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Pajero HPE-S

o DNA 4x4 da
Mitsubishi
Motors

Veja na página 04
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SAITAMA

NISSAN SENTRA

YAMAHA CRYPTON

Concessionária localizada em
Contagem tem toda a gama da
marca japonesa e também se
destaca no pós-venda, com
vasta oferta de serviços

Sedã médio da Nissan ganha
série Unique, novo topo de
gama da linha, que se destaca
pelo acabamento diferenciado

Fácil de pilotar e com rodas de
17 polegadas, CUB da Yamaha
custa R$ 6.480 e supera
Honda Lead 110 e Suzuki
Burgman i em vendas

3031.5729
7520.5434

410 ofertas
nesta edição
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EXPEDIENTE

Notas
Feirão Power Renault somente neste fim de semana em Belo Horizonte
A Renault preparou uma edição especial FEIRÃO POWER RENAULT NO MINAS SHOPPING
do Feirão Power Renault para região de Dias 17, 18 e 19 de julho (sexta, sábado e domingo).
Belo Horizonte (MG) com ofertas dife- Minas Shopping – Avenida Cristiano Machado, 400 – União – Belo Horizonte
renciadas neste final de semana. Entre
as facilidades, o cliente poderá adquirir
um Renault Sandero ou Renault Logan
Expression zero quilômetro recebendo
na troca pelo seu usado 100% da tabela
Fipe, taxa zero em 36 vezes e Sistema
Multimedia ( Media Nav) grátis, além
do Novo Duster com versões a partir
de R$59.990. O Feirão Power Renault
acontece no estacionamento do Minas
Shopping nos dias 17, 18 e 19 de julho.

Ford Mustang Shelby GT350R é
o primeiro carro com rodas de
fibra de carbono de série

O Ford Mustang Shelby GT350R é o primeiro veículo
produzido por uma grande marca a ter rodas de fibra de
carbono como equipamento de série. Esse material de
ultra-alta performance é um dos avanços do supercarro
desenvolvido para ser o Mustang mais potente já homologado para as ruas. Para proteção contra o calor dos
freios, essas rodas recebem o mesmo revestimento de
plasma cerâmico usado nos ônibus espaciais.
As rodas de fibra de carbono fazem parte dos equipamentos que estão na lista dos sonhos dos fãs de carros
de alto desempenho. Além de serem muito mais leves,
elas melhoram significativamente o desempenho do
chassi e a dinâmica de direção. A Ford e o fornecedor
australiano Carbon Revolution assumiram o desafio de
desenvolver pela primeira vez a produção em massa
desse item, que até agora só tinha sido oferecido como
opcional por um fabricante de supercarros de baixo volume (a Koenigsegg) ou no mercado de reposição.

Cledorvino Belini será o
presidente de honra do SIMEA 2015
O presidente da comissão
organizadora do XXIII Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva – SIMEA,
Marcos Clemente, anunciou
esta semana que o presidente
do Gruo FCA para a América Latina, Cledorvino Belini,
66, aceitou ser o presidente de
honra do evento, que acontece nos dias 25 e 26 de agosto próximo no WTC Events
Center, em São Paulo.
Cledorvino Belini assumiu a
presidência do Grupo Fiat em 2005. Entre março de 2010
e abril de 2013, ele também acumulou o cargo de presidente da Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores. Em 2011, ele assumiu também
as operações da Fiat Chrysler na América Latina.
O simpósio, organizado e promovido pela AEA – Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, traz este
ano o temário “Tecnologia e conectividade melhorando
a mobilidade”, com três painéis – “Interação e conectividade do veículo visando a segurança”, “Facilitadores da
mobilidade (Infotainment)” e “Choque de realidade – o
que se espera do veículo como produto” -, além de quatro sessões de keynote speakers, 60 trabalhos técnicos e
a mostra de tecnologia, em parceria com a Automaker,
responsável pelo Automotive Testing Show and Expo.

