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TrailBlazer ganha cores inéditas

Veja na página 06
Para anunciar acesse:

(31)
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HR-V é o Honda mais vendido

Novo HB20X

KTM 200 Duke

Sucesso de vendas no País,
modelo consolida sua liderança
no acumulado do ano

Chega com visual, ainda mais
“aventureiro”e design está ainda
mais próximo do universo
dos SUVs

Diferenciada na categoria, a KTM
200 Duke pesa 129,5 kg e tem
26 cavalos de potência.
O modelo chega por R$ 15.900
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Notas
HR-V é o Honda mais vendido do Brasil
Sete meses após o seu lançamento no mercado nacional, o HR-V se consolida como o líder de vendas da Honda Automóveis no País. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o modelo registrou 33.183 unidades
vendidas e conquistou a liderança entre os demais modelos comercializados pela marca. Líder nacional também da sua categoria, o Honda HR-V,
lançado em 20 de março deste ano, foi concebido para exceder as novas
demandas dos consumidores com a integração de sofisticação, performance, tecnologia, versatilidade e robustez, reunindo os pontos fortes de carros de diversos segmentos.

VW faz Recall da Amarok

Linha 2016 do New Festa Sedan

A Volkswagen, através de um comunicado, fez um “mea culpa” e admitiu que as picapes Amarok modelos 2011 e parcialmente 2012 tem o
software que adultera as emissões de poluentes, escândalo que estourou nos EUA e se alastrou pelo mundo todo, envolvendo milhões de
unidades dos mais variados modelos.
De acordo com a montadora, umma atualização do software se encontra em desenvolvimento pela matriz da empresa na Alemanha para aplicação nos países afetados a partir do primeiro trimestre de 2016.
A Amarok é produzida na Argentina e vem equipada com motor Diesel
2.0L do tipo EA189 desenvolvido e produzido na Alemanha. A medida
envolve um total de 17.057 unidades no mercado brasileiro.
Parte dos modelos Amarok 2012 e todos os modelos a partir de 2013
não estão afetados pelo software que pode otimizar os valores de NOx
(óxidos de nitrogênio) durante os testes de emissões.
Uma atualização do software se encontra em desenvolvimento pela
matriz da empresa na Alemanha para aplicação nos países afetados a
partir do primeiro trimestre de 2016.
A Amarok é produzida na Argentina e vem equipada com motor Diesel
2.0L do tipo EA189 desenvolvido e produzido na Alemanha. A medida
envolve um total de 17.057 unidades no mercado brasileiro.
Parte dos modelos Amarok 2012 e todos os modelos a partir de 2013
não estão afetados pelo software que pode otimizar os valores de NOx
(óxidos de nitrogênio) durante os testes de emissões.
Confira o números dos chassis não sequenciais das unidades envolvidas no recall:
2011: BA000257 até BA000338
2011: B8000200 até B8082605
2012: CA001950 até CA026145

Três volumes da Ford também ganha nova opções de cores; preços vão de R$
58.790 a R$ 73.790. A Ford amplia as opções do New Fiesta Sedan apresentando na linha 2016 a nova versão SE Plus com transmissão automática e sete
airbags, único da categoria a oferecer esse conjunto de segurança para o motorista e os passageiros. Além desse modelo, a marca reposiciona a linha com
mais itens de série nas demais versões e aumenta o leque de cores para sete
tonalidades de alto padrão.
O catálogo inicial do New Fiesta Sedan é o SE 1.6 com câmbio manual, que
agora traz sensor de estacionamento traseiro que mostra na tela do sistema de
conectividade SYNC os pontos de aproximação de obstáculos, junto com o
alerta sonoro. O modelo já vem com direção elétrica, ar-condicionado digital,
abertura e fechamento global com controle remoto, sistema de conectividade
SYNC com comandos de voz para áudio e telefone e computador de bordo.
Tem ainda o controle eletrônico de estabilidade e tração (AdvanceTrac), assistente de partida em rampa, rodas de liga leve de 15”, alarme, faróis de neblina,
chave de segurança MyKey, além do sistema Isofix de fixação de cadeiras infantis. A transmissão automática sequencial de seis velocidades é disponível
como opcional no catálogo SE.
Já a nova versão SE Plus incorpora os equipamentos da versão SE, trazendo
também de série a transmissão automática e sete airbags - dois frontais, dois de
cortina, dois laterais e um de joelho. “Esta versão tem o grande diferencial de
permitir ter o conjunto de airbags, antes só disponível na versão topo de linha”,
diz o executivo.

