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A3 Sedan 1.4 Flex agora
fabricado no Brasil

Veja na página 06
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Escolha aqui também o seu 0km!

A versão conversível do Range 
Rover Evoque finalmente foi 

apresentada em Londres

Evoque Conversível

começam neste sábado, com 
visual ainda mais aventureiro,-

modelo ganhou faróis com LED, 
direção elétrica

Vendas do Novo HB20X

04 08

Modelo mais vendido entre os 
scooters ganha motor novo e 
visual renovado para 2016 – o 
preço também aumentou: parte 

de R$ 10.299

Honda PCX 

10
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Notas

Nova linha Agrale LX oferece mais tecnologia, 
conforto e ergonomia

Ford realiza eventos com o Ecosport
na Romênia e na França

Vendas do Novo HB20X

A Ford Europa reuniu a imprensa em dois eventos diferentes com o 
EcoSport no mercado europeu: o lançamento na Romênia e a apre-
sentação do ano-modelo 2016 do utilitário esportivo na França. A 
chegada à Europa Oriental era aguardada com muita expectativa, 
enquanto o lançamento francês trouxe novidades do modelo, in-
cluindo uma versão sem estepe convencional, o que é permitido 
naquele mercado.
O EcoSport já é comercializado em 11 países no continente europeu 
e a programação é estender as vendas do veículo com a produção na 
região. Recentemente, a Ford anunciou a montagem do modelo na 
fábrica da Rússia, diversificando as bases de produção. Ele já está 
presente em quase uma centena de mercados. Além da América do 
Sul, o EcoSport tem feito sucesso também na Ásia, especialmente 
na Tailândia, Índia e China.

Começam neste sábado (14) as vendas 
do Novo HB20X, modelo aventureiro 
da linha HB20. O veículo ganhou um 
visual ainda mais próximo do univer-
so SUV, com grade frontal hexagonal 
com detalhes cromados e itens exclu-
sivos, como direção elétrica, cor pe-
rolizada Verde Forest e rodas de liga 
leve de 16 polegadas com acabamento 
diamantado.
Com motor 1.6 e novo câmbio de seis 
velocidades, manual ou automático, 
apresenta também equipamentos de 
conforto e segurança inéditos, como 

ar-condicionado automático digital, 
airbags laterais, central de entreteni-
mento blueMedia® com espelhamento 
de smartphones, retrovisores rebatí-
veis e bancos em couro marrom.
Na configuração Style com câmbio 
manual, o Novo HB20X sai por R$ 
55.395,00. Com câmbio automático, seu 
preço é de R$ 59.395,00. Na versão Pre-
mium, que conta com ar-condicionado 
automático digital, retrovisores rebatí-
veis automaticamente e faróis com pro-
jetor e Light Guide em LED, o veículo 
tem preços a partir de R$ 62.395,00.

A Agrale S.A. lança a linha LX de caminhões leves e médios. São três 
modelos – 8700 LX, 10000 LX e 14000 LX – com as tradicionais carac-
terísticas de robustez, durabilidade, baixo custo de manutenção e a con-
sagrada cabine estendida, agora com diversos equipamentos como itens 
de série para oferecer conforto, espaço, ergonomia e tecnologia para os 
clientes da marca.
Os caminhões Agrale da Linha LX mantêm o visual marcante e arrojado 
da cabine estendida, que garante interior amplo e confortável. Além da  
praticidade e confiabilidade de sua mecânica,  esta linha de produtos ofe-
rece mais em tecnologia embarcada, conforto e itens de design. Já sairão 
de fábrica, como equipamentos de série,  sistema de ar-condicionado, 
vidros e retrovisores com comandos elétricos, rádio AM/FM com entrada 
USB, alto-falantes, calotas de rodas, computador de bordo no cluster, pi-
loto automático, acelerador manual para implementos – PTO e cintos de 
segurança retráteis (exceto o central).

Destaques na vida escolar, estudantes
recebem prêmio da FCA e CNH industrial

Em cerimônia realizada em um dos principais endereços de Belo 
Horizonte, o Teatro Bradesco, a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 
e a CNH Industrial promoveram a entrega do 19º Prêmio Educa-
ção a 130 estudantes vencedores. Os premiados são filhos ou de-
pendentes de empregados das empresas do grupo FCA e da CNH 
Industrial com as melhores notas ao longo do Ensino Médio, Téc-
nico ou Superior.
Cem deles, formandos do Ensino Médio, receberam prêmio de R$ 
4 mil, e outros 30 formandos do Ensino Superior receberam R$ 
8 mil. Mais do que premiar os estudantes que foram destaque, o 
Prêmio Educação valoriza e ressalta a importância da vida escolar 
para a formação de pessoas éticas e um país mais justo.
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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!

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.
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Notas

Renault é a melhor serviço de atendimento ao cliente

#STOPTHECRASH: uma nova parceria global promovendo a preservação 
de vidas no trânsito através de tecnologias preventivas

 Os caminhões extrapesados 
Axor Econfort da Mercedes-
-Benz foram os modelos es-
colhidos para o transporte de 
combustíveis e gases da Morada 
Transportes, empresa com sede 
em Araraquara, São Paulo, que 
atua em diversas regiões do País. 
O cliente adquiriu para a sua fro-
ta 30 unidades do cavalo mecâ-
nico Axor 2544 6x2 e 10 unida-
des do modelo Axor 2644 6x4, 
destinando-os em rotas pelo interior paulista, Sul de Minas 
Gerais, Centro-Oeste e Rio de Janeiro.
“Estes são os primeiros caminhões Axor Econfort em nossa 

frota. Tanto a Mercedes-Benz, 
quanto os concessionários Peres 
Diesel e Pirasa, se empenharam 
para entender nossas necessida-
des e nos ajudaram a montar o 
projeto, o que nos deixou muito 
seguros na escolha”, afirma Fer-
nando Fernandes, gerente exe-
cutivo da Morada Transportes. 
“Além disso, constatamos uma 
evolução do Axor para nossas 
aplicações e levamos em conta 

as condições apresentadas na negociação, que contou com 
o envolvimento do Banco Mercedes-Benz, fortalecendo 
ainda mais essa parceria”.