Chery Brasil promove seu primeiro feirão de fábrica nas concessionárias
Neste final de semana, nos dias 18
e 19 de julho, a
Chery Brasil promove seu primeiro
feirão de fábrica,
com condições especiais para todos os modelos da
marca. As vantagens vão desde descontos até câmbio automático gratuito e são válidas para toda a
rede de concessionárias Chery e também para solicitações feitas pelo site http://www.cherybrasil.com.
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br/feiraodefabrica.
O Novo Celer, o
primeiro carro nacional da Chery,
tem taxa zero. O
New QQ tem bônus
de R$ 2 mil, saindo a partir de R$ 29.990,00. Já o
Novo Tiggo tem bônus de R$ 4.600,00 (valor promocional de R$ 59.990,00) e câmbio automático
grátis. E não para por aí! A documentação é grátis
para toda linha Chery.

O Jornal WebSeminovos é uma publicação
semanal da Webseminovos Sistemas
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conteúdo pode ser lido também no site de
classificados www.webseminovos.com.br.
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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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SUV chega em série especial de 200
unidades com detalhes em grafite
Novas rodas e acabamento interno. Veículo de sete lugares tem tração nas quatro rodas, paddle
shifters, oito airbags e muito conforto para toda a família por R$179.990,00
Por: Carlos Eduardo Silva - Fotos: Divulgação

P

otência, robustez, tecnologia e,
por que não, esportividade. A
versão especial Pajero HPE-S
vem equipada com o DNA 4x4 da Mitsubishi Motors e um toque especial no
design. A série especial é numerada e
conta com apenas 200 unidades.
Por fora, os detalhes em grafite chamam a atenção e estão por toda a parte:
maçanetas, retrovisores, rack de teto,
skid plates e grade dianteira. As novas
luzes de iluminação diurna (DRL) em
led completam o visual e dão ainda
mais segurança. Na parte interna, o
conjunto de bancos na cor bright grey
tem costura especial que realça o espaço interno e dá ainda mais requinte. O
Pajero HPE-S vem com novas rodas
de liga aro 18” e pneus Pirelli Scorpion Verde All Season 265/60 R18.
Este SUV leva confortavelmente toda
a família com espaço de sobra para até
sete ocupantes e é capaz de enfrentar
as mais difíceis situações off-road,
graças ao completo sistema de tração
com reduzida.
O Pajero HPE-S é um veículo completo e equipado com sistema multimídia,
bancos com couro com regulagem elétrica nos dianteiros, direção hidráulica
com Paddle Shifters emTitanium Style,
sensor de chuva e acendimento automático dos faróis, ar condicionado automático, keyless para abertura e fechamento
das portas, retrovisores com rebatimento elétrico, além do sistema Full Airbags, com oito airbags: dois frontais, dois
laterais e quatro de cortina.
Completo em todos os detalhes

O Mitsubishi Pajero HPE-S tem espaço de sobra para até sete ocupantes,
graças à terceira fileira com o sistema

Double Action Folding, onde os bancos são rebatíveis e ficam embutidos
no assoalho, deixando um espaço livre
ainda maior para o porta-malas. Quando utilizados, oferecem total conforto
aos passageiros, inclusive com comando de ar-condicionado independente. A capacidade do porta-malas
pode chegar a 1.627 litros.
Para o conforto ainda maior do motorista e passageiros, o Pajero tem 24
porta-objetos distribuídos pelo veículo, duas tomadas 12V e 12 luzes de

cortesia que garantem melhor visibilidade no interior.
A frente Frontside tem desenho arrojado e harmônico, grade off-road integrada ao conjunto óptico que recebe faróis
de xênon HID com regulagem automática de altura e lavador. Além disso, o
Pajero HPE-S é equipado com o moderno DRL com lâmpadas de led, que
deixam o visual ainda mais arrojado e
garantem a segurança para rodar durante o dia. Os faróis de neblina estão
integrados ao para-choque e as rodas
Power Design são de liga leve de 17”.
O veículo é equipado com sistema
multimídia Power Touch, GPS, CD,
DVD e MP3 Player e Bluetooth com
viva-voz, câmera de ré com as imagens sendo exibidas na tela de 7”
esensor de estacionamento.
Força e resistência
Robusto por fora e dócil ao volante. O
Pajero HPE-S é equipado com motor
diesel de quatro cilindros em linha,
com 3,2 litros e 16 válvulas, injeção
eletrônica direta common-rail, turbocompressor e intercooler, desenvolvendo potência de 180 cv a 3.500 rpm
e torque de38 kgf.m a 2.000 rpm.
Off-road completo

