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Novo Audi Q3

Tiragem 20 mil exemplares com distribuição 100% gratuita nos principais semáforos de Belo Horizonte.

com três opções de motores

Veja na página 04
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NOVO TUCSON

PICANTO REESTILIZADO

DUCATI MONSTER 821

O utilitário-esportivo Hyundai
Tucson ganhou uma nova
versão de entrada, tabelada
em R$ 69.990

A Rede Autorizada Kia Motors
do Brasil recebu esta semana
o Picanto reestilizado,
modelo 2015/16

O modelo chega pro R$
43.900 e Motor L2 de 821cc
tem refrigeração líquida e
produz 112 cv

3031.5729
7520.5434

406 ofertas
nesta edição
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EXPEDIENTE

Notas
Série RAW da Land Rover terá apenas 60 unidades
com preço de R$ 229 mil
A Land Rover acaba de lançar uma série limitada do Discovery, batizada de RAW. Ela chega ao mercado como a
versão de entrada da linha, com preço de R$ 229 mil e
limitada a apenas 60 unidades.
Por fora, a versão traz carroceria na cor Branco Fuji, faróis xenon com assinatura LED, faróis de neblina, rodas
aro 19 e acessórios de série como rack curto de teto e
proteção lateral nas portas.
Sob o capô está um motor TDV6 a diesel com 211 cv de
potência e torque de 53 kgfm com a caixa de câmbio ZF
de oito velocidades com borboletas no volante. Ele também é equipado com suspensão pneumática e o sistema
Terrain Response.
O interior do Discovery RAW é equipado com bancos revestidos em couro, sistema de áudio Land Rover, espelho
retrovisor interno com função antiofuscante e tapete de
proteção do porta malas em borracha, extremamente útil
para a prática off road.
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JAC T8 tem opcional que aumenta Porta-Malas
O JAC T8 ganhou um kit de instalação rápida para aumen- xação do último banco, e é dotada de ganchos suplementares
tar a capacidade do porta-malas. Composto por uma chapa para permitir seu deslocamento em 30 cm, o dispositivo amaparafusada no chassi, que utiliza os pontos originais de fi- pliou o volume do compartimento de 1.330 litros para 1.821
litros. Deste modo, na prática, até
quatro malas de grande porte (a
mais) passam a caber no novo espaço criado.
Dependendo da posição definida
pelo trilho das poltronas individuais centrais, a distância para o
último banco varia de 15 cm a
58 cm, o que mantém um amplo
espaço para as pernas de quem
viaja lá atrás. Com preço de R$
1.990, o kit está disponível em
toda a rede autorizada JAC Motors, bem como pode ser encomendado pelo frotista já no ato
da compra.

Nissan lança GPS Tom Tom como opcional
A Nissan está lançando duas opções de
navegadores por GPS da marca holandesa
Tom Tom dentro da sua linha de acessórios
originais. Encontrados nas concessionárias
da marca em todo o país, os aparelhos Start
55 e GO 60 têm preços sugeridos de R$
399 e R$ 1.049, respectivamente.
O modelo Start Series 55 faz parte da linha de entrada dos navegadores Tom Tom,
que oferece custo-benefício muito bom pois possui
todos os recursos básicos de alto desempenho. Com
tela sensível ao toque de cinco polegadas, o aparelho
conta com um menu simplificado que permite traçar
a rota com alguns toques apenas, além de dispor do
Quick GPS Fix, recurso que reduz o tempo necessário para localizar a posição GPS, iniciando o percurso

O Jornal WebSeminovos é uma publicação
semanal da Webseminovos Sistemas
Ltda, com sede em Belo Horizonte inscrita
no CNPJ: 20.035.265/0001.32 todo seu
conteúdo pode ser lido também no site de
classificados www.webseminovos.com.br.

de forma mais rápida. Star 55 também tem
pontos de interesse (de postos de abastecimento a hotéis), representação real 3D do
entroncamento e suporte Easy Port, que
pode ser dobrado com o equipamento para
dentro do bolso para facilitar o transporte
e o manuseio. O GO 60 tem todos esses
recursos, que se somam à tela sensível ao
toque de 6 polegadas e as informações de trânsito e congestionamentos atualizadas em tempo real.
Além disso, permite quatro atualizações de mapas por
ano, sem custos extras.
Para o cliente, a grande vantagem de adquirir os acessórios originais Nissan é a possibilidade de incluir o
valor dos acessórios (até 10% do valor do veículo) no
financiamento por meio do CrediNISSAN (RCI).