Mercedes-Benz vende 40 caminhões extrapesados
para a Morada Transportes

As atuais tecnologias que previnem acidentes são 
capazes de impedir diversos tipos de colisões de ve-
ículos antes que elas ocorram. Por exemplo, estudos 
mundiais têm confirmado a eficiência do Controle 
Eletrônico de Estabilidade (ESC) para reduzir em 
até 40% as fatalidades em colisões de veículos.
Lançado para coincidir com a publicação do mais 
recente Relatório Global da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) sobre Segurança no Trânsi-
to, o #STOPTHECRASH é uma parceria liderada 
pela Global NCAP * com o objetivo de dissemi-
nar da forma mais ampla possível essas tecnolo-
gias que salvam vidas e que conta com o suporte 
das Divisões de Pneus e de Chassis & Safety da 
Continental, fornecedora líder internacional da 
indústria automotiva.
Apoiando os objetivos globais da Organização das Nações 
Unidas e a Década de Ações para Segurança nas Estadas, 

Levantamento da revista Exame, em parceria com o Ins-
tituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Clien-
te (IBRC), apontou a Renault como a montadora com 
o melhor atendimento ao cliente no Brasil. Em evento 
realizado ontem, em São Paulo, a Renault recebeu o tí-
tulo de “Destaque setorial do ranking Exame/IBRC de 
Atendimento ao Cliente 2015” por ter ficado em 1º lugar 
entre todas as empresas do setor automotivo.
O estudo, feito com 5.121 pessoas que citaram cerca de 
180 empresas de diversos segmentos, classificou as 100 
empresas mais bem avaliadas em atendimento ao clien-
te. Na classificação geral, a Renault do Brasil está em 
13º lugar, um avanço de 13 posições em relação a 2014 
quando ficou em 26º lugar.
“Essa evolução comprova mais uma vez que o cliente 
é o centro do negócio da Renault.  Nós e toda a rede 
de concessionários, continuaremos a investir para sa-
tisfazer cada vez mais nossos clientes com rapidez e 
eficiência”, afirma Gustavo Schmidt, Vice-Presidente 
da Renault do Brasil.

a campanha #STOPTHECRASH está focada em promover 
os sistemas de segurança que comprovam a sua eficiência 
no mundo real.

Desde 2012, a Renault avançou 35 posições quando apa-
receu neste levantamento pela primeira vez, em 48º lugar. 
O estudo Exame IBRC é divulgado desde 2010 e é uma 
referência nacional em análise de atendimento ao cliente 
no Brasil.
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Audi A3 Sedan 1.4 TFSI Flex chega ao 
mercado recheado de equipamentos

Da Redação

  Produção do modelo mais vendido da marca no país foi iniciada em setembro em São José 
dos Pinhais (PR). Seus preços variam entre R$ 99.990,00 e R$ 109.990,00

Com um design bem equilibrado, o  A3 Sedan atende aos mais exigen-
tes clientes em acabamento e estilo

Seu interior se caracterizam pelo conforto e segurança, incluindo, en-
tre outros itens, um total de sete airbags para proteção dos ocupantes

O A3 Sedan, modelo mais ven-
dido pela Audi no mercado 
brasileiro, começa a ser co-

mercializado no país, a partir desta 
segunda quinzena de novembro. 
Com o início da fabricação nacio-
nal, em São José dos Pinhais, no 
Paraná, o modelo teve suas versões 
atualizadas e traz agora uma maior 
gama de equipamentos de série, 
mais opcionais e duas novas opções 
de motorização.
O início da fabricação do A3 Sedan 
no país é um importante marco para 
a Audi. A entusiástica aceitação do 
veículo no Brasil contribui de forma 
decisiva para que a marca atingisse 
esse patamar. Desde seu lançamento 
no país, o modelo já vendeu 7.877 
unidades (5.089 da versão 1.4 e 
2.788 da 1.8).
A marca conta hoje com 43 conces-
sionárias, distribuídas por todas as 
regiões do país, uma rede que conti-
nua em constante expansão. A Audi 
possui também duas importantes 
instalações para dar suporte à área 
de pós-vendas: o Centro de Treina-
mento e Competência Tecnológica, 
em São Paulo, para atender aos re-
vendedores, e o Centro de Distribui-
ção de Peças, na cidade de Jundiaí. 
O plano estratégico da Audi para o 
mercado brasileiro estabelece obje-
tivos claros e definidos para médio e 

A adoção de novos motores e um 
significativo aumento no desempe-
nho marcam o lançamento do A3 
Sedan nacional. As versões Attrac-
tion e Ambiente passam a contar 
com o motor 1.4 Turbo FSI Flex 
produzido no Brasil, com injeção 
direta de combustível, 150 cv de po-
tência e 250 Nm de torque. A topo 
de linha Ambition, equipada com 
motor 2.0 TFSI, completará a linha 
posteriormente.
Com ganho de 28 cv em relação ao 
anteriormente importado, o motor 
turbo flex de 1,4 litro com injeção 
direta de combustível na câmara de 
combustão tem seu desempenho po-

tencializado pelo câmbio automáti-
co Tiptronic de seis velocidades, 
que oferece a possibilidade de tro-
cas de marchas de forma manual por 
meio da alavanca seletora ou pelas 
aletas (shift paddles) posicionadas 
atrás do volante.  Esse conjunto me-
cânico de alta eficiência leva o A3 
Sedan da imobilidade aos 100 km/h 
em 8,8 segundos.