EEP comemora primeiro Cherokee produzido na china
Fábrica de Changsha adota o sistema World Class
Manufacturing usando elevados padrões de exigência
para oferecer veículos de qualidade mundial aos consumidores chineses
A abertura da planta marca a introdução oficial da Jeep
para o mercado chinês, o maior do planeta
Até o final de 2016, o portfólio da marca na China
contará com três modelos, incluindo o Jeep Cherokee
e Jeep Renegade, ambos produzidos localmente
Changsha (China) – O Jeep® Cherokee, o primeiro
utilitário-esportivo produzido pela GAC Fiat Chrysler
Automobiles (GAC FCA), saiu oficialmente da linha
de montagem da fábrica de Changsha na última segunda-feira (19). A recém-criada GAC FCA Automobiles Sales Co., Ltd. será responsável pelas vendas do
novo produto. É mais um passo na rápida expansão
global da Jeep, que começou a fabricação fora dos Estados Unidos com o Jeep Renegade em 2014 na Itália
e neste ano no Brasil.
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Notas
Feirão na Pampulha se torna referência
Belo Horizonte tem 1,6 milhão de veículos e uma
das médias mais altas de veículos por habitante no Brasil; a cada dez belo-horizontinos, seis
possuem um automóvel. Com um mercado tão
grande, que resultou em um aumento de 105%
da frota nos últimos dez anos (dados do Detran),
o comércio de veículos acompanha o mercado
aquecido, apesar da crise.
O Feirão Auto Show foi criado para atender uma
demanda de mais de 2.000 veículos, em uma área
com dois espaços, sendo um deles coberto para
dias de chuva. O Feirão acontece no estacionamento do Shopping Del Rey, na Pampulha e já
se tornou referência em comércio de veículos na capital. No
último domingo o evento contou com mais de 1,5 mil carros
anunciados.
O Feirão Auto Show no Shopping Del Rey é o único com
entrada gratuita para compradores e vendedores na cidade, e
com o fechamento do Feirão Toshiba, já é o maior da capital.
A estratégia da Matel Produções, organizadora do evento, é
oferecer serviços agregados ao feirão; “temos muita experiência em feirões de varejo e sabemos que estes novos serviços atraem não somente o comprador ou vendedor, mas se
torna um passeio para a família que pode aproveitar a área
de food trucks, ver a exposição de veículos antigos ou até
mesmo passear no shopping”, afirma Eduardo Ribeiro dos
Santos, diretor da Matel Produções.
No Feirão, que funciona das 6h às 13h todo domingo no
local, há uma área de Food Trucks com opções para o café
da manhã e lanche, exposição de veículos antigos (entrada
gratuita), e serviços como despachante e rádio-feira, além
de segurança, banheiros e equipe de apoio. “O evento que

Subaru entrega Forester XT turbo

A Subaru entregou, na último sexta-feira (23/10),
uma unidade do modelo Forester XT Turbo para
Harumi Arashiro Goya, Presidente da Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social – Bunkyo. O veículo será usado, entre outras
atividades, no suporte às várias ações e eventos realizados pela entidade para a divulgação e preservação da cultura japonesa no Brasil.
A cessão do Forester XT Turbo reforça a parceria
que a Subaru assinou recentemente com a entidade,
considerada como uma das mais representativas da
comunidade nipo-brasileira do Brasil, visando se
aproximar ainda mais dos integrantes da maior colônia de japoneses instalada fora do Japão.

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.
Diretores:
Tiago Souza
Guilherme Cattoni
Rafael Almeida

agora se torna permanente, já se tornou referência no comércio de veículos da capital mineira, pois segue a fórmula de sucesso que perpetua os Feirões Auto Show há 40
anos que é a possibilidade de negociar diretamente com o
comprador ou vendedor, a fim de obter o melhor preço, que
é uma vantagem para quem compra e para quem vende”,
finaliza o executivo.
Serviço:
Feirão Auto Show no Shopping Del Rey
• Endereço: estacionamento do shopping - Avenida Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte/MG
• Dia e horário: todo domingo das 6h às 13h
• Preço: entrada franca para compradores e vendedores (até
12h)
• Serviços: praça de alimentação; bancos, financeiras, despachante e seguradoras no local; estacionamento; vistoria de
veículos; guarda volumes e rádio feira
• Mais informações: www.autoshow.com.br

Nissan Frontier desbrava o Brasil
com o projeto “Rota da Tocha”

A Nissan Frontier mostra mais uma vez que conhece o Brasil
como poucos. A picape média desbravou o país como veículo
das equipes de pesquisadores/selecionadores do projeto “Rota
da Tocha”, da Nissan, em sua jornada pelo território nacional
na busca de pessoas com ações e histórias de vida atrevidas. Os
selecionados ganharão o direito a serem candidatos indicados
pela Nissan a condutores das Tochas Olímpica e Paralímpica
Rio 2016. No total, desde que ganhou as estradas, em julho,
até o fim da jornada, neste mês de outubro, os veículo usados
pelas equipes percorreram cerca de 20 mil quilômetros.
O modelo demonstrou que é perfeito para rodar o Brasil por
sua agilidade, robustez, conforto e desempenho. Ele passou
por estradas e ruas do país já com o grafismo oficial que será
usado pelos carros do Revezamento da Tocha Rio 2016 e levando uma equipe composta por um jornalista, um fotógrafo,
um cinegrafista e um produtor que estão gerando conteúdo sobre esta viagem e as pessoas encontradas pelo caminho nos 26
estados brasileiros, além do Distrito Federal.
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o carro. Aqui no WebSeminovos
trabalhamos com toda a atenção para
te ajudar fazer uma ótima compra e
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Siga-nos!
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Trailblazer 2016 estreia com novas
opções de cores
A linha 2016 do Trailblazer chega às concessionárias Chevrolet com duas novas cores metálicas para a carroceria: Cinza Graphite e Vermelho Chili, o que aumenta para sete o número de
opções à disposição do consumidor