Circulação:
Todas as sextas, sábados e domingos.
Em Belo Horizonte e
região Metropolitana
Distribuição:
GRÁTIS nos semáforos e
postos de gasolina.
Contato com a redação:
redacao@webseminovos.com.br
Whatsapp: 31.7520.5434
Tel. Fixo: 31.3031.5729
Contato Comercial:
contato@webseminovos.com.br
Tel: 31.3031.5729
Celular: 31.8406.5907
Empresa:
WebSeminovos Sistemas Ltda
Rua: Belmiro Braga, 481 salas 02/09 Caiçara - Belo Horizonte
Minas Gerais
CEP: 30.770.550 - Tel: 31.3031.5729
Conectados para te
ajudar Comprar e Vender!
O Jornal WebSeminovos, não se
responsabiliza pelos anúncios
veículados nesta edição, todos os
preços, estado de cada veículo e
documentação é por conta e risco
do comprador e do vendedor. As
peças de publicidade veículadas
pelos nossos anunciantes são
de inteira responsabilidade dos
mesmos. Toda a veracidade
dos artigos assinados são de
responsabilidades de seus autores.
O Jornal WebSeminovos, pede total
atenção para o comprador na hora
de fechar negócio, sempre as vistas
de testemunhas e lugares seguros e
de preferência com pagamento via
transferência bancária, obviamente
depois de checar todas as
informações de quem está vendendo
o carro. Aqui no WebSeminovos
trabalhamos com toda a atenção para
te ajudar fazer uma ótima compra e
ótima venda!

Siga-nos!
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Audi apresenta seu Novo Q3
com motor 1.4 TFSI
Linha 2016 passa a oferecer três opções de motores e cinco versões de acabamento. Novos faróis de xênon e para-choques, além de lanternas traseiras de LEDs, tornaram o visual ainda mais atraente
Da Redação

O

novo Q3 será vendido com
motor 1.4 TFSI de 150
cv nas configurações Attraction, com preço sugerido de
R$ 127.190, e Ambiente, por R$
144.190, ambas com tração dianteira. Já com o propulsor 2.0 TFSI
de 180 cv, o modelo é oferecido
nas versões Attraction, tabelada a R$ 145.190, e Ambiente por
R$ 165.190. Por fim, a versão 2.0
TFSI de 220 cv tem preço sugerido de R$ 190.190. Todas as opções 2.0 são equipadas com tração
integral Quattro.
Chassi
O chassi do novo Audi Q3 combina agilidade de condução com extrema segurança. O sistema Audi
Drive Select permite que o motorista ajuste os principais módulos
tecnológicos para atender suas
preferências pessoais. Exemplo
disso são os amortecedores ativos,
que podem ter a rigidez alterada
conforme o tipo de piso. As rodas
têm 17 polegadas nas versões de
entrada (Attraction) e 18” nas demais. A suspensão foi afinada para
proporcionar maior conforto ao
trafegar.
Motores
Os três motores TFSI, turboalimentados e com injeção direta de
gasolina, oferecem alta potência
combinada ao reduzido consumo
de combustível. O baixo consumo
e as diminuições da emissão de
CO2 foram viabilizadas em parte
pelo sistema Start-stop, que desliga o motor automaticamente quando o carro fica parado por alguns