As versões

Com o novo motor bicombustível, o 
A3 Sedan continuará sendo ofereci-
do nas versões Attraction e Ambien-
te, mas traz maior variedade de itens 

longo prazo e inclui a fabricação de 
outros modelos.

Mais performance, mais eficiên-
cia e nova tecnologia flex
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de série e oferta de opcionais. Todas 
elas se caracterizam pelo conforto e 
segurança, incluindo, entre outros 
itens, um total de sete airbags para 
proteção dos ocupantes – frontais e 
laterais na dianteira, airbags de cor-
tina para as janelas laterais diantei-
ras e traseiras e airbag para prote-
ção dos joelhos do motorista. Outro 
item de segurança ativa, presente 
em todas as versões, é o ESP, con-
trole eletrônico de estabilidade.

Alta rigidez, baixo peso

Na Audi, a alta tecnologia não se 
limita ao desempenho dinâmico e 
aos sistemas eletrônicos. Ela está 
fortemente presente no projeto de 
estrutura e carroceria de todos os 
modelos da marca. A construção 
com peso leve é um dos concei-
tos fundamentais do projeto do A3 
Sedan e levou à utilização de uma 
ampla variedade de materiais com-
binados conforme as solicitações 
de cada parte do chassi, suspensão 
e carroceria.
Peças de aço de alta resistência, 
temperadas na própria matriz onde 
são moldadas, constituem 26% da 
carroceria do A3 Sedan.  Elas são 
aquecidas até cerca de 1.000o C e, 
em seguida, resfriadas a aproxima-
damente 200o C, em uma prensa 
de estampagem refrigerada a água.  
Esse processo cria uma estrutura de 
ferro e carbono com excepcional re-
sistência à tensão. Assim, as peças 

que utilizam esses aços de alta tec-
nologia podem ter paredes estreitas 
e, consequentemente, menor peso.

Um motor para o Brasil:
1.4 Turbo FSI Flex

 

Um motor exclusivo para um merca-
do muito especial: o Brasil é o úni-
co país do mundo onde a tecnologia 
dos motores multicombustíveis é 
dominante e, por isso, o motor 1.4 
que equipa as versões Attraction e 
Ambiente foi adaptado com exclu-
sividade para o nosso país.
Com a calibração adotada, o 1.4 
Turbo FSI Flex que equipa o A3 
Sedan passou a oferecer maior po-
tência, de 150 cv, e torque máximo 
de 250 Nm disponível a apenas 
1.500 rpm, otimizando o desempe-
nho nas condições de uso mais fre-
quentes, ou seja, no trânsito urba-
no, em velocidades moderadas. Um 
detalhe importante é que os valores 
de desempenho do motor são idên-
ticos tanto com etanol puro como 
com gasolina.
Com o novo conjunto mecânico, 
as versões do A3 Sedan equipadas 
com motor 1.4 TFSI Flex obtive-
ram uma melhora importante no 
desempenho: a aceleração de 0 a 
100 km/h acontece agora em 8,8 
segundos – meio segundo mais rá-
pido do que nos modelos anterio-
res. A velocidade máxima passou a 
ser de 215 km/h.

Fácil e inteligente!
Conquiste seu Chevrolet

Zero km

Fácil e inteligente!
Conquiste seu Chevrolet

Zero km

Garantia 
de Fábrica

Parcelas fixas
sem

Juros

Sem taxa
de adesão

31 3378-1331
www.comsortemg.com.br CONSÓRCIO NACIONAL CHEVROLET

Autorizado:

O motor 1.4 TFSI Flex  agora com maior potência e melhor desempe-
nho em todas as versões

O câmbio é Tiptronic, 6 velocidades despensa comentários
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Range Rover Evoque Conversível é 
apresentado no reino unido

Da Readação

Mais versátil e capaz conversível do mundo é revelado durante um espetacular amanhecer na 
cidade de Londres. O modelo acaba de ser apresentado em um incrível cenário criado pela facul-
dade de design Central Saint Martin, dentro da UAL a mais renomada do Reino Unido.  O modelo 

está confirmado para ser comercializado no mercado brasileiro em 2016

A versão conversível do Range 
Rover Evoque finalmente foi 
apresentada hoje em Lon-