O

Trailblazer é conhecido no
mercado brasileiro por unir
alta dose de refinamento,
performance e robustez. O modelo
também se destaca pelo espaço interno.
São três fileiras de assentos em diferentes níveis de altura e que proporcionam ótima visibilidade para
os sete ocupantes. Mesmo quem
vai acomodado na parte traseira
conta com sistema de climatização
individual. Já o compartimento de
carga do utilitário da Chevrolet vai
de 205 litros a 1.830 litros, dependendo da configuração dos bancos.
O acabamento da cabine é de alto
luxo, com painel em tom sóbrio, o
que ressalta as molduras em preto
brilhante e os detalhes cromados,
como a anel decorativo do sistema
do ar-condicionado digital.
Esta aplicação de pintura especial
deixa o painel com uma textura
mais suave ao toque; enquanto o
revestimento em couro premium
bicolor dos bancos traz o tom
Brownstone como predominante. A
costura é pespontada.
O modelo 2016 mantém as melhorias promovidas recentemente na
linha, como a suspensão recalibra-

Por Carlos Eduardo Silva

da e a adoção do motor 3.6L HFV6
a gasolina, que traz tecnologias
como a injeção direta de combustível.

Interior super refinado seus
assentos são três fileiras em
diferentes níveis de altura
e que proporcionam ótima
visibilidade para os sete
ocupantes

Powertrain

Com 4,88 metros de comprimento, 1,90 metro de largura e 2,85 metros de distância entreeixos, o Trailblazer também é o maior entre os utilitários esportivos nacionais e o único equipado com rodas de 18 polegadas e lanternas de LED

Além de uma opção 2.8L turbodiesel com 200 cavalos de potência e
51 kgfm de torque, o Trailblazer
é ofertado com a nova geração do
propulsor 3.6L HFV6, que incorpora, entre outras tecnologias, injeção
direta de gasolina SIDI (Spark Ignition Direct Injection).
São 277 cavalos, que coloca esse
motor no mesmo patamar de SUVs
importados de preço superior e

Conectados para te ajudar comprar e vender!

consolida o modelo da Chevrolet como um
dos veículos de passageiros de produção local
mais potente da história.
Inédito em modelos nacionais do segmento,
esse sistema permite ao motor trabalhar com
uma maior eficiência volumétrica, pois o
combustível é injetado diretamente na câmara de combustão. O propulsor conta com quatro comandos de válvulas continuamente variáveis, bloco em alumínio com ferro fundido
nodular, pistões em alumínio com pino flutuante e resfriamento por jatos de óleo, além
de coletor de exaustão integrado ao cabeçote.
Outra vantagem de todas essas tecnologias
está na redução do consumo de combustível e
dos índices de emissões de poluentes.
O motor 3.6L HFV6 traz o que há de mais
moderno no mercado global para propulsores
aspirados, incluindo coletor de admissão em
plástico e coletor de escapamento integrado
ao cabeçote. Destaque para os quatro comandos de válvulas continuamente variável, que
otimizam o desempenho do motor conforme
a necessidade do veículo, para os pistões em
alumínio com pino flutuante (de menor massa
e atrito) e para o coletor de exaustão integrado ao cabeçote, que favorece o rápido aquecimento do catalizador, reduzindo as emissões.
Um gráfico no computador de bordo do carro
é um auxilio extra para o motorista guiar de
forma mais econômica.
Outra particularidade da segunda geração do
motor 3.6L HFV6 da Chevrolet é o bloco em
alumínio com camisas em ferro fundido nodular. Essa característica aumenta a vida útil
do motor e facilita a manutenção.
A transmissão é automática, de seis velocidades e funcionamento suave. O motorista pode
ainda optar por efetuar as trocas manualmente por meio do sistema Active Select.
A tração do veículo é 4x4, comandada por um
seletor eletrônico no console central da cabine.
Premium
O alto nível de sofisticação também pode
ser percebido pelo sistema de isolamento
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acústico reforçado e
pelo apurado acerto da
suspensão, que deixa
o veículo prazeroso de
guiar em qualquer condição de pavimentação.
Oferecido em versão
única de acabamento
(LTZ), o Trailblazer
vem completo de série. Entre os itens de
segurança destacam-se
os airbags laterais e de
cortina, os controles
eletrônicos de tração
e de estabilidade (TC
e ESP) e o controle Os bancos têm forração premium em dois tons (marrom Brownstone e
de balanço de rebo- preto Jet Black), costura pespontada e descansa braço traseiro
que (TSC), que aciona
automaticamente
os
freios e reduz o torque do motor, caso seja
detectado alteração da trajetória do trailer,
por exemplo.
A lista inclui Assistente de Partida em Rampas (Hill Start Assist), que não permite que
o veículo recue em saídas íngremes, e o Assistente de Descida (Hill Descend Control),
que controla a velocidade em descidas íngremes sem a necessidade de intervenção
do motorista, proporcionando maior segurança.
Banco do motorista com regulagens elétricas e sistema multimídia Chevrolet MyLink
com GPS e câmera de ré completam a relação.
O utilitário esportivo tem ainda à disposição uma extensa lista de acessórios, como
tablet de 7” com suporte para encosto de
cabeça e sensor de estacionamento.
Com 4,88 metros de comprimento, 1,90
metro de largura e 2,85 metros de distância
entreeixos, o Trailblazer também é o maior
entre os utilitários esportivos nacionais e o
único equipado com rodas de 18 polegadas
e lanternas de LED.
O SUV da Chevrolet tem garantia de 3 anos
sem limite de quilometragem.
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Novo HB20X chega com visual
ainda mais “aventureiro”
Design está ainda mais próximo do universo dos SUVs. Preço básico Style
Manual: R$ 55.395,00 e Automático: R$ 59.395,00 e Preço básico Premium
Automático: R$ 62.395,00
Da Readação