segundos e volta a ligá-lo quando
o motorista tira o pé do freio.
O motor 1.4 TFSI tem potência
máxima de 150 cv entre 5.000 e
6.000 rpm e o torque é de 250 Nm
entre 1.500 e 3.500 rpm. A velocidade máxima é de 204 km/h e a
aceleração de 0 a 100 km/h é feita
em 8,9 segundos.
A versão intermediária 2.0 TFSI
tem 180 cv entregues entre 4.000 e
6.200 rpm e torque máximo de 320
Nm entre 1.400 e 3.900 rpm. O
modelo pode atingir os 217 km/h e
ir da imobilidade aos 100 km/h em
7,6 segundos.
Já o 2.0 TFSI de até 220 cv entre
4.500 e 6.200 rpm e 350 Nm entre 1.500 e 4.400 rpm, que equipa
a opção topo de linha, chega aos
233 km/h de velocidade máxima.
A aceleração até os 100 km/h dura
somente 6,4 segundos.
Design
O caráter premium do novo Audi
Q3 é visível ao primeiro olhar. Os
designers da Audi refinaram os
detalhes das linhas inspiradas em
cupês com a singular tampa do
porta-malas envolvente. Linhas
horizontais dominantes à frente e
na traseira reforçam a impressão
de largura e dão ao SUV uma aparência ainda mais expressiva.

A grade dianteira trapezoidal é o
elemento que define a dianteira do
carro. Os faróis redesenhados vêm
de série com tecnologia xênon
plus, além de luzes de condução
diurna de LEDs. As dimensões do
SUV compacto praticamente não
mudaram. A versão de entrada tem
peso líquido de 1.405 quilos e as
medidas são 4,39 metros de comprimento, 1,83 metro de largura e
1,59 metro de altura. A distância
entre-eixos permanece inalterada,
em 2,60 metros.
O Audi Q3 proporciona amplo
espaço para até cinco ocupantes.
Na configuração básica, o porta-malas pode carregar até 460 litros de carga. Rebatendo total ou
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elétrico, espelho interno antiofuscante, teto solar panorâmico,
controle de cruzeiro e espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico e rebatimento. A 2.0 ganha
ainda o Audi Drive Select, sensor
de estacionamento dianteiro, longarinas de teto na cor prata e soleira das portas de alumínio.
No 2.0 Ambition, há também bancos dianteiros com ajuste elétrico,
computador de bordo com marcador de temperatura colorido e
rádio MMI com sistema de navegação. Opcionalmente, pode ser
equipada com o pacote conforto,
que traz Audi Side Assist (alerta
lateral que auxilia o motorista nas
mudanças de faixa), Keyless-go
(sistema de partida sem chave) e
equipamento de som da Bose.
parcialmente o encosto do banco
traseiro, a capacidade sobe para
até 1.365 litros.
Equipamentos e acabamento
O novo Audi Q3 apresenta uma
generosa lista de equipamentos.
O 1.4 e o 2.0 Attraction trazem
de série itens como ar-condicionado, bancos de couro sintético,
computador de bordo, sensores
de luz e chuva e volante esportivo
com shift paddles. A 2.0 Attraction
conta ainda com banco elétrico do
motorista e pacote de iluminação,
que também são equipamentos de

série nas duas versões Ambiente e
Ambition.
No quesito segurança, as versões
1.4 e 2.0 Attraction oferecem airbags frontal, lateral dianteiro e de
cabeça, assistente de partida em
aclives, controle eletrônico de estabilidade (ESP), faróis de xênon
com ajuste automático de altura,
lanternas traseiras de LEDs, freio
de estacionamento eletromecânico
e sensor de estacionamento traseiro, entre outros.
As 1.4 e 2.0 Ambiente são diferenciadas das Attraction pela utilização de ar-condicionado automático, porta-malas com acionamento
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Promoção válida até 03/07/2015, ou enquanto durar o estoque. Promoção válida para veículos em estoque
na concessionária 14/15. Veículo emplacado. Será responsabilidade do cliente providenciar, e arcar com a
transferência do veiculo. Imagens meramente ilustra�vas. Promoção não cumula�va a outras promoções
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Hyundai Tucson Flex ganha nova
versão de entrada
Tucson Flex, produzido na fábrica da Hyundai CAOA Montadora em Anápolis (GO), ganha nova
versão ao preço de R$ 69.990,00
Da Redação