dres, em uma ação espetacular que, 
por meio da tecnologia de projeção 
de alta definição, transformou o cli-
ma cinza de uma noite fria de inver-
no em uma manhã quente e dourada 
de sol típica de verão.
A deslumbrante cena ocorreu teve 
como cenário o edifício da faculda-
de de design Central Saint Martins, 
a mais renomada do Reino Unido, 
localizada em Granary Square, na 
capital da Inglaterra.
A projeção ocupou um espaço equi-
valente a dez quadras de tênis e exi-
giu uma estrutura de vinte projeto-
res, cada um com uma combinação 
de 400 mil lumens que emitiram luz 
equivalente a 40 mil velas. A apre-
sentação também contou com um 
show de águas, protagonizado por 
1.080 jatos de alta precisão e mais 
de 4.300 lâmpadas em LED con-
troladas individualmente para pro-
porcionar o efeito de uma completa 
mudança de estação climática.
Com o design como seu principal 
apelo, o Range Rover Evoque con-
versível traz capacidade suprema 
para percorrer todos os tipos de ter-
reno, espaço para transportar con-
fortavelmente quatro adultos e suas 
bagagens. O modelo traz bastante 
sofisticação para os motoristas de 
todas as partes do mundo.
Para o diretor de design da Land 
Rover, Gerry McGovern, “o Ran-
ge Rover Evoque conversível é um 
verdadeiro símbolo de refinamento, 
luxo e criatividade em design. As 
proporções elegantes de um Evoque 
nos levou a criar uma versão con-

versível do modelo. Ter o resultado 
fina deste trabalho revelado dentro 
da Faculdade de Design Central 
Saint Martins, uma das mais reno-
madas do gênero no mundo se en-
caixa perfeitamente com a proposta 
do veículo”.
UAL é a maior universidade de de-
sign da Europa, com amplo reco-
nhecimento em arte e moda em todo 
o mundo. O centro é formado por 
seis faculdades que incluem o Cen-
tral Saint Martins, escola renomada 
em arte progressiva design e pensa-
mento criativo.
Desde seu lançamento em 2010, o 
Evoque mudou completamente o 
design e o estilo do segmento de 
SUVs. Mais vendido Land Rover 
em todo o mundo, o modelo já teve 
até o momento cerca de 500 mil uni-
dades comercializadas em mais de 
170 países. Com alta tecnologia em-

barcada e equipado 
com motores extre-
mamente eficientes 
movidos a diesel ou 
gasolina, o modelo 
revolucionou seu 
segmento.
Design é uma ca-
racterística que está 
no DNA do Evo-
que. Sua silhueta foi 
apresentada pela pri-
meira vez ao mundo 
em 2010 por meio de esculturas 
artísticas feitas em arame, as mes-
mas que nortearam o lançamento da 
mais nova versão do veículo agora 
em 2015. Seis diferentes esculturas 
de arame que remetem ao Evoque 
conversível ficaram expostas em 
endereços badalados de Londres du-
rante todo o mês de outubro e hoje 
estão juntas como parte do cenário 

O Range Rover Evoque conversível alia design e capacidade para en-
tregar um veículo completamente novo no segmento de veículos sem 
capota

O modeleo  conversível é umver-
dadeiro símbolo de refinamento, 
luxo e criatividade em design

Extremo luxo ao ar livre com espaço para abrigar confortavelmente 
até quatro adultos

de lançamento do carro.
O Range Rover Evoque conver-
sível está confirmado para ser co-
mercializado no mercado brasilei-
ro em 2016.
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Macan ainda mais nervoso

Da Redação

Como todos os modelos da 
Porsche que ostentam es-
tas três letras, a nova ver-

são GTS do Macan é inspirada no 
automobilismo de competição. 
Um chassi reformulado, 20 cv de 
potência mais do que o Macan S 
e freios reforçados são res-ponsá-
veis pela diferença. Em termos de 
potência e torque, os 360 cv e 51 
kgfm posicionam o Macan GTS 
entre o Macan S e o Macan Turbo. 
O embasamento técnico para isso 
compreende o motor V6 biturbo 
do Macan S, com três litros de ci-
lindrada, suplementado pelo câm-
bio de dupla embreagem Porsche 
Doppelkupplung (PDK) e o Pors-
che Traction Management (PTM 
- sistema de gerenciamento de 
tração), com distribuição flexível 
de força entre os eixos dianteiro e 
traseiro. Com isso, o Macan GTS 
acelera de 0 a 100 km/h em 5,2 
segundos – ou em apenas 5,0 se-
gundos se equipado com o pacote 
Sport Chrono. A velocidade má-
xima é 256 km/h. Itens no estilo 
típico Porsche GTS complemen-
tam a imagem esportiva.
O Macan GTS combina o alto 
nível do típico dinamismo de ro-
dagem da Porsche com uma exce-

Mais cara, modelo 2016 da aventureira, cotado em R$ 15.015, ganhou motor bicombustível e 
uma nova traseira. Vale a pena trocar sua antiga por uma nova?

Também combi-nando com o estilo externo figuram os bancos espor-
tivos especiais GTS e um sistema de escapamento esportivo de alta 
sonoridade

Com visual impecável  o modelo ficou com um apecto mais arrojado

lente praticidade para o dia-a-dia. 
Um acerto mais esportivo do Por-
s-che Active Suspension Mana-
gement (PASM - gerenciamento 

ativo da suspensão) com menor 
altura, juntamente com ridas de 
20 polegadas com pintura preto 
fosca e pneus de uso misto são 
alguns dos itens do equipamento 
do GTS. Também combi-nando 
com o estilo externo figuram os 
bancos esportivos especiais GTS 
e um sistema de escapamento es-
portivo de alta sonoridade. Ao 
mesmo tempo, o novo sistema 
PCM de conectividade e informa-
ção e entretenimento com tela de 
toque múltiplo, funções expandi-
das e maior conforto operacional 
está sendo lançado pela primeira 
vez num SUV.
O Macan GTS pode ser reconhe-
cido ao primeiro olhar pelos de-

talhes exteriores pre-tos - em alto 
brilho acima da linha de cintura 
e num acabamento fosco lustroso 
nas áreas inferiores da carroceria 
- além de uma versão especial do 
pacote Sport Design, também com 
cores específicas do GTS, que 
vem como equipamento de série. 
Pela primeira vez, o Macan GTS 
é oferecido também com faróis de 
LEDs como opção. Eles garantem 
uma ótima iluminação do caminho 
em quaisquer condições.
O Macan GTS começará a ser ven-
dido na Alemanha em 28 de outu-
bro de 2015. O preço, incluindo 
o imposto sobre valor adicionado 
e equipamento específico para o 
país será de 73.400 euros.
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486 Honda atualiza PCX para
manter liderança