Versão de série especial de 200 unidades

A vocação off-road é item de série
neste SUV graças ao moderno siste-

ma de tração Super Select 4WD com
quatro modos distintos de seleção:
4x2 (2H), 4x4 (4H), 4x4 bloqueado
(4HLc) e 4x4 bloqueado com reduzida (4LLc).
No modo 2H, o SUV opera somente com a tração traseira, sendo recomendado para uso urbano e em
rodovias, onde não é necessário
a força nas quatro rodas e privilegia a economia de combustível.
O modo 4H faz com que o veículo
distribua eletronicamente a força
de tração nas quatro rodas, atuando quando necessário e ideal para
estradas e pisos molhados com
baixa aderência.
Já no modo 4HLc, a tração estará atuando o tempo todo nas quatro rodas
com o diferencial central bloqueado e
é recomendado para situações off-road. O modo 4LLc também terá a tração nas quatro rodas com o diferencial
central bloqueado e reduzido, onde
se faz necessária força total, como a
transposição de obstáculos.
Os ângulos de entrada e saída mostram toda sua vocação off-road. O
ângulo para subida é de 36º, de saída
de 25º, com possibilidade de inclinação lateral que chega a até 45°, além
de capacidade máxima de subida de
35º. A altura livre do solo é de 215
mm, o que deixa o motorista e passageiros com uma visão completa de
dentro do veículo.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

O Mitsubishi Pajero é construído
no conceito cab on chassi, e tem
20 pontos reforçadosem sua estrutura, resultando em viagens mais
prazerosas, tranquilas e confortáveis. O chassi é constituído por

longarinas do tipo box type com
alta resistência a torção e flexão,
capaz de enfrentar os maiores desafios off-road. A suspensão ryde
dynamics.é resistente e confortável em todas as situações.

Segurança
O Pajero é equipado com o que há de
mais moderno em segurança. A cabine
conta com o sistema RISE de deformação programada. A coluna de direção,
pedal e o espelho retrovisor interno são
colapsáveis e este SUV conta ainda com
barras de proteção lateral e sistema Full
Airbag, com oito airbags: dois frontais,
dois laterais e quatro de cortina.
O sistema de freios tem a tecnologia
4-ABS com EBD e BAS, que distribui
eletronicamente a força de frenagem em
cada roda, mantendo o veículo em uma
trajetória correta e segura mesmo em situações limites de utilização dos freios.
Acabamento exclusivo

Sistema de tração é completo com reduzida oferece mais segurança
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O estilo e a beleza estão presentes em

cada detalhe do Pajero HPE-S. Para o
acesso ao veículo, o sistema keyless
facilita o travamento e destravamento
das portas. O modelo possui conjunto óptico integrado ao para-choque,
luzes de neblina com moldura na cor
grafite e contorno cromado, além de
grade frontal com moldura cromada.
Para-barro nos para-lamas dianteiro e
traseiro preserva a carroceria e a pintura em situações extremas.
Com dois amortecedores a gás, a
abertura da tampa traseira é feita sem
dificuldades. Os espelhos retrovisores são rebatíveis eletronicamente
e as maçanetas das portas recebem
acabamento cromado. Estribos posicionados estrategicamente facilitam
o acesso ao veículo. Completando a
parte externa.
O volante de três raios vem com piloto automático e comandos de áudio
integrados, além de ajuste da coluna
de direção.
O Pajero HPE-S tem 4.695 mm de
comprimento, 1.815 mm de largura,
1.840 mm de altura com rack e entre-eixos de 2.800 mm.
Cores
Produzido na fábrica Mitsubishi
Motors em Catalão, no interior de
Goiás, O Mitsubishi Pajero HPE-S
têm três anos de garantia e está disponível em três cores: Branco Alpino, Cinza Londrino, e Preto Ônix.
Preço
Pajero HPE S - R$ 179.990,00.#