O

utilitário esportivo Hyundai
Tucson, sucesso de vendas
no segmento Compact SUV,
passa a ser oferecido também em
uma nova versão por R$ 69.990,00.
O modelo, que já oferecia uma dos
melhores relações custo-benefício do
segmento, passa a contar com uma
configuração com preço abaixo de
R$ 70 mil e preparada para atender
também as específicas condições da
legislação que permite descontos ao
segmento PNE.
Com a nova versão, os Portadores
de Necessidades Especiais poderão
ser beneficiados com as isenções de
impostos concedidas pelo governo
como, desobrigação de pagamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), além de isenção do Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF),
para financiamentos, e do Imposto
sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) no emplacamento e
licenciamentos.

Com excelente desempenho na cidade e na estrada, versátil e muito bem
equipado, o SUV segue como a opção
mais adequada ao cliente brasileiro
que busca espaço interno e excelente
conforto.
Equipado com motor 2.0 Flex, de 16
válvulas, quatro cilindros em linha,
CVVT (Comando de Válvulas Variável), com cabeçote em alumínio e
injeção MPFi (Multi Point Fuel Injection), capaz de gerar 142 cv quando abastecido com gasolina e 146 cv
com etanol a 6.000 rpm, o Tucson utiliza uma transmissão automática de 4
velocidades.
O motor bicombustível do Tucson
Flex agrega ainda mais tecnologia ao
modelo que é sucesso absoluto em seu
segmento, oferecendo versatilidade
ao cliente na opção de abastecimento
do tanque de combustível.
Suspensão e sistema de freios
O Hyundai Tucson, produzido com
exclusividade pela CAOA Montadora

de Veículos, em Anápolis, GO, possui suspensão dianteira independente,
tipo McPherson com molas helicoidais, amortecedores pressurizados a
gás de dupla ação, e, na traseira, suspensão independente, tipo Dual-Link
com molas helicoidais e amortecedores pressurizados a gás de dupla ação.
O sistema de freios conta com ABS
de quatro canais de última geração e
EBD (distribuição eletrônica da força
de frenagem). Os discos dianteiros
são ventilados e os traseiros, sólidos.
Para aumentar a segurança e confiabilidade na condução do veículo, a
direção possui assistência hidráulica
progressiva.

como destravamento das portas a distância pelo sistema keyless, airbags
para o condutor e passageiro da frente
e ar-condicionado digital.
Um item extremamente prático é o
acesso ao porta-malas também pelo
vidro vigia traseiro. O Tucson Flex
tem o espaço ideal para quem necessita acomodar as bagagens sem abrir
mão do conforto. Ao rebater os bancos traseiros, o cliente ganha um volume ainda maior para transporte de
itens. Com os bancos posicionados de
maneira normal a capacidade do porta-malas é de 644 litros e com os bancos traseiros totalmente rebatidos, a
capacidade aumenta para 1.679 litros.

Tucson Flex: praticidade, conforto
e segurança

Garantia e serviços

O Tucson Flex está equipado com vidros e retrovisores com rebatimento
elétrico, porta-objetos, porta-copos,
descansa braços e console central
para armazenamento de pequenos objetos. O modelo conta ainda com itens

O Hyundai Tucson está coberto pela
garantia por um período de 5 anos,
sem limite de quilometragem. O
cliente conta também com o serviço
de assistência 24 horas da Hyundai
CAOA, com cobertura em todo o território nacional no primeiro ano.
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Kia Picanto reestilizado já está à venda
A Rede Autorizada Kia Motors do Brasil recebe esta semana o Picanto reestilizado, modelo 2015/16