Texto: Arthur Caldeira - Fotos: Divulgação

Completo, o novo painel lembra o 
utilizado no Civic, sedã da Honda 
Automóveis

Para maior segurança, o PCX 
conta com sistema Shutter Key, 
que bloqueia o acesso ao miolo da 
chave

Sob o assento há espaço para 
guardar um capacete ou pequenos 
objetosO modelo 2016 do scooter PCX (dir.) ganhou ângulos 

retos e lanterna de LED

Até o início de novembro, já 
haviam sido vendidas 19.819 
unidades do scooter Honda 

PCX 150, segundo dados de empla-
camento divulgados pela Fenabrave. 
A quantidade já é superior às 19.560 
unidades do modelo licenciados em 
2014 e que garantiram ao modelo de 
150cc da fábrica japonesa a liderança 
“folgada” no segmento de scooters no 
Brasil – como comparação, o segun-
do mais vendido na categoria no ano 
passado foi o Honda Lead 110, com 
10.137 unidades.
Para se manter na liderança a Honda 
fez um completo face-lift no PCX 
2016, além de aprimorar alguns pon-
tos importantes do scooter urbano, 
como a suspensão traseira, que foi 
reforçada, e o aumento da capacida-
de do tanque de combustível para 8 
litros (antes eram 5,9 l). Outra mu-
dança foi a adoção de um novo motor 
com a mesma arquitetura, porém com 
menor capacidade cúbica: passou de 
152,9 cm³ para 149,3 cm³.
A redução teve motivos mercadoló-
gicos: com menos de 150 cm³, em 
determinados mercados o PCX com 
motor “menor” pode ser conduzido 
por pilotos com menos experiência. 
A mudança trouxe uma pequena re-
dução nos números de desempenho: a 
potência máxima agora é de 13,1 cv a 
8.500 rpm e o torque máximo de 1,36 
kgf.m a 5.000 rpm – contra os 13,6 cv 
e 1,41 kgf.m da versão anterior.

Mais bonito e eficiente

À primeira vista, o novo visual não 
chama tanta a atenção. Até que se 
encontre um PCX anterior: o novo 
ganhou linhas angulosas mais mo-
dernas, uma nova bolha e sistema 
de iluminação com LEDs. Além 
de mais bonito, o novo farol é mais 
eficiente. A luz bem branca ilumina 

Modelo mais vendido entre os scooters ganha motor novo e visual renovado para 2016.
O preço também aumentou: parte de R$ 10.299

A experiência de guiar o novo PCX 
muda ao montar no scooter. O assento 
tem novo formato e textura. Não há 
mais o pequeno encosto lombar para 
o piloto, mas mesmo assim o banco 
está mais confortável.
Redesenhado, o painel de instrumen-
tos parece com o do Honda Civic: há 
um mostrador central com velocíme-
tro analógico e uma pequena tela digi-
tal com hodômetro total, medidor de 
combustível, relógio e um computa-
dor de bordo, que informa o consumo 
médio.
O consumo de combustível diminuiu: 
chegamos a rodar 37 km/l, na cidade, 
e 35 km/l, na estrada – no anterior os 
números eram de 35 e 30 km/l, res-
pectivamente. Com o tanque maior, 
agora de 8 litros, a autonomia aumen-
tou – podendo chegar a até 280 km. 
Para ajudar na economia, o PCX 2016 
manteve o sistema “Idling Stop”, que 
desliga automaticamente o motor em 
paradas por mais de três segundos e 
religa assim que se gira o acelerador.
Outra melhoria foram os novos amor-
tecedores traseiros. Redimensiona-
dos, e com curso de 85 mm não bate-
ram no fim de curso quando rodamos 
com garupa. Na dianteira, o garfo te-
lescópio também foi reforçado e tem 
100 mm de curso.
Os freios - a disco, na dianteira, e a 
tambor, na traseira – contam com o 
sistema de freios CBS (Combined 
Brake System), tecnologia que dis-
tribui parte da força aplicada ao freio 
traseiro para o dianteiro.
A versão avaliada, DLX, vem na cor 
branca fosca com rodas douradas e 
tem preço de tabela de R$ 10.699 – a 
versão DLX (deluxe) do modelo an-

terior saía por R$ 9.687. Ainda há dis-
ponível o modelo standard, nas cores 
preta e cinza metálica, que tem preço 
sugerido de R$ 10.299 (antes custava 
R$ 9.267) e as diferenças se resumem 
à pintura e à cor das rodas. 

