrutural e melhoram o
comportamento dinâmico do carro.
O sedã passou ainda por mudanças
nos sistemas de suspensão e
direção para melhorar o prazer de
dirigir e a segurança. Ele é
alimentado por um motor V6 de
2.5 litros, que entrega 208 cavalos
de potência a 6.400 rpm e 25,2
kgf.m de torque a 4.800 giros,
associado a um câmbio automático
de seis velocidades.

Esportividade
O pacote F Sport reforça a
esportividade e as linhas agressivas
do modelo. Ele traz grade frontal
em formato de losango, máscara
negra nos faróis, rodas de 18
polegadas e spoiler, além de outros
detalhes. O sedã tem ainda 12
novos recursos e inovações
técnicas. Entre eles está o sistema

S desembarca no Brasil
r de R$ 175 mil

A nova versão é a terceira do
modelo e foi apresentada no
Salão de Detroit

de direção Drive Mode Select
System, que permite selecionar os
modos de condução ECO, Normal,
Sport, Sport S e Sport S+, este
último disponível apenas para
veículos equipados com sistema de
suspensão ajustável.
O Lexus IS traz uma extensa lista
de equipamentos de série para
garantir conforto e segurança aos

ocupantes. Fazem parte do pacote
a direção elétrica com regulagens
de altura e profundidade, sistemas
multimídia com tela de LCD de 7
polegadas (integra áudio com rádio
AM/FM, CD player, TV digital,
DVD, entradas auxiliar e USB,
câmera de ré, GPS e Bluetooth),
auxiliar de partida em rampas,
computador de bordo, controlador
de velocidade de cruzeiro, sensores

de chuva e estacionamento,
retrovisor interno eletrocrômico,
chave presencial, botão de partida,
regulagem elétrica dos bancos
dianteiros com memória para o
motorista, teto-solar, arcondicionado digital de duas
zonas, freios com ABS, 10 airbags,
entre outros itens.
Os preços sugeridos são:
n
IS 250: R$ 175 mil
IS 250 F Sport:
n
R$ 188 mil

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

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

Volkswagen lançou, em
Campinas (SP), o Fox
2014, seu primeiro
modelo brasileiro com novo motor
de três cilindros. O propulsor passa
a ser o mais potente 1.0 disponível
no País e equipa a versão
BlueMotion, que reduz em até
17% o consumo quando abastecido
com etanol ou 16% com gasolina
no tanque, de acordo com dados da
montadora. O motor de 12 válvulas
– quatro por cilindro – é de
alumínio e 24 quilos mais leve do

+

no site
Veja galeria
completa de
fotos e vídeo em
testrider.com.br
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Fox 2014 é
motor de trê
que o 1.0 de quatro cilindros da
linha 2013 e também mais potente.
O bloco desenvolve 82 cavalos de
potência e 10,4 kgf.m de torque
com etanol e 75 cv e 9,7 kgf.m de
torque com gasolina, acoplado a
um câmbio manual de cinco
marchas.
O motor de quatro cilindros
desenvolve 76 cv quando
abastecido com etanol e 72 cv com
gasolina. O consumo do novo
bloco divulgado pela Volkswagen

com o primeiro combustível é de
8,8 km/l na cidade e 9,9 km/l na
estrada, ou 12,7 km/l na cidade e
14,4 km/l na rodovia com gasolina.
Para justificar o título de 1.0 mais
potente do mercado, vale lembrar
que o Hyundai HB20, com
propulsor de três cilindros, tem 75
cv a 6.200 rpm e 9,4 kgf.m de
torque a 4.500 giros. Um outro
concorrente, o Chevrolet Onix ,
desenvolve 80 cv de potência a
6.400 rotações e 9,8 kgf.m a 5.200
rpm.