06

17 a 23 de julho de 2015

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Saitama é opção em Honda na Grande BH
Concessionária localizada em Contagem tem toda a gama da marca japonesa e também se
destaca no pós-venda, com vasta oferta de serviços

Q

uem não abre mão da qualidade e do conforto de
um modelo Honda tem
um ótimo motivo para passar em
Contagem, no coração da região
metropolitana de Belo Horizonte. Com mais de dez anos de
atuação no mercado automotivo,
a concessionária Saitama, do grupo AVG –que incorpora também
a Gran Japan -, oferece serviços
e atendimento de excelência, garantindo altíssimos índices de satisfação dos clientes.
Além da localização estratégica, a concessionária tem grande
foco no pós-venda. “Contamos
com profissionais treinados pela
fábrica, com alto grau de conhecimento, e dispomos de estrutura
e ferramentas necessárias para
qualquer tipo de reparo, seja ele
mecânico, de funilaria ou de pintura”, garante o gerente geral da
Saitama, Marcos Basílio, que
ressalta ainda que essa expertise
contribui diretamente para deixar a Honda no posto de melhor
pós-venda do Brasil por dez anos
consecutivos.
Dentre as especialidades da Saitama estão revisões periódicas;
serviços mecânicos, elétricos, de
funilaria e de pintura; instalação
de acessórios, além de uma gama
de serviços de “SPA automotivo”,
que inclui limpeza e hidratação de
bancos, oxi-satinização interna,
cristalização de pintura, polimento de vidros e muitos outros.
A qualidade dos serviços reflete diretamente no contentamento
dos usuários. De acordo com levantamento realizado pela concessionária, o índice de satisfação
em vendas é de 94%, enquanto
que em pós-vendas é de 96%.
Frota para os mais exigentes
“Hoje, o cliente que procura um

Por: Julia Ruiz - Fotos: Maurício Vieira

Honda quer, além de muita qualidade, tecnologia inovadora, nível
elevado de equipamentos, conforto, segurança, custo benefício e
valorização na revenda”, destaca
Marcos Basílio. Para isso, salienta ele, a Honda traz uma linha
moderna, pronta para atender os
clientes mais exigentes.
Atualmente, essa linha é composta
pelos modelos: Fit – veículo de entrada que explora uma mistura de
monovolume com hatchback; City
– sedã intermediário; Civic – sedã
médio e veículo mais consagrado
da montadora no mercado brasileiro; e os importados CR-V (SUV
de luxo); Accord - sedã grande de
luxo; Civic Si - sedã esportivo; e

Com amplo show roon e todos os modelos da marca em exposição

Marcos Basilio garante que na Saitama o cliente é bem atendido e bem
orientado sobre seus produtos

Oficina super equipada com as novidade tecnológicas da marca

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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HR-V (lançamento mais recente
da Honda e maior sucesso de vendas da categoria SUV Médio).
Na contramão da crise
Apesar do momento econômico do
país, em que o mercado automotivo
registra uma de suas maiores quedas nos últimos oito anos – 20% em
relação ao mesmo período de 2014
e com perspectiva de fechar 2015
com queda de 24% -, a montadora japonesa parece não sofrer esses
efeitos. Conforme explica Marcos
Basílio, a Honda registrou um aumento de justamente 20% nas vendas em relação ao mesmo período
do ano passado. “Mesmo com os
dados positivos, o momento é de
atenção e de cautela”, pondera o
gerente o geral da Saitama.
A concessionária, que conta com
lojas no Vale do Aço, nas cidades
de Ipatinga e Governador Valadares, no sul de Minas, no município de Poços de Caldas, e em São
João da Boa Vista, na divisa de São
Paulo com Minas Gerais, não para
nos bons índices que já conquistou.
“Buscamos permanentemente excelência em nossos serviços, criando negócios para o desenvolvimento do grupo e das regiões em que
atuamos, sempre atentos às inovações e oportunidades”, pontua
Marcos Basílio.#

Um espaço reservado para o grande momento, a entrega do veículo 0km

Na oficina destaque especial para a agilidade no atendimento

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 -
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Nova versão TOP é a novidade
na linha 2016 do Sentra
Sedã médio da Nissan ganha série Unique, novo topo de gama da linha, que se destaca
pelo acabamento diferenciado
Da Redação - Fotos: Divulgação