melhor e garante mais segurança, 
assim como a nova lanterna traseira 
que, além dos LEDs, tem uma área 
maior. Os piscas, antes integrados à 
lanterna, agora estão mais separados 
e também visíveis. Outro diferencial, 
ligado à segurança, é a inclusão do 
pisca-alerta para indicar uma parada 
emergencial.
Na traseira, uma nova alça para a 
garupa que, agora, traz um suporte 
para baú integrado. Outra bem vin-
da melhoria, pois no PCX antigo 
era preciso furar o suporte para ins-
talar um baú, que aumentasse a ca-
pacidade de carga do PCX. Embo-
ra generoso, o espaço sob o banco 
nesse scooter de 150cc é menor do 
que no Lead 110. É necessária cer-
ta habilidade para acomodar, por 
exemplo, um capacete fechado e 
uma jaqueta com proteções. A pra-
ticidade fica por conta da abertura 
do assento por meio de um botão 
no escudo frontal.
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Nova BMW G 310R é porta de
entrada da marca alemã

Texto: Aldo Tizzani e Arthur Caldeira - Fotos: Divulgação

Pequena street de 313 cm³ e 34 cavalos será fabricada em Manaus (AM) e chegará
ao Brasil no segundo semestre de 2016

“O segmento de motos entre 
125 e 500cc vai crescer 
significativamente até 

2020, principalmente na Ásia e na 
América do Sul. E com a nossa abor-
dagem premium vamos atrair novos 
clientes para a BMW Motorrad”, 
afirmou Stefan Schaller, presidente 
da BMW Motorrad, na apresentação 
oficial da versão final da G 310R, a 
primeira moto abaixo de 500cc da 
marca alemã. O modelo será vendido 
no Brasil em 2016.
Para o executivo da marca alemã, a 
BMW G 310 R é muito mais do que 
apenas outra motocicleta abaixo de 
500cc. “Ela irá redefinir o seu segmen-
to, pois é ideal para os jovens motoci-
clistas, os novatos sobre duas rodas. E 
este novo conceito nos ajudará a am-
pliar nossa participação em potenciais 
de mercado”, explicou Schaller.
O modelo traz a identidade visual do 
conceito Stunt G 310, mostrado no Sa-
lão Duas Rodas 2015. Com um cilin-
dro e ciclística refinada, a G 310 R traz 
design moderno, marcado por linhas 
angulosas – que lembram a naked S 
1000 R - e peso concentrado na dian-

teira. A traseira alta, por sua vez, trans-
mite esportividade, mas sem deixar de 
lado o conforto para a garupa.

Coração de um cilindro

A pequena BMW traz um inédito mo-
tor monocilíndrico de 313 cm³, com 
arrefecimento líquido, e comando du-
plo no cabeçote, que produz 34,4 cv de 
potência máxima a 9.100 rpm. O tor-
que máximo é de 2,85 kgf.m a 7.500 
rpm. Com duplo comando de válvulas 
e injeção eletrônica de combustível, o 
propulsor deve ser o mais econômico 
da família BMW. Segundo testes fei-
tos pela marca alemã, o consumo mé-
dio é de 30 km/l.
O diferencial do motor fica por conta 
do posicionamento do cilindro, in-
clinado para trás, desenvolvido em 
construção “open-deck” e o cabeçote 
rotacionado em ângulo de 180 graus, 
já que o duto de admissão está posicio-
nado à frente.
O motor, aliás, conta com câmbio de 
seis velocidades – com a última mais 
longa para rodar na estrada – e trans-
missão final por corrente. A BMW in-

O modelo traz a identidade visual do conceito Stunt G 310, mostrado no 
Salão Duas Rodas 2015

A pequena BMW traz um inédito motor monocilíndrico de 313 cm³, que 
gera 34,4 cv de potência máxima

forma que o modelo pode chegar a 145 
km/h de velocidade final.

Freios ABS de série

Na parte ciclística, o chassi tubular 
é feito em aço e traz garfo telescópi-
co invertido com tubos de 41 mm na 
dianteira e 140mm de curso. O mono-
amortecedor traseiro é fixado direta-
mente na balança de alumínio e conta 
com curso de 131 mm. A balança é de 
alumínio. Segundo a marca, a curta 
distância entre-eixos – 1.374 mm – fa-
vorece a agilidade para manobras rápi-
das e mudanças de direção.
A pequena naked alemã tem rodas de 
liga-leve aro 17 polegadas, calçadas 
com pneus radiais nas medidas 110/70 
R 17 (Diant.) e 150/60 R 17 (Tras.). A 
dianteira é equipada com disco sim-
ples de 300 mm de diâmetro, com pin-
ça de fixação radial e cáliper de quatro 
pistões. Na traseira, pinça flutuante de 
dois pistões associada a um disco de 
240 mm de diâmetro. De série, a moto 
traz sistema de freios antitravamento 
(ABS) de dois canais. Já o painel de 
instrumentos da G 310R tem como 

destaque o grande display de cristal 
líquido (LCD).