é o 1º com
ês cilindros
Desempenho
O novo Fox 1.0 vai da inércia aos
100 km/h em 13,2 segundos,
contra os 14,1 do modelo 2013,
usando etanol em ambos os casos.
A velocidade final também subiu,
de acordo com a Volkswagen,
passando de 160 para 167 km/h
usando esse mesmo combustível.
O propulsor é produzido pela
Volkswagen em sua fábrica em São
Carlos (SP) e também vai equipar
outros carros da Volkswagen, entre

Propulsor, que equipa
versão BlueMotion,
oferece mais potência,
desempenho e economia

o subcompacto up!, que deve
chegar em breve. O novo Fox
BlueMotion também dispensa o
tanquinho de gasolina usada para a
partida a frio. O sistema é o
mesmo fornecido pela Bosch para
outros modelos da marca, mas foi
ajustado para o motor de três
cilindros. Ele pré-aquece o
combustível antes de ser queimado
pelo motor. Para acionar o sistema
basta pressionar o pedal
embreagem antes de girar a chave
para dar a partida.

O objetivo da versão é
proporcionar economia de
combustível e traz outras
mudanças. Ela é equipada com
direção eletro-hidráulica, ao invés
da hidráulica, tem relação de
marchas mais alongada, pneus de
baixa resistência à rolagem e nova
calibração de amortecedores. A
grade frontal e as calotas também
foram redesenhadas para melhorar
a aerodinâmica.

Os preços sugeridos são a
partir de :
n
Duas portas: R$ 32.590
n
Quatro portas: R$ 34.090

Foto: Divulgação
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Lançamento

Novo Cadenza
está mais equipado
Sedã de luxo da Kia traz mudanças no design e chega
em versão única bem recheada

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

A

A sul-coreana Kia lança
no mercado brasileiro o
Cadenza 2014, que traz o
novo design, mais equipamentos e
está mais caro. O sedã é inspirado
pelo modelo top de linha da marca,
o Quoris, e traz frente redesenhada
conhecida como nariz de tigre. Ele
tem novos faróis, para-choque e
capô. O modelo ganha ainda novas
rodas de 19”, novas lanternas
traseiras e tampa do
porta-malas.
34

No interior, o painel conta com
sistema multimídia com tela de
LCD sensível ao toque (touch
screen) de 8 polegadas, que reúne
sistema de navegação Sirius XM
Traffic e permite acesso a vários
equipamentos do carro. O Cadenza
tem ainda bancos revestidos em
couro com ajustes elétricos e
memória com dez posições, arcondicionado de duas zonas,
sistema de entrada e partida sem
chave Smart Key e Bluetooth.

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

O motor continua o mesmo V6 de
3.5 litros, que entrega 290 cavalos
de potência e 34,4 kgf.m de torque,
administrado por um câmbio
automático de seis velocidades. O
sedã vai da inércia aos 100 km/h
em 7,2 segundos e a velocidade
máxima é de 230 km/h. O preço
sugerido do modelo 2014 é de R$
139.900, R$ 10 mil a mais do que
a geração anterior.

Foto: Divulgação

+

Mercado

Tiggo reestilizado
já está à venda
O novo modelo chega como o SUV mais
barato do mercado brasileiro

Texto: Edimarcio Augusto Monteiro | Test Rider

O

Chery Tiggo reestilizado
chega como o SUV mais
barato no mercado
brasileiro. Ele é vendido por R$
51.990 e já está disponível nas 80
concessionárias da marca no País.
Apesar de R$ 4 mil mais caro do
que a versão anterior, o utilitário
esportivo chinês tem preço mais
baixo do que de seu compatriota
Lifan X60 recentemente lançado,
R$ 52.777. O Tiggo ganhou novos
para-choques, grade frontal,
conjunto ótico, faróis diurnos de
LED, frisos laterais e capa de
estepe. No interior, o painel e o
console central foram

Na China, já foi lançada a nova
geração do SUV, batizada de Tiggo
5, que convive com o modelo que
chega agora o Brasil. O jipinho
também está mais recheado. Ele
apresenta como itens de série o arcondicionado, trio elétrico, CD
player com entrada USB, ajuste
elétrico de altura dos faróis, ajuste
da coluna de direção, display com
bússola, altitude e pressão
atmosférica no espelho retrovisor,

sensor de ré com display de
distância e comandos de áudio no
volante.
Na parte de segurança, conta com
airbags e freios com sistemas ABS
(antitravamento) e EBD (distribuição eletrônica de frenagem). O
utilitário esportivo é impulsionado
por um motor a gasolina de 2.0
litro, 16 válvulas, que entrega 138
cavalos de potência a 5.750 rpm e
torque de 18,2 kgf.m a 4.300 giros.
Apesar de ser 2.0, o SUV vai da
inércia aos 100 km/h em 15
segundos, atingido a velocidade
máxima de 170 km/h.
Foto: Divulgação