A Nissan lançou a linha 2016 do
sedã médio Sentra, com preços que
começam em R$ 69.190. O modelo
incorpora controles de tração e de
estabilidade (Vehicle Dynamic Control - VDC) e a plataforma mundial
da marca que conecta o veículo às redes sociais e ao GPS, o Nissan Connect™ (nas versões SL e Unique).
Uma das principais novidades é a
especial Unique, criada com o objetivo oferecer exclusividade aos
clientes do sedã médio. Posicionada no topo da gama, ela está tabelada em R$ 87.490. Ela tem como
base o top de linha SL, mas difere-se principalmente pelo acabamento claro, em uma combinação
de tons cinza e bege chamada de
“Greige”, dos paineis das portas e
dos bancos em couro.
Outros detalhes dessa série especial
são os itens desenvolvidos especialmente para torná-la diferenciada,
como tapete com a inscrição “Unique”; rodas esportivas aro 17 com
desenho exclusivo; logotipo na tampa do porta-malas “Unique”; friso
lateral pintado na cor da carroceria
e posicionado na base da porta; soleiras das portas iluminadas com o
nome “Sentra” gravado; automatizador dos quatro vidros com acionamento elétrico e sistema antiesmagamento, além do alarme volumétrico.
Este último, e novo, equipamento de

série utiliza um sensor ultrassônico para emitir ondas sonoras dentro
da cabine do carro que monitoram
as movimentações. Conta com dois
pontos que funcionam como “alto-falante” e “microfone”, que trocam
sinais pelo interior do veículo até se
encontrarem.

Seu interior proporciona muito conforto ao dirigir os comandos no
volante facilita o manuseio do motorista

Visto de traseira, o sedã médio da Nissan exibe a quem olha para ele
um diferencial no segmento suas lanternas são de LED

Dessa forma, quando o veículo está
totalmente fechado, o perfil da onda
sonora que chega ao “microfone” é
o padrão, bem definido e conhecido
pelo módulo eletrônico que controla
o sistema de alarme. Se uma ou mais
janelas forem violadas, o perfil da
onda sonora é alterado, o que indica
ao módulo eletrônico a violação do
veículo e a necessidade de se disparar o alarme sonoro.
Completam a lista de equipamentos
do Nissan Sentra Unique itens como
a chave inteligente I-Key, que dispensa o manuseio para abertura das
portas e partida do motor; farois de
neblina; volante revestido de couro

com controle de áudio por Bluetooth; câmera traseira com imagem no
display do rádio; sistema de navegação por GPS; airbags frontais para
motorista e passageiro, laterais e de
cortina; sensor de estacionamento; teto solar; controles de tração e
de estabilidade (Vehicle Dynamic
Control - VDC); conectividade com
mídias sociais por meio do Nissan
Connect, entre outros.
Segurança
Os controles de tração e estabilidade estão presentes também como
equipamentos de série nas versões

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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SV e SL do Nissan Sentra 2016. O
VDC tem como principal objetivo
auxiliar o motorista em situações de
condução que levam à perda de estabilidade, colaborando para evitar acidentes. O sistema eletrônico trabalha
diretamente nos freios antitravamento ABS e no pedal do acelerador para
controlar o torque em situações de
sobresterço e subesterço.