Produção na Índia e no Brasil

Desenvolvida pela BMW, a G 310R 
será fabricada na Índia pela TVS Mo-
tor Company – empresa que também 
é parceira da Dafra na produção da 
street Apache 160, à venda no Brasil. 
A pequena naked da BMW estará dis-
ponível em três cores: azul, branca e 
preta. A G 310R deverá fazer sua pri-
meira aparição pública no Salão de 
Milão 2015, que abre as portas no dia 
19 de novembro. No evento deverá 
ser divulgada a previsão de chegada 
do modelo às lojas e também o preço, 
pelo menos na Europa.
A BMW já confirmou a venda da peque-
na street de 300cc no Brasil a partir do 
segundo semestre de 2016. A G 310R 
será montada na planta da Dafra, em Ma-
naus (AM). Alguns fãs da marca, mais 
puristas, podem torcer o nariz ao ver uma 
street de 300 ostentando o símbolo azul e 
branco. Mas se agradar o jovens é a chan-
ce da marca ampliar seu leque de consu-
midores e mantê-los fiéis por décadas.
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A vez dos baixinhos

Texto: Guilherme Silveira - Fotos: Divulgação e Arquivo Pessoal 

Cada vez mais desejadas, as bigtrails podem ser um “obstáculo” para pilotos de menor estatura; 
saiba como resolver o problema

Curso de pilotagem ajuda o aluno de menor estatura a ganhar mais con-
fiança para dominar a moto

John Won e sua BMW R 1200 GS, sonho realizado e mais de 40 mil km de 
viagens

Por conta a altura do banco e peso, modelos como a BMW R 1200 GS Adventure, exigem maior perícia

Na BMW R 1200 GS Adventure é 
possível instalar o banco mais bai-
xo que custa R$ 1.938

Além do banco especial, o modelo 
Low Seat traz suspensão de menor 
curso

Desde o ano passado, as motos trail 
têm disputado com as nakeds a 
liderança nas vendas. E não ape-

nas na categoria premium – a partir de 
499 cm³ – como também nas 250/300. 
Ao que tudo indica, isso se deve a uma 
mudança de atitude dos motociclistas, 
e não apenas um modismo. Afinal, as 
trails (e também as crossovers) encaram 
com mais segurança e valentia os diver-
sos pisos precários do Brasil; especial-
mente durante viagens longas.
Porém, vale lembrar que o povo bra-
sileiro não é sinônimo de estatura ele-
vada: segundo o último levantamento 
do IBGE, feito em 2009, a altura mé-
dia dos homens adultos é de 1,72 m. 
Porém, mesmo abaixo dessa média, 
muitos pilotos entre 1,60 m e 1,70 m 
não se privam de adquirir motos altas, 
como as da linha BMW GS ou as Tiger 
da Triumph.
De olho neste cliente de pernas curtas e 
bolso comprido, tais marcas têm ofere-
cido opções para garantir mais conforto 
– e segurança – a seus clientes. Recente 
(e única) opção de bigtrail que sai pron-
ta da fábrica para os baixinhos é a ver-
são Low Seat da Tiger XRx, que já era 
a mais baixa da linha 800cc da Triumph 
– formada também pela “alta” XCx.

Baixa de fábrica

Apesar do sobrenome “Low Seat” in-
dicar somente o assento 5 cm mais bai-
xo, essa diferença em relação à versão 
standard da XRx é garantida em espe-
cial pela nova suspensão. O curso das 
bengalas dianteiras, por exemplo, é 4 
cm menor, enquanto o sistema traseiro 
tem 0,7 cm a menos de curso.
Para acompanhar a menor altura, a 
Low Seat perdeu o cavalete central e 
recebeu um “pezinho” lateral mais cur-
to, além de um protetor de cárter refor-
çado, em alumínio. O resultado é que o 
assento em sua regulagem mais baixa 
dista 76 cm do solo (78 na regulagem 
máxima), contra 81/83 cm da Tiger 

800 XRx comum.
A BMW, apesar de não disponibili-
zar variantes de suas off-road (800 ou 
1200), oferece assentos mais baixos 
como acessórios, com 3 e 4 cm a me-
nos. O que pode assustar são os valo-
res médios: R$ 2.022 para F 800 GS/
Adventure; R$ 1.938 no assentos que 
serve tanto na R 1200 GS como na R 
1200 GS Adventure.

Alterações na ciclística

Há ainda soluções feitas em oficinas, 
como baixar a mesa junto das bengalas 
dianteiras, ou mesmo usar uma “catra-
ca” para suspender a balança traseira. 
São artifícios que, segundo Pablo Be-
rardi, instrutor-chefe do Triumph Ri-
ding Experience, geralmente alteram 
a ciclística da moto. “Ao mexer nos 
agregados da suspensão altera-se a di-
nâmica da moto, o que pode trazer um 
comportamento pior em algumas situ-
ações de pilotagem”, explica.
Segundo o instrutor, não há uma “re-
gra pronta” no que diz respeito à por-
ção do pé a ser apoiada no chão ao 

parar a moto. “O ideal é ter a metade 
do pé esquerdo, ou seja, a parte que 
corresponde ao ‘peito’ do pé, no solo, 
de modo a ter um apoio confiável com 
a moto parada”, conclui. Em relação a 
ser o esquerdo, ele conta que o pé di-
reito é o que controla o freio traseiro, 
responsável pela parada total da moto 
e também por equilibrá-la em uma su-
bida, por exemplo.
Ainda no raciocínio de Berardi, “mais 
vale investir no seu modo de pilotar e 
de controlar a moto, por meio de um 
curso para trails, do que em alterar a 
moto profundamente. Desde a escolha 
do modelo desejado, deve-se pensar 
racionalmente na sua medida em rela-
ção à do banco, de maneira a não ficar 
algo desproporcional, acima de um li-
mite seguro. Ideal é dar uma volta para 
conferir como a dupla irá se compor-
tar”, completa.
Pablo explica que adotar um assento 
mais baixo é o máximo que se pode 
fazer de maneira criteriosa. Porém, “o 
assento cavado perde em conforto, não 
tem milagre”, informa o instrutor. Para 
quem não gosta de alterar a originali-

dade, fica a dica de usar apenas meta-
de do traseiro no assento, o conhecido 
“meio-bumbum” ao parar a moto.
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Nova Triumph Speed Triple