A

s principais alterações do
Picanto estão no parachoque dianteiro que ganhou,
em sua grade inferior, desenho
mais arrojado e imponente, enquanto a grade superior ficou mais
estreita, e os faróis de neblina modificados. No parachoque traseiro, mudanças na região de fixação
da placa e as luzes de neblina/ré.
Ainda na parte externa, o novo
Kia Picanto ganhou rodas de estilo mais esportivo em duas cores.
No habitáculo, as principais atualizações ficaram por conta do painel de instrumentos (agora com
bordas prateadas) e a inclusão
do marcador de temperatura do
motor. O volante de direção teve
redistribuição dos controles do rádio e do bluetooth. O acabamento
do indicador de marchas mudou
da cor prata fosco para o black
piano e os botões de controles e
ajustes do som têm nova disposição e funções adicionais.
Motorização – A Kia Motors
manteve o motor Kappa no Kia
Picanto, altamente eficiente que
ajuda a melhorar o consumo de
combustível e diminuir as emissões de CO2. No mercado brasileiro, o Picanto apresenta tecnologia flexfuel.
O modelo é equipado com motor
de 3 cilindros, o primeiro a ser
lançado no País, após a tendência de downsizing, de 1.0 litro,
12 válvulas CVVT, com potência
de 80 cv a 6.200 rpm e torque de
10,0kgm a 4.500 rpm se abastecido com etanol. Abastecido com
gasolina, chega a 77 cv a 6.200
rpm e torque de 9,6 kgm a 4.500
rpm. A transmissão é automática
de quatro velocidades.
O preço sugerido ao consumidor é
de R$ 46,9 mil.

Da Redação

LEXUS. PERFEITO PARA QUEM
EXIGE LUXO, CONFORTO E
ELEGÂNCIA SOBRE 4 RODAS.

Lexus é considerado o carro mais perfeito
do mundo. Divisão de luxo da Toyota,
desde os detalhes até o desempenho,
tudo em um Lexus é perfeito. Venha até
a Osaka ver, sentir e dirigir essa perfeição.
Você vai se surpreender.

LEXUS CT 200h
A PARTIR DE

R$ 131.450,00

LEXUS
NX 200t F Sport
R$ 236.900,00

LEXUS ES 350
R$ 246.250,00

BH 2129-3000
www.osakaveiculos.com.br

AV. CARANDAÍ, 874 – FUNCIONÁRIOS

TODOS JUNTOS FAZEM
UM TRÂNSITO MELHOR.

CONHEÇA TODA A LINHA E FAÇA
UM TEST-DRIVE EXTRAORDINÁRIO.
www.lexus.com.br

Garantia de 4 anos. Os veículos da marca Lexus comercializados no Brasil pela rede autorizada Lexus a partir de junho de 2012 possuem 4 anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso
comercial, 4 anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro, contra defeitos de fabricação. Excluem-se da cobertura de garantia os itens de desgaste natural e de garantia diferenciada. As revisões
periódicas especificadas no manual do proprietário deverão ser efetuadas na rede autorizada Lexus para que a garantia seja válida. Consulte o livrete de garantia ou o manual do proprietário para obter mais informações.
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VW Jetta agora fabricado aqui no Brasil
Sedã médio da Volkswagen já está sendo produzido no Brasil
Da Redação

A

Volkswagen começa neste
mês a distribuir aos concessionários da marca as
primeiras unidades do Jetta produzidas na fábrica Anchieta, em
São Bernardo do Campo (SP),
que recebeu nova infraestrutura
específica para a produção. O
sedã médio está sendo fabricado
no Brasil na versão Comfortline,
em volume complementar às unidades importadas, que são produzidas em Puebla, no México.
Atualmente, o modelo é oferecido em três versões, sendo que
a Comfortline é a intermediária.

A linha 2015 conta ainda com a
Highline (topo de linha) e a nova
Trendline (lançada neste ano).
Ele é oferecido exclusivamente
com transmissão automática de
seis marchas. As configurações
Comfortline e Trendline vêm
com motor 2.0l Total Flex, de até
120 cv, associado à transmissão
automática AQ250 Tiptronic (segunda geração) de seis marchas.
A versão Highline traz o motor
2.0l TSI, de 211 cv, e a transmissão DSG (DQ250) de seis marchas e dupla embreagem.
Todas as versões do modelo 2015

utilizam sistema de suspensão
traseira do tipo Multilink, com
novas molas e amortecedores,
que ganharam calibração específica. Outras novidades são os

portfólios diferenciados de rodas
de liga leve para cada versão e
de cores da carroceria, com destaque para a nova tonalidade metálica “Azul Silk”.
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Com motor novo e muita eletrônica
Ducati Monster 821 chega por R$ 43.900
Motor L2 de 821cc tem refrigeração líquida e produz 112 cv. Modos de pilotagem, controle de
tração e ABS integram pacote de segurança
Da Redação