A

ssim como a versão hatch, que foi recentemente renovada, o modelo
aventureiro da linha HB20 passa
pelas primeiras modificações de
projeto. O Novo HB20X chega
em novembro com visual ainda
mais próximo do universo SUV,
trazendo grade frontal inédita,
para-choques com desenho robusto, rodas de liga leve de 16
polegadas com acabamento diamantado, interior atualizado, direção elétrica e cor exclusiva.
Estilo off road
O desenho do Novo HB20X segue a evolução da filosofia de
design da Hyundai, Escultura
Fluida 2.0, que, inspirada na
natureza e buscando criar valor
artístico, acrescenta maior refinamento nas formas e acabamentos. Diferente do hatch, que
tem linhas mais suaves, o veículo ganhou aparência mais agressiva, incorporando a mesma
identidade dos SUVs da marca.
O Novo HB20X recebe exclusiva e ampla grade frontal com
detalhes cromados, proteções
robustas da carroceria e barras
de teto com acabamento preto, que garantem, ao mesmo
tempo, sofisticação e estilo off
road. Traz faróis de neblina
com projetores e lanternas Clear Type como itens de série, rodas de liga leve de 16 polegadas
com acabamento diamantado,
além de para-choques diantei-

ro e traseiro e identificação de
emblemas renovados para toda
a linha.
Completam o pacote de novidades para a versão topo de linha do HB20X ar condicionado
automático digital com acabamento em preto brilhante, dois
airbags laterais de tórax, que se
juntam aos dois airbags frontais
tradicionais, e retrovisores com
rebatimento automático, que
abrem e fecham ao toque de um
botão no painel ou por meio dos
comandos na chave canivete.
Conectividade, comodidade
e segurança
De olho no consumidor que
busca o melhor em tecnologia,

O Car Link permite espelhar todo o conteúdo de smartphones na tela de 7
polegadas da central multimídia integrada ao painel do veículo de maneira
totalmente ergonômica

entretenimento e conveniência, a Hyundai desenvolveu a
nova central multimídia blueMedia®, disponível como opcional nas versões Premium. O
equipamento é compatível com
o Car Link®, para smartphones
Samsung e LG, e em breve funcionará com o Apple CarPlay®,
para iPhone 5 e superiores
Desempenho

Com bancos, painel das portas dianteiras e manopla de câmbio em couro marrom, garantindo uma harmonia de
tons diferenciada em relação ao mercado

O Novo HB20X recebe direção
elétrica de série, exclusividade da versão aventureira. Além
disso, ganha transmissão de seis
velocidades tanto na configuração manual quanto na automática com o objetivo de aprimorar
ainda mais o prazer de dirigir e
melhorar o desempenho e a efi-
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ciência energética. Em ambas,
a sexta marcha funciona como
overdrive, para redução do consumo de combustível, das emissões de poluentes e do nível de
ruído em altas velocidades.
Com o novo câmbio manual,
a velocidade máxima do Novo
HB20X subiu para 183 km/h e
o tempo de aceleração de 0 a
100 km/h foi mantido em 9,8
segundos. No caso da transmissão automática, houve melhora
expressiva no desempenho: a
velocidade máxima aumentou
6%, para 185 km/h, e o tempo

No câmbio automático, houve melhora expressiva no desempenho: a velocidade máxima aumentou 6%, para 185 km/h, e o tempo de aceleração de 0
a 100 km/h diminuiu 3%, fechando em 11,2 segundos

de aceleração de 0 a 100 km/h
diminuiu 3%, fechando em 11,2
segundos. A opção automática possui troca sequencial, em
que o motorista pode desfrutar
do controle manual das marchas
quando desejar.
Melhorias internas foram aplicadas no motor Gamma 1.6 para
redução de consumo de combustível: o material das velas de
ignição mudou de níquel para
irídio, pistões e anéis de vedação foram retrabalhados para
reduzir o atrito interno e prevenir o atropelamento das válvulas em situações extremas de
sobregiro e o gerenciamento do
alternador foi aprimorado, privilegiando situações de baixa
carga no motor - como ocorre
nas frenagens - para recarregar
a bateria.

Fácil e inteligente!
Conquiste seu Chevrolet
Zero km

Seu retrovisor vem com rebatimento
automático

Com faróis de neblina com projetores e lanternas Clear Type chega
como itens de série

Sem taxa
de adesão

Parcelas fixas

sem

Juros

Garantia
de Fábrica

3378-1331
www.comsortemg.com.br

Autorizado:
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Pequena no tamanho, grande na diversão
Diferenciada na categoria, a KTM 200 Duke pesa 129,5 kg e tem 26 cavalos de potência.
O modelo chega por R$ 15.900