terna; aviso de abertura das portas;
comandos do sistema de áudio no
volante; faróis de neblina; alarme perimétrico (volumétrico na Unique);
três alças de teto retráteis para os
passageiros; travamento automático
das portas e do porta-malas com o
veículo em movimento; bloqueio de
ignição por meio do imobilizador do
motor e limpador de para-brisa com
duas velocidades e controle interConectividade
mitente variável. Como itens de segurança, os destaques ficam com os
Outra novidade do Sentra 2016 é freios com discos ventilados dianteia incorporação do sistema Nissan ros e discos sólidos traseiros equipaConnect, plataforma global da mar- dos com ABS de quatro canais e quaca japonesa para a conectividade tro sensores e controle eletrônico de
do carro com apps de smartphones, distribuição de força (EBD); airbags
como item de série para a versão SL frontais e fixadores traseiros para cae a série especial Unique. Com ele, deiras de bebês sistema Isofix.
motoristas podem ter a experiência A versão 2.0 SL traz ainda acendidigital diretamente em seu veículo. mento automático dos faróis (sensor
O pacote de serviço do Nissan Con- crepuscular); airbags laterais e de
nect é gratuito para os primeiros três cortina (seis no total) e sensor de esanos após a data de compra do carro. tacionamento que atua em conjunto
É importante ressaltar que o funcio- com a câmera de ré para facilitar as
namento depende da compatibilida- manobras e evitar colisões ou atrode do smartphone com o pacote de pelamentos com alertas sonoros de
dados e do cadastro no app.
proximidade; retrovisor interno eleE desde a versão de entrada 2.0 S, o trocrômico; controlador automático
Nissan Sentra traz o sistema Blue- de velocidade de cruzeiro. A versão
tooth® com comandos no volante. A conta, opcionalmente, com teto solar
versão topo de linha 2.0 SL permite com controle elétrico e sistema anainda o acesso ao sistema Bluetooth tiesmagamento.
(que sincroniza agenda telefônica e Todas as configurações oferecem o
músicas) por meio da tela de 5.3 po- I-Key, que dispensa a chave convenlegadas no painel, que reúne também cional para abrir as portas e dar a paras informações dos sistemas de áu- tida no motor.
dio e de navegação.
Na versão 2.0 SL, o sistema de reOutro conforto é o ar-condicionado tenção conta com pré-tensionadodigital de duas zonas, disponível a res. O sistema de airbags do modelo
partir da versão intermediária 2.0 recebeu ainda novos sensores para
SV. Desde a configuração de entrada colisões laterais, que melhoram o
2.0 S, o sedã traz aberturas internas tempo de detecção do impacto. Esda tampa do combustível e do porta- tão posicionados na área inferior
-malas por meio de botão no painel; da coluna C, complementando os
retrovisores externos com regulagem existentes nas zonas de deformação
elétrica; porta-óculos; vidros diantei- da carroceria. Mecanicamente não
ros e traseiros elétricos com função houve mudanças.#
um toque para o motorista; para-sol
com espelhos cortesia e iluminação Preços e versões
para motorista e passageiro; ilumi- • 2.0 S: R$ 69.190
nação do porta-malas e porta-luvas; • 2.0 SV: R$ 75.990
computador de bordo com consumo • 2.0 SL: R$ 82.490
médio, tempo de viagem, velocidade • 2.0 SL c/teto: R$ 84.990
média, autonomia, temperatura ex- • 2.0 Unique: R$ 87.490

Amplo e espaçoso para os passageiros de traz

Seu porta-malas um dos maiores da categoria de 503 litros podendo
chegar a 564 litros

Equipado com o mesmo motor da família, o 2.0 16V, de 140 cavalos
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Conectados para te ajudar comprar e vender!

Mais barata e robusta, Crypton
vende melhor que scooters
Fácil de pilotar e com rodas de 17 polegadas, CUB da Yamaha custa R$ 6.480 e supera
Honda Lead 110 e Suzuki Burgman i em vendas
Texto: Cicero Lima - Fotos: Mario Villaescusa

S

implicidade e robustez são as
receitas da Yamaha T 115 Crypton para atrair o consumidor
que busca um veículo fácil de pilotar
e econômico para ir e vir. A simplicidade mecânica vem do motor de um
cilindro, 114 cm³, alimentado por carburador e com refrigeração a ar. Em
conjunto com o câmbio rotativo e
embreagem semi-automática faz dela
uma moto simples de conduzir para os
menos experientes.
Já a robustez dessa CUB está principalmente nas rodas de 17 polegadas,
que ajudam a enfrentar as imperfeições de nossas ruas com mais conforto e segurança do que os scooters
de entrada como o Suzuki Burgman
i e o Honda Lead 110, equipados
com rodas de 10 e 12 polegadas, respectivamente.
Fácil, fácil
A versão avaliada (ED) tem a partida elétrica que faz o motor pegar fácil. Com o auxilio do afogador, em
alguns minutos o propulsor atinge a
temperatura ideal. Para usar o câmbio de quatro marchas não é preciso
se preocupar com a embreagem. Seu
câmbio é semiautomático, e não existe manete de embreagem. Para trocar
de marcha basta pressionar o pedal
(que aciona a embreagem centrífuga). As quatro marchas têm engate
fácil e o melhor: o piloto não se preocupa se o motor vai morrer nas saídas
de farol, situação que é um verdadeiro tormento para iniciantes. Mesmo
não sendo tão fácil de pilotar como os