Q

uando surgiu em 1993, com seu
desenho minimalista e proposta amigável, a primeira Ducati
Monster ajudou o crescimento da empresa e, desde então, responde por quase metade das motos da marca italiana
vendidas em todo o mundo. Fiel ao
design original e ainda mais utilizável
e segura, a Ducati espera que a nova
Monster 821 faça o mesmo papel no
mercado brasileiro: atraia mais consumidores e aumente o volume de vendas
da Ducati no País.
Para isso, a caçula da família naked
ganhou um novo motor – de funcionamento mais suave e arrefecimento
líquido –, além de um completo pacote eletrônico para ficar mais segura. A
Monster 821 tem um visual que lembra
muito o modelo de 1200cc, mas vai
custar cerca de R$ 20.000 a menos: R$
43.900 e será o modelo de entrada da
marca italiana no Brasil – a versão anterior, 796, era vendida por R$ 37.900.
Motor mais “fresco”
A principal novidade na “pequena”
Monster é o novo motor Testastretta
11° - já utilizado na linha Hypermotard.
Com dois cilindros em “L” (um “V” a
90°), 821 cm³ e oito válvulas, conta
com arrefecimento líquido e trata-se de
um dos melhores motores da fábrica de
Borgo Panigale. Seu funcionamento é
mais “liso” que o anterior de 803 cm³
com refrigeração a ar e oferece mais
potência e torque. Produz agora 112 cv
de potência máxima a 9.250 rpm e 9,12
kgf.m de torque a 7.750 rpm.
Sem desprezar os cavalos a mais, a
principal melhoria vem mesmo do
torque em baixos e médios giros. Se
o motor anterior acordava acima de
4.000 giros, o novo 821 já demonstra
vigor a 2.500 rpm, melhorando assim
a pilotagem urbana e exigindo menos
trocas de marchas no câmbio de seis
velocidades. Destaque para a leveza da

embreagem de acionamento hidráulico
e com sistema deslizante, que diminui
os trancos nas reduções.
Além de trabalhar em uma temperatura mais adequada, o novo motor conta com o auxílio da eletrônica para ser
mais amigável. Equipada com acelerador ride-by-wire, a Monster 821, a
exemplo da 1200, ganhou três modos
de pilotagem, que regulam também
o novo controle de tração e os freios
ABS.
No modo “Sport”, os 112 cv estão à
disposição e uma brusca resposta do
acelerador faz aflorar o lado esportivo
dessa Ducati – assim como diminui a
intervenção do controle de tração e do
ABS. A opção “Touring” libera a mesma cavalaria, porém o acionamento do
acelerador é mais suave, e aumenta a
atuação dos sistemas de segurança. Já
o modo “Urban” doma todo o instinto
“Monster” e reduz a cavalaria para 75
cv, com uma resposta suave do acele-

Painel é digital e de fácil visualização: faltou apenas um marcador de
combustível

rador e mais segurança (ABS e controle de tração tornam-se mais atuantes).
Tudo facilmente ajustado por um botão
no punho esquerdo.
Juntamente com o pacote de segurança
da Ducati, a naked de 821cc ganhou o
painel digital semelhante ao da Monster 1200. Embora não traga a tela colorida que varia de acordo com os modos
de pilotagem, o painel tem o mesmo
formato e é de fácil visualização. Tem
conta-giros, velocímetro e um completo computador de bordo. Peca somente
por não ter marcador de combustível.
“Monstrinha”