A

s linhas angulosas com grafismos arrojados, o garfo
telescópico invertido com
43 mm de diâmetro e a balança traseira de alumínio chamam tanto a
atenção que mal se nota o pequeno
motor monocilíndrico que equipa a
pequena KTM 200 Duke. Montada
em Manaus (AM) pela Dafra, a caçula da linha naked da marca austríaca chega às lojas por R$ 15.990.
Um preço alto se levarmos em conta
sua capacidade cúbica, mas um valor
justo pela diversão que proporciona.
Basta um olhar mais apurado para
ver que a pequena Duke traz outros
diferenciais em relação às motos
mais vendidas da categoria 250 e 300
cc. Freio a disco com mangueiras aeroquip em ambas as rodas, suspensão
invertida (upside down) na dianteira,
painel digital com computador de
bordo, guidão e rodas de alumínio e
refrigeração líquida. Fora isso, ainda tem o ar de novidade que, ajudado pelo desenho moderno, chama a
atenção por onde passa.
Nota-se também o esmero no acabamento de suas peças, não se encontra
cantos vivos ou peças mal encaixadas. Alguns detalhes chamam atenção
como o desenho da balança traseira
e o sistema de fixação e regulagem
da roda, tudo muito prático e elegante. Porém sentimos falta da alça para
prender o capacete. Como em qualquer pequena naked/street o pequeno
espaço sob o banco limita sua praticidade no dia a dia. Ou seja, com a 200
Duke sempre é preciso estar com uma
mochila nas costas. Voltada para o jovem que quer se destacar na multidão
de motos japonesas de 250cc, a Duke
ainda tem lanterna e piscas em LED,
painel totalmente digital que oferece
até computador de bordo.
Bastante leve (129,5 kg a seco) e com
assento baixo (810 mm) e estreito, a
200 Duke é uma ágil naked urbana

Texto: Equipe Infomoto - Fotos: Mario Villaescusa

com excelente ângulo de esterço para
serpentear entre os carros. A posição
de pilotagem é bem esportiva. Talvez não muito confortável para quem
queira fazer longas viagens ou passar
o dia inteiro sobre a moto, mas na
medida para quem busca uma moto
pequena e acessível para os deslocamentos entre trabalho e faculdade ou
até mesmo para um passeio de final
de semana.
Motor de 26 cv de potência
Alimentado por injeção eletrônica
e com refrigeração liquida, o motor de 199,5 cc e 26 cv de potência
máxima, tem 72 mm de diâmetro e
49 mm de curso, uma configuração
que favorece altas rotações. Mas,
mesmo em baixos e médios giros
que ele se destaca: o câmbio de seis
marchas foi bem escalonado para

Na traseira a KTM 200 Duke vem equipada com pneu na
medida 150/60 ZR17

aproveitar o torque do motor - 1,95
kgf.m a 8.000 rpm.
Nas avenidas com velocidade limitada da capital paulista, é possível rodar a 50 km/h em sexta marcha sem
nenhum engasgo e com fôlego para
ultrapassagens. Essa disposição também ajuda no trânsito mais travado
quando o piloto precisar saltar à frente dos carros.
Mas em altas velocidades, ele mostra sua limitação volumétrica: os giros crescem devagar e a 120 km/h o
conta-giros está a 9.000 rpm, com
pouca folga para chegar aos 10.500
giros quando o motor corta o giro e a
velocidade não passa dos 135 km/h.
Porém para uma tocada esportiva em
meio a uma serra, por exemplo, a caçula da linha Duke se mostrou muito
divertida, enquanto se troca de marchas (seis velocidades) o painel vai
mostrando a marcha engatada. Até
mesmo nas subidas o motor mostrou
folego e o piloto conta ainda com o
shifit-light para avisar que é a hora de
trocar de marcha.
Os freios são bons, o destaque fica
para as mangueiras cobertas com malha de aço que ajudam na eficiência
do sistema. Quando exigidos responderam à altura e até de forma brusca.
Exigindo que o piloto aprenda a dosar a mão. Uma pena que, para manter o preço competitivo, o fabricante
não ofereça o sistema ABS.
Embora o conforto seja prejudicado
pelo banco de espuma mais rígida e a
localização das pedaleiras bem recuadas, que forçam os joelhos a ficarem
flexionados, a posição de pilotagem
instiga a uma tocada mais agressiva.
Nessa condição a suspensão mostra equilíbrio permitindo contornar

Painel completo oferece computador de bordo e até informa que o
descanso lateral está acionado

Balança traseira chama atenção
pelas formas, assim como o sistema de fixação e regulagem da roda

as curvas com muita confiança. Para
completar, as rodas de liga são calçadas com pneus radiais Pirelli Diablo
Rosso que garantem muita aderência.
O consumo na cidade foi de 25 km/l,
enquanto na estrada atingiu 29,39
km/l. Porém é bom lembrar que o
motor foi usado de forma esportiva.
Alias, é bem difícil usar a 200 Duke
de forma racional. Ela inspira o piloto a usá-la com o “cabo torcido”!
Disponível nas cores branca e laranja
a 200 Duke custa mais caro do que as
nakeds japonesas, porém ela é destinada a um público que busca algo
diferente e quer se destacar na multidão. Para esse consumidor ela tem a
fórmula ideal.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Scout é uma custom de 100
cavalos de potência
Montada em Manaus (AM), modelo de entrada da Indian no Brasil conta com design arrojado,
motor de refrigeração líquida, freios ABS e preço sugerido de R$ 49.990