scooters (que têm câmbio CVT, automático), a Crypton é mais simples do
que uma motocicleta.
Apesar de seu desempenho modesto,
potência máxima de 8,2 cv a 7.500
rpm e torque de 0,9 kgf.m a 5.500 giros, o motor e a facilidade da embreagem semi-automática permitem que a
Crypton arranque na frente de outros
carros no semáforo. Capaz de levá-la
à velocidade máxima de 100 km/h é
suficiente para rodar em avenidas de
trânsito rápido, mas pouco para viagens em rodovias.

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

Uma das grandes qualidades da Crypton é o baixo consumo de combustível. Seu motor possui uma válvula
solenóide de cut-off (que interrompe
o fornecimento de combustível ao se
tirar a mão do acelerador). Com isso
seu melhor consumo foi de 38 km/
litro e o pior, de 31 km/litro. Entretanto, o piloto deve ficar atento ao
marcador de combustível, pois a capacidade do tanque é de parcos 4,2
litros, o que projeta uma autonomia
na casa dos 140 km.

O painel tem marcador de combustível é a luz de aviso de quarta
marcha engatada incomoda à noite

Ciclística
Poucos veículos motorizados pesam
menos de 100 kg, mas esse é o caso da
Crypton. Seu peso em ordem de marcha é de 98 kg e suas dimensões reduzidas fazem dessa Yamaha uma moto
muito ágil. Para ajudar os iniciantes e
as mulheres, o banco fica a apenas 755
cm do solo. Na hora de estacionar (ou
da manutenção) é possível contar com
o cavalete central – item de série.
As rodas raiadas são resistentes e têm
17 polegadas de diâmetro - o que é
uma grande vantagem para encarar
as ruas esburacadas, pois não entram
totalmente nos buracos. São calçadas
com pneus estreitos (2.25, na dianteira, e 2.50, na traseira), mas que mantêm a moto na trajetória escolhida,
além de suportar bem as irregularidades e trechos de chão batido. Eles
transmitem segurança nas curvas e se
mostram “bem casados” com o restante da pequena CUB, principalmente
na hora de mudar de direção ou ser-

Debaixo do banco estão as ferramentas, bocal do tanque de combustível e espaço para pequenos
objetos

pentear entre os carros.
A suspensão bichoque na traseira é firme e não atingiu fim de curso (70 mm)
nem mesmo com garupa. Na dianteira, o garfo telescópico oferece curso
de 100 mm. Ambos são bem ajustados
para a “buraqueira” de nossas ruas. O
disco de freio, com 220 mm de diâmetro, dá conta do recado e segura bem
a pequena Crypton nas emergências.
Na traseira, o ultrapassado sistema a
tambor cumpre seu papel. Além de
eficiente, o sistema de freios tem manutenção de baixo custo: por R$ 34,00
é possível trocar pastilhas e lonas.#

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Motos - Notas

Suzuki lança edição especial
da GSX-R 1000

Para comemorar os 30 anos da superesportiva GSX-R 750, a Suzuki
apresentou a edição especial da
GSX-R 1000 batizada de “30th Anniversary Edition“. A pintura traz a
clássica combinação de azul e branco do primeiro modelo, lançado

em 1985. De acordo com a fábrica
japonesa, a edição especial de 30
anos da GSX-R 1000 será vendida
em todo o mundo em breve. Porém,
não há informações de alterações
técnicas no modelo, que aparenta
ser especial somente nas cores.