Versátil, a Tiger 800 XRx é uma moto bastante equilibrada e segura

O farol excêntrico com iluminação
diurna em LED e o robusto tanque
de 17,5 litros reforçam a sensação de
que o modelo 821 é, na verdade, uma
Monster 1200 em miniatura. Até o
quadro é o mesmo: em treliça e fixado
nos cabeçotes. Semelhante também é o
sistema de escapamento que chama a
atenção pelas suas curvas exageradas
e emite um grave e compassado ronco
pela dupla ponteira, pintada em preto.
A diferença mais marcante, além da capacidade do motor, está no conjunto de
suspensões. Na dianteira, o garfo teles-

Tanque tem capacidade para 17,5
litros e conjunto óptico tem iluminação diurna com LEDs

Ao invés do monobraço, Monster
821 usa balança traseira convencional monoamortecida

cópico invertido da Monster 821 não
traz regulagem e, na traseira, a Ducati
optou por uma balança convencional
em alumínio no lugar do monobraço
traseiro. Na prática, a diferença é nula,
embora desagrade aos fãs mais conservadores.
No quesito freios, conjunto digno de
esportivas: grandes discos de 320 mm
mordidos por pinças monobloco Brembo, na frente; e um disco de 245 mm
com pinça de dois pistões, atrás. Mais
que suficiente para “estancar” os 179,5
kg a seco da Monster 821 – embora o
freio traseiro não tenha sido tão eficaz,
pois a unidade avaliada estava praticamente zero quilômetro, com apenas
200 km rodados.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Motos - Notas

Linha 2016
Yamaha

CBR 1000RR Marc Marquez
chega ao Brasil

A Yamaha anunciou mais duas novidades em sua linha 2016. Da mesma forma que a XTZ 250 Ténéré, a Lander ganhou sistema bicombustível no motor de um cilindro e 250cc, que agora funciona com gasolina, etanol ou com a mistura dos dois combustíveis. Porém, manteve
o desenho que acompanha o modelo desde o seu lançamento em 2007.
Além do propulsor, ganhou novo painel digital, cores e grafismos. A
Lander 250 passou de R$ 13.670 para R$ 14.150 (sem frete).
Já a street Fazer 150 ganhou contrapesos nas pontas do guidão, novos
espelhos retrovisores e mudanças na posição de pilotagem para ficar
um pouco mais “esportiva’’, de acordo com a marca. A street de 150cc
também passa a ser vendida apenas na versão top “SED’’ e custará R$
8.960 (sem frete). Os dois modelos estão disponíveis a partir da segunda quinzena de julho.

A Honda anunciou a chegada da
CBR1000RR Fireblade 2015, que
terá uma edição limitada “Marc
Marquez”, com visual exclusivo;
além da opção tricolor, em azul,
vermelho e branco, inspirada na
equipe Honda HRC (Honda Racing Corporation). Inédita no Brasil, a versão especial terá apenas
93 unidades, uma alusão ao número do piloto espanhol na principal
categoria do motociclismo, a MotoGP. No restante, a CBR1000RR
Fireblade manteve o motor de
quatro cilindros, DOHC, com ar-

refecimento a líquido e 999,8 cm³
de capacidade. Porém, um ajuste
na central eletrônica garantiu 2
cv a mais, passando de 178,1 cv
no modelo 2014 para 180,8 cv de
potência máxima a 12.250 rpm. O
torque aumentou para 11,6 kgf.m
(era 11,4) a uma rotação superior:
10.500 giros. Importada do Japão,
a nova CBR1000RR Fireblade já
está disponível nas concessionárias com preços públicos sugeridos de R$ 66.500 (tricolor HRC) e
R$69.900 (edição Marc Marquez).

KTM Duke 390 chega por R$ 21.000

Nova Traxx Fly 150

A Traxx apresentou a nova
trail Fly 150 que usa motor de
149,25 cm³, com potência de
12,23cv a 8.000 rpm, torque de
1,17 kgfm a 6.500 rpm. O principal atrativo do modelo que
traz painel completo, lanternas
em LED, freio a disco nas duas

rodas e em formato margarida é
o seu preço competitivo de R$
7.299,00 (sem frete e seguro).
O fabricante oferece dois anos
de garantia para a Fly 250, que
ainda usa carburador. O modelo
está disponível nas cores preta
e vermelha.