+

redesenhados e também foram
modificados o volante, manopla da
alavanca de câmbio, bancos e há
novo revestimento.

no site
Veja galeria
completa de fotos
em testrider.com.br
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Radar
Karmann-Ghia quer voltar a
fabricar carros no Brasil
A Kharmann-Ghia tem planos
de voltar a operar no mercado
brasileiro. A marca ficou
famosa nas décadas de 1960 e
1970 por produzir o cupê de
mesmo nome e foi adquirida
pelo grupo ILP Industrial. O
presidente da empresa, Jonas
Hipólito de Assis, disse que
planeja investir US$ 300
milhões (R$ 667 milhões) para
instalar uma fábrica e busca o
apoio de um investidor para
levar o projeto adiante.

Oficial: Chevrolet Tracker
chega este ano ao Brasil
A Chevrolet confirmou
oficialmente a chegada do
Tracker ao mercado
brasileiro no último
trimestre deste ano para
competir com o Ford
EcoSport e o Renault Duster.
O SUV tem 4,24 metros de comprimento, 1,77 de largura,
2,55 de distância entreeixos. Provavelmente será equipado
com motor flex de 1.8 litro do Cruze, que entrega 144
cavalos de potência a 6.300 rpm e 18,9 kgf.m a 3.800 giros
quando abastecido com etanol.
Fiat Freemont ganha câmbio
de 6 marchas
A linha 2014 do Fiat Freemont
tem como principal novidade
um novo câmbio automático de
seis marchas, que substitui o de
quatro usado anteriormente, e
sistema multimídia, além de
um reajuste no preço. A nova
transmissão melhora o escalonamento de marchas e o
desempenho. O motor é o mesmo 2.4 litros, 16V, de 172 cv
de potência e 22,4 kgf.m de torque. A versão Emotion custa
R$ 95 mil, enquanto a Precision, R$ 102 mil.
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VW dá desconto para Touareg e Passat CC
A Volkswagen anunciou um desconto de até 13%
para dois modelos importados, o Touareg e o Passat
CC, que representa uma redução de até R$ 40,2 mil
no preço. Com esse valor dá para comprar um Polo
1.6 zerinho. O maior desconto é a versão top do
Touareg, equipada
com motor V8 4.2
FSI de 360 cv e
câmbio
automático de oito
velocidades, que
passa a ser
comercializado
por R$ 267.990. O
Passat CC passou
a
ser vendido por R$ 184.990.
Fotos: Divulgação

Novo Ford Fusion híbrido
chega em agosto
A nova geração do Ford Fusion Hybrid
será lançada no mercado brasileiro no
próximo mês. O modelo da nova geração
do sedã associa um motor a gasolina de
2.0 litros e outro elétrico, com um
consumo médio de 16,8 km/l na cidade e
de 16,9 km/l na estrada, se tornando um
dos carros mais econômicos do País, de
acordo com teste feito pelo Inmetro
(Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia).

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

Kawasaki
GPZ 900 R
Fotos: Reprodução

Que homem que
Intermeccanica
assistiu ao clássico
356 A Speedster
Top Gun - Ases
Indomáveis e não
teve vontade de
pilotar um caça
americano? Mas
não era só as
máquinas voadoras que chamavam a
atenção no filme. Outros dois
sonhos ficaram por conta da
Kawasaki GPZ 900 R do
personagem Pete Mitchell, o
Maverick, vivido por Tom Cruise, e
do conversível Intermeccanica 356
A Speedster da sua namorada
Charlotte Blackwood, vivida por
Kelly McGillis.
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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