C

om a inauguração da primeira concessionária Indian
no Brasil, a centenária marca norte-americana inicia a venda
de suas motos. Localizada em São
Paulo, a revenda comercializará inicialmente três modelos, dos cinco
prometidos para o mercado brasileiro: Chief Classic, Chief Vintage
e a Scout, que, segundo Rodrigo
Lourenço, diretor geral da Indian,
representará 50% do total de vendas, que deve atingir 800 unidades
no primeiro ano.
Segundo Lourenço, “devido ao cenário econômico atual, iniciamos as
operações com mais cautela, mas
acreditamos em forte crescimento
no longo prazo”. Em sua fase de
implantação a marca terá mais três
lojas: Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Florianópolis (SC).
Até o final de 2016, a Indian promete mais quatro concessionárias.
Conheça em detalhes o “carro-chefe” deste ícone americano, que tem
preço sugerido de R$ 49.990 e será
a concorrente direta da linha Sportster 1200 da Harley-Davidson.
Apresentada em 2014, a Scout voltou ao mercado após ficar fora por
mais de sete décadas. O modelo,
montado em Manaus (AM) na fábrica da Dafra, traz uma interpretação moderna da clássica motocicleta. O destaque fica para o motor, o
primeiro de arrefecimento líquido
da história da marca, que teve seu
início em 1901.
Em seu desenvolvimento os engenheiros mantiveram a essência e
o DNA original da Scout dos anos
1920, 1930 e 1940. Dessa forma,
o chassi construído em alumínio
do tipo “triângulo rígido” (ou rigid
triangle, marca registrada da Indian), encontrado nas lendárias 101

Texto: Aldo Tizzani - Fotos: Divulgação

Scout, foi “imortalizado” no novo
projeto.
Motor V2 de 100 cv
A Indian Scout está equipada com
o motor DOHC (duplo comando de
válvula) V-Twin de 1.133 cm³ e oito
válvulas. Apesar de novo, a companhia afirma que os engenheiros
combinaram o design, o desempenho e a confiabilidade das antigas
Scout, com os componentes e tecnologias modernas. O motor é capaz
de gerar 100 cavalos de potência a
8.100 rpm e torque máximo de 9,98
kgf.m a 5.900 giros. O modelo conta ainda com injeção eletrônica de
combustível, transmissão de seis
velocidades e acelerador eletrônico
“ride-by-wire”.

O banco único em couro marrom,
além de conferir um aspecto clássico, fica a apenas 635 mm do solo, o
que garante conforto e agrada pilotos de diferentes estaturas e níveis
de experiência. Com 2.311mm de
comprimento e pesando 244 kg a
seco, a Scout conta com suspensão
dianteira com dupla mola e 120 mm
de curso na dianteira. A traseira usa
duplo amortecedor de 76 mm de
curso e oferece regulagem na pré-carga de mola. Para ajudar no trabalho de amortecimento, o modelo
de entrada da Indian adotou rodas
de liga leve de 16 polegadas, que
estão calçadas com pneus de medidas 130/90 na dianteira e 150/80 na
traseira.
O trabalho de frenagem é feito por
único disco de 298 mm de diâmetro
e pinça de dois pistões na dianteira
e disco simples também de 298 mm
e pinça de pistão único, na traseira.
Na Scout, o sistema de freios ABS é
de série e atua em ambas as rodas.
Estética e cores

Após mais de 70 anos ausente do mercado, a Indian traz de volta à vida
seu modelo ícone, a Scout

Para manter o estilo, a Indian equipou a Scout com um farol redondo
com acabamento em preto e aro
cromado, que reproduz o desenho
original, e ainda combina com outros elementos da motocicleta. O
símbolo do tanque – de 12,5 litros
de capacidade e um moderno bocal
aeronáutico – lembra o utilizado nas
Scout da década de 1920, tudo para
deixar o novo modelo com a identidade da antiga moto, porém com

O banco único em couro marrom
garante um visual ainda mais clássico a nova Scout

A Indian Scout recebeu o motor de
1.133 cm³, o primeiro arrefecido a
líquido da marca

boa dose de tecnologia.
Básico, o painel de instrumentos traz
conta giros digital, hodômetro, luz
indicadora de temperatura de motor
e aviso de reserva de combustível.
Disponível nas cores vermelho, prata e preto (Indian Red, Silver Smoke
e Black Smoke), a Scout tem preço
sugerido de R$49.990.
SERVIÇO
Indian Motorcycle SP - Avenida dos
Bandeirantes, 2.020, Vila Olímpia,
São Paulo (SP). Telefone (11) 50902100.
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Barbearia na oficina
Estúdios de customização oferecem serviços diversos, vestuário e shows para os entusiastas das
motos. Eles podem fazer a barba ou mesmo uma tatuagem