O preço da KTM Duke 390 finalmente foi revelado: R$ 21.000. O
anúncio foi feito pela concessionária Orange BH, de Belo Horizonte
(MG), que expôs o modelo na 23ª
edição do Tiradentes Bike Fest, realizada entre 24 e 28 de junho na
cidade mineira. Equipada com motor de um cilindro de 373,2 cm³, a
naked da KTM pesa 139 kg (a seco)

e seu motor - duplo comando no cabeçote, quatro válvulas e refrigeração líquida - produz 44 cavalos de
potência máxima. O torque de 3,57
kgf.m está disponível nas 7.250 rotações. Suspensão dianteira invertida, quadro em treliça e guidão em
alumínio completam o conjunto
dessa pequena naked austríaca recém-chegada ao País.

C O N D I Ç Õ E S P R O R R O G A DA S

FAÇA UM TEST DRIVE
EM TODA A LINHA 2015

FAZEMOS A MELHOR
AVALIAÇÃO DO
SEU USADO.
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Siga a Saitama nas

REDES SOCIAIS:

/saitamahonda
@saitama_honda
@saitamahonda

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE.

seuhonda.com.br

LINHA ACCORD
BÔNUS ESPECIAL

2534-9090

Av. Babita Camargos, 1.405
Cidade Industrial . Contagem/MG
Lojas também em Ipatinga e Governador Valadares

Ação válida para toda a linha Civic. Promoção não acumulativa. O cliente opta em ser contemplado com emplacamento e IPVA 2015 grátis ou acessório KIT
multimídia ou financiamento com taxa de 0,69%. Parcela divulgada referente ao modelo Civic LXS MT 2015/2016 c/ pintura sólida no valor de R$ 70.900,00, c/
entrada de 60% (R$ 42.540,00) + 24x R$ 1.322,70 plano no leasing Banco Safra Taxa a.m 0,69% + Taxa de Cadastro inclusa. Mais informações sobre o plano
de financiamento na Concessionária. Crédito sujeito a análise pelo agente financeiro. Promoção válida até 30/06/2015.

N E S T E F E R I A D O , V Á E V O LT E C O M S E G U R A N Ç A .
PASSE ANTES
NA GV PNEUS.
• PNEUS DUNLOP
• ALINHAMENTO
COMPUTADORIZADO
• BALANCEAMENTO
• SUSPENSÃO
• FREIOS

PNEUS DUNLOP, A TECNOLOGIA QUE AGARRA DE VERDADE.

LO P
EUS.

3469-6015
A V. C R I S T I A N O M A C H A D O , 1 9 7 9 - 3 4 8 1 - 9 4 7 7
A V. J O Ã O C É S A R D E O L I V E I R A , 1 0 7 7 - 3 3 9 5 - 6 3 7 7
www.gvpneus.com.br
A V. P E D R O I I , 4 0 1 7 -

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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AUDI
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BMW

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

CHEVROLET

CITROËN

DODGE

FIAT
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Classificados webSeminovos

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Classificados webSeminovos
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Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

FORD

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3031-5729
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Classificados webSeminovos

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

HONDA

HYUNDAI

JAC

KIA

LAND ROVER

MERCEDES-BENZ

MINI

MITSUBISHI

PEDESTRE, USE SUA FAIXA.

Depois De uma semana inteira De trabalho,
toDo munDo merece um sábaDo assim.
Todos os sábados de junho e julho, a
Mit Car vai abrir as portas, até as 16h,
com condições especiais. Passe em
uma de nossas lojas e aproveite.

Mit Car Catalão: Av. Presidente Carlos Luz, 561, Caiçara . 31 3419 8300
Mit Car lourdes: Rua Curitiba, 1.665, Lourdes . 31 3290 8300
www.mitcarminas.com.br

/mitcarminas
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Classificados webSeminovos

NISSAN

RENAULT

TOYOTA

VOLKSWAGEN

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Classificados webSeminovos
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Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

HARLEY DAVIDSON

DAFRA

HONDA
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Classificados webSeminovos

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

KTM

SUZUKI

YAMAHA

SCANIA

VOLKSWAGEN

VOLVO