Honda patrocina Sertões e leva
internauta para a largada

Pelo quarto ano consecutivo a
Honda será patrocinadora do
Rally dos Sertões, considerada
a principal prova do off-road nacional e chega a 23ª edição. Com
2.917 km de extensão, passando
por quatro estados, a prova terá
início no dia 1 em Goiânia (GO)
e terminará em Foz do Iguaçu
(PR) dia 8 de agosto. Com o patrocínio a Honda terá sua marca
estampada em todos os veículos
participantes e nos ambientes físicos e virtuais da prova.

O fabricante também promoverá
um concurso nas redes sociais
com os fãs do esporte. O participante concorrerá a uma viagem
com acompanhante para assistir à largada da prova, visita aos
boxes, passeio de helicóptero e
almoço com os pilotos. Para participar, é necessário acessar o site
www.instamission.com,
fazer
o cadastro e publicar uma foto
mostrando espírito de desafio no
perfil do Instagram com a hashtag #instamission234.

Proteção
com a
grife
do TT

Participar ou acompanhar uma prova da Ilha de Man é o desejo de
motociclistas de todo o mundo, principalmente daqueles ligados
ao mundo esportivo. O carisma da prova incentivou os organizadores a lançar uma linha de equipamentos de proteção com a grife
da prova. São jaquetas, parcas e calças em couro e cordura. Os
preços vão de 70 a 200 Libras. Mais informações no site http://
shop.iomtt.com

Kawasaki faz promoção de
diversos modelos

A Kawasaki está com uma promoção para diversos modelos zero km
(0 km), mas não necessariamente
modelo 2015. Entre eles a Ninja 650
e a Ninja ZX-14 com bônus que variam de R$ 1.000 a R$ 10.000. Segundo a empresa, há vários outros

Cai número de motos financiadas
No primeiro semestre de 2015 foram financiados
2.715.012 veículos no Brasil entre automóveis,
motos e caminhões. Desse total, 484.471 são veículos de duas rodas. O número, divulgado Unidade
de Financiamentos da Cetip com base nos dados do
Sistema Nacional de Gravames, mostra que as motos novas, atingiram 431.510 unidades financiadas,
uma queda de 8,7% em relação ao mesmo período
de 2014. Já as motos usadas atingiram o patamar de
53.331 unidades o que representa aumento de 1,7%.

planos de financiamento com taxa
zero e entrada de 20% e o restante
em 12 parcelas. Consulte a lista de
modelos participantes da promoção
nas concessionárias da marca, mais
informações www.kawasakibrasil.
com.br
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Classificados webSeminovos

AUDI

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.

BMW

CHEVROLET

CITROËN

DODGE

FIAT
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26 de junho a 02 de julho de 2015

PEDESTRE, USE SUA FAIXA.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

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

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.
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Classificados webSeminovos

FORD

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!
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Classificados webSeminovos

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

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

FAÇA UM TEST DRIVE
EM TODA A LINHA 2015

FAZEMOS A MELHOR
AVALIAÇÃO DO
SEU USADO.

31
Siga a Saitama nas

REDES SOCIAIS:

/saitamahonda
@saitama_honda
@saitamahonda

LINHA ACCORD
BÔNUS ESPECIAL

2534-9090

CIVIC SI
A PRONTA
ENTREGA.
Av. Babita Camargos, 1.405
Cidade Industrial . Contagem/MG
Lojas também em Ipatinga e Governador Valadares

Emplacamento grátis e taxa de 0% + TC + IOF com entrada mínima de 60% e o restante em 12 parcelas pelo
Banco Honda. Condições anunciadas somente para a linha Civic 2016. Mais informações sobre o financiamento na
concessionária. Crédito sujeito a análise pelo agente financeiro. Accord 2015 com bônus de R$10.000,00. Condições
válidas até 31/07/2015 ou enquanto durarem os estoques.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE.

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

seuhonda.com.br
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Classificados webSeminovos

FORD

MERCEDES-BENZ

MINI

MITSUBISHI

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!
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Classificados webSeminovos

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

LAND ROVER

MASERATI

MINI

MITSUBISHI

NISSAN

PEUGEOT

19

MERCEDES-BENZ
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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.

PORSCHE

RENAULT

TOYOTA

TROLLER

VOLKSWAGEN

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.

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

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.

BMW

HARLEY DAVIDSON

HONDA

KAWASAKI

MV AGUSTA

SUZUKI