M

ais do que apenas motos,
o universo sobre duas rodas tem uma atmosfera
própria, que engloba comportamento, serviços, roupas, acessórios
e lazer. Atentas a esta crescente
tendência lifestyle, oficinas renomadas na customização de motos
têm investido em espaços amplos
e multidisciplinares, que reúnem
tudo o que um motociclista procura
(e gosta). Bar, lanchonete, estúdio
de tatuagem e até barbearia são alguns serviços oferecidos aos pilotos. Para atrair um público cada dia
mais descolado, este expediente
também foi utilizado por Ducati e
Triumph na última edição de Salão
Duas Rodas.
Para certificar o sucesso desta receita, basta tomar a Harley-Davidson base. Principal fabricante de
customs, a marca norte-americana
supre boa parte de seus rendimentos
vindos tanto dos acessórios para as
motos, como também das jaquetas,
botas, óculos e outros itens de vestuário tão cobiçados por seus donos.
São Paulo – mais especificamente
o bairro da Vila Olímpia, na Zona
Sul – tem se revelado o principal
cenário deste tipo de oficinas completas, ampliadas de modo a poder
agregar serviços e atrações como
shows e baladas.
Inaugurada em setembro, “A Caverna”, do ex-piloto de Formula 1
e customizador Tarso Marques, é o
mais novo endereço. O local chega como concorrente do Johnnie
Wash, tradicional oficina custom,
lavagem e lanchonete. Em dez anos
de estrada, o Johnnie se mudou recentemente, foi ampliado e passou
a oferecer serviços conjugados com
o Juicy J (Gastropub). Lá, se pode
cortar o cabelo, comprar óculos ou
joias masculinas e petiscar em um
bem cotado bar/lanchonete.
Já a “A Caverna” também aposta
no “barber shop”, mas se diferencia

Texto: Guilherme Silveira - Fotos: Kiko Sux, Gerson Lima e Divulgação

Há três meses, a capital do Paraná, ganhou a oficina Legend Motors

pelo pub e até conta com um estúdio de tatuagem. Em ambos locais
há dias de shows (sexta no Wash e
quinta e sábado na Caverna), portanto caso a empolgação tome conta do motociclista, há a boa “sacada” de se poder deixar a moto no
local para pegá-la no outro dia.
Do sonho à realidade
Tarso Marques revela que “A Caverna” é um sonho antigo, local
feito à sombra de sua personalidade e sem designer algum para sua
decoração. “Poucos sabiam, mas
era aonde eu morava e também
funcionava uma segunda oficina a
portas fechadas. Aprimorei o projeto por um tempo e resolvi criar uma
sinergia entre objetos, serviços

A decoração é destaque do novo empreendimento do ex-piloto de Formula
1 Tarso Marques

Quintas e sextas o Shibuya abrirá suas portas para shows de rock, blues e
hip-hop

apropriados para os motociclistas
e, claro, a garage custom, uma paixão minha. É o tipo do lugar com
clima de amigos; não necessariamente uma balada, mas muito bem
frequentado”, relata, completando
que belas modelos, por exemplo,
são habitués do local.
Atraindo pelo estômago
Outra oficina renomada em São
Paulo, a Shibuya Garage customiza
motos há 13 anos. Há alguns meses mudou da Av. Doutor Arnaldo
para a nobre Vila Olímpia, quando
aproveitou para abrir um bar/hamburgueria na entrada da garage.
Segundo Maurício Marques, um
dos sócios, o novo negócio veio de
uma necessidade que nasceu no antigo endereço. “Aos finais de sema-

na o pessoal começava a se reunir,
tomar cerveja, assar uma carne...
na hora que víamos, estava rolando
uma festa!”. Ainda nas palavras do
empresário, o bar tem agregado em
torno de 30% dos novos clientes
da custom shop, que acaba fazendo um “tour” pelas instalações e se
encanta com os serviços.
“A Shibuya visa clientes mais alternativos, que realmente usam a
moto no dia-a-dia. Com o bar, este
indivíduo fica em contato direto
com profissionais do setor, faz amizades com quem está nesse meio e
sente-se permeado por todo esse
universo”, relata Marques. A ideia
tem dado tão certo, que às quintas e
sextas o local abrirá para shows de
rock, blues e hip-hop.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Motos - Notas

Honda renova suas crossovers
A Honda fez grandes mudanças nos modelos CB 500X e NC
750X para 2016. No caso da CB 500 X, a pequena aventureira
recebeu parabrisa 10 cm mais alto, luzes de LED e a suspensão
dianteira ganhou regulagem na pré-carga da mola. Além disso,
o manete de freio pode ser regulado. Segundo o fabricante, ainda foram feitas mudanças no câmbio para facilitar a troca de
marchas. A NC 750X também recebeu melhorias. Segundo a
Honda, o novo desenho tornará o modelo ainda mais aventureiro. A moto recebeu parabrisa maior, farol e lanternas em LED,
suspensão dianteira com regulagens, maior espaço para capacetes e ponteira de escape menor, que propaga um som mais
agressivo. Entretanto, vamos demorar um pouco mais para conferir as reformulações nas duas crossovers. A Honda revelou
apenas alguns sketches das novidades e promete mostra-las por
inteiro no final de outubro, durante o Tokyo Motor Show.

Coroa revolucionária

Trocar a coroa sem a necessidade da retirada da roda é a proposta
da Riffel ao apresentar a coroa “bipartida”. O novo produto possui a
parte dentada da coroa dividida em dois segmentos (por isso o nome
‘bipartida’) e permite ao mecânico substituir facilmente o conjunto
trocando apenas a parte desgastada. Segundo a empresa, a nova coroa
irá oferecer mais praticidade aos mecânicos, com redução de até 50%
no tempo de troca da peça. Informações: http://www.riffel.com.br/ID

Kawasaki atualiza a
sport-touring ZZR 1400

As reformulações da
CB 500X e NC 750X
serão reveladas no
Tokyo Motor Show,
no Japão

“Cinquentinha sem CNH”
Está suspensa temporariamente a exigência de
CNH (Carteira Nacional
de Habilitação) para os
usuários de motonetas.
Segundo informações divulgadas pela Associação
Nacional dos Usuários de
Ciclomotores (ANUC), a
entidade entrou com uma
ação civil pública, com
pedido de antecipação de
tutela, que foi ajuizada
contra a União Federal
em decisão liminar proferida pela juíza Nilcéa Maggy, da 5ª Vara Federal
em Pernambuco.
Em seu comunicado, a
ANUC informa que os
proprietários de ciclomotores foram prejudicados pela a Lei 13.154, que
entrou em vigor em 31 de julho de 2015. Pela lei, os ciclomotores –
também conhecidos como “cinquentinha” – devem ser licenciados e os
condutores portar CNH – Categoria “A” ou Autorização para Condução
de Ciclomotores (“ACC’’). Na prática, porém, os donos de ciclomotores
não conseguiam a emissão da ACC junto aos Detrans (Departamento
Estadual de Trânsito) e motoescolas.
Com base nessa alegação, a ANUC conseguiu a suspensão temporária
da exigência da CNH ou ACC. Porém, continua valendo a necessidade
de emplacamento dos ciclomotores – que em sua grande maioria roda
na clandestinidade. Segundo a Abraciclo, associação dos fabricantes do
setor, entre 2010 e 2014 foram importadas mais de 650 mil unidades e a
produção interna foi de 195 mil ciclomotores. Desse total, menos de 10%
foram emplacados, segundo dados do Denatran (Departamento Nacional
de Trânsito).

AGENDA (Encontros de Motociclistas)
7º Encontro de Motociclista
30 de Outubro
Local: Praça de Eventos - Posto
São Paulo - Elói Mendes (MG)
Organização: Moto Clube Sobrinhos do Barão

A sport-touring ZZR 1400, nome
dado à versão europeia da Ninja
ZX-14R, recebeu pequenas atualizações para 2016. A começar pelo
painel, que ganhou visores mais
iluminados e uma tela de LCD que
alterna entre fundo branco e preto
para facilitar a visualização. Para

poluir menos e atender às normas
da Euro4, o motor de quatro cilindros em linha e 1.441 cm³ também
ganhou um novo mapa de gerenciamento. Segundo a Kawasaki, a
mudança não alterou o desempenho
soberbo do motor que produz 200
cv de potência máxima.

4º Vila Velha MotoFest
30 de outubro
Local: Parque da Prainha – Centro - Vila Velha (ES)
Organização: Répteis do Asfalto
Moto Clube
7º MUCC Motociclistas Unidos
Contra Câncer
De 30 de outubro a 01 de novembro
Local: Praça central – Centro Vista Alegre do Alto (SP)

Organização: Corujas do Asfalto
Moto Clube
18º Aniversário Motoqueiros da
Pedra
31 de outubro
Local: Av. Sérgio Abdul Nour Recinto da FAITA - Distrito Industrial – Itápolis (SP)
Organização: Motoqueiros Da
Pedra
10º Motofest e 10° Aniversário
dos Doidos do Asfalto
31 de outubro
Local: Miguel Pereira Atlético
Clube – Centro - Miguel Pereira
(RJ)
Organização: Doidos do Asfalto
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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

AUDI

CHEVROLET

CITROËN

DODGE

FIAT

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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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.

Classificados webSeminovos

O MELHOR DOS
DOIS MUNDOS COM
A MELHOR CONDIÇÃO
ESTÁ NA MIT CAR.

70% +24
ENTRADA

PARCELAS

VENHA CONHECER SEU NOVO ASX 2016.

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

A Mit Car está com uma condição
perfeita para a sua garagem ficar on,
sem você ficar off. ASX 2016 na mão,
com juro zero nas prestações e
emplacamento grátis para você se
sentir no céu, com as quatro rodas
na terra. Mas é só em setembro.

Consulte condições da promoção com os nossos vendedores.
Agende um test drive e levamos o ASX 2016 até você.

/mitcarminas

/mitcarminas

/mitcarminas

Mit Car Catalão | Av. Presidente Carlos Luz , 561 | Caiçara | 31 3419 8300
Mit Car Lourdes | Rua Curitiba, 1.665 | Lourdes | 31 3290 8300 | Belo Horizonte | MG
www.mitcarminas.com.br
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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!

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.

HONDA

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

o ÚNICO FEIRÃO DE USADOS
AUTO SHOW NO SHOPPING DEL REY
Tudo para você fazer um bom negócio
- Financiamento
- Despachante
- Certificado de procedência
- Anúncio grátis

17

Tudo para você fazer um bom programa
- Praça de alimentação
- Food Trucks
- Wi-fi
- Infraestrutura completa do Shopping Del Rey

Todo domingo no Shopping Del Rey até as 13:00
Avenida Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte - MG
www.autoshow.com.br
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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.

HYUNDAI

INFINITI

JAC

JEEP

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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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.

KIA

LAND ROVER

MERCEDES-BENZ

MINI

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

NISSAN

PEUGEOT

RENAULT

SUZUKI

TOYOTA

TROLLER

VOLKSWAGEN

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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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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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.

VOLVO

HARLEY DAVIDSON

DUCATI

HONDA

KAWASAKI

MV AGUSTA

SUZUKI

TRIUMPH

YAMAHA

Consulte condições na concessionária. Garantia de 3 meses para motor e caixa.

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE.

seuhonda.com.br

31
Siga a Saitama nas

REDES SOCIAIS:

/saitamahonda

2534-9090
@saitama_honda

@saitamahonda

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