Tesi 3D Cafe Racer

BMW apresenta conceito
de esportiva elétrica

Honda lança versão de
entrada da Bros

Motos - Notas

A BMW apresentou o conceito 
BMW eRR, uma versão elétrica da 
consagrada supersportiva S 100RR. 
O protótipo foi desenvolvido em 
parceria com a Universidade Técni-
ca de Munique (Alemanha). Segun-
do o fabricante, as possibilidades 
são inúmeras para desenvolver uma 
superespotiva com propulsão elé-

trica e, assim, mesclar o prazer de 
pilotar um superbike com emissões 
zero. O modelo é capaz de superar 
nas arrancadas (de 0 a 60 km/h) até 
mesmo a esportiva S 1000 RR equi-
pada com motor a combustão. Isso 
dá uma pequena mostra das possi-
bilidades de desempenho da propul-
são elétrica.

A Bimota, marca italiana que constrói suas motocicletas de forma 
artesanal, irá apresentar novos modelos durante o Salão de Motos de 
Milão, que começa no dia 18 de novembro. De conceito revolucioná-
rio – tanto em termo estéticos, como tecnológicos – o fabricante terá 
como destaque a Tesi 3D RC, uma “cafe racer” com ar futurista. Com 
um chassi inovador, esta Bimota utiliza dois monobraços, totalmente 
ajustáveis. Além disso, a Tesi 3D RC pode ser levantada ou rebaixa-
da. Essa inovação, combinada com o novo motor de 803cc da Ducati, 
permitiu a Bimota criar um novo conceito de cafe racer.

A Honda lançou uma nova versão da NXR 160 Bros 2016. Com foco em 
um modelo de entrada para a categoria on/off-road de baixa cilindrada, a 
novidade chega para substituir gradativamente o modelo NXR 125 Bros. 
A pequena trail traz motor a gasolina monocilíndrico OHC (comando 
simples no cabeçote), de 162,7 cm³ de capacidade, que gera potência 
total de 14,6 cv. Esta versão contará com freios a tambor nas duas rodas 
e o preço público sugerido é de R$ 9.950,00, com base no Estado de São 
Paulo, sem despesas de frete ou seguro. O modelo conta com garantia de 
3 anos e 7 revisões com óleo grátis.

9º Aniversário Selvagens da 
Noite
De 20 a 22 de Novembro
Local: Praça Marechal Floriano 
Peixoto, centro, Itaborai – RJ
Organização: Selvagens da Noi-
te
Contato: Willian Rey (21) 
99594-9174

15° Encontro de Motociclistas
De 20 a 22 de Novembro
Local: Esporte Clube Palmeiras, 
centro, Iguaba Grande – RJ
Organização: Carcaça Moto Clu-
be
Informações: Barbudo (22) 
2624-2736

5º Rio Negro Motofest
De 20 a 22 de Novembro
Local: Praça João Pessoa, cen-
tro, Rio Negro – PR
Organização: Moto Clube Gre-

gos & Troianos
Informações: www.facebook.
com/MotoclubeGregoseTroia-
nos

4º Motofest
De 20 a 21 de Novembro
Local: Orla Praça São Miguel, 
centro, Itacaré – BA
Organização: Navegadores Moto 
Clube
Informações: http://www.nave-
gadores-mc.com.br/

7º Encontro Motociclistas dos 
Falcões de Varre-sai
Dia 21 de Novembro
Local: Rua Bernardino de Oli-
veira Santos, centro, Varre-sai 
– RJ
Organização: Moto Clube Fal-
cões de Varre-sai
Informações: www.facebook.
com/mcfalcoes.varresai

A Triumph antecipou duas novidades do seu line-up 2016 que serão apresentadas 
oficialmente durante o Salão de Motos de Milão (EICMA 2015). A reeestilizada 
Speed Triple, nas versões “S’’ e “R’’. A emblemática streetfighter inglesa ganhou 
um novo visual, mais harmônico; diversas alterações no motor, freios e suspen-
sões melhores e um completo pacote eletrônico, que inclui modos de pilotagem, 
ABS comutável e controle de tração. Visualmente, as novas Speed Triple mantive-
ram seus dois faróis “saltados’’ característicos, porém com uma nova roupagem, 
que inclui uma traseira inspirada na esportiva Daytona 675. Os dois modelos tra-
zem um motor de três cilindros com a mesma capacidade do anterior (1050 cm³), 
porém com mais de uma centena de alterações internas, de acordo com a Triumph. 
As mudanças incluem uma nova câmara de combustão, um novo cabeçote, pistões 
redesenhados e um novo bloco do motor usinado. Já o pacote eletrônico inclui um 
novo acelerador ride-by-wire que permitiu a adoção de cinco modos de pilotagem: 
Road, Rain, Sport, Track e um personalizável. Os modos atuam em conjunto com 
o controle de tração e freios ABS, que podem ser desligados pelo piloto.

AGENDA (Encontros de Motociclistas)
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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.

AUDI

DODGE

FIAT

BMW

CHEVROLET

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

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

VENHA CONHECER SEU NOVO ASX 2016.

70%
ENTRADA

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.

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

/mitcarminas/mitcarminas/mitcarminas
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FORD
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HONDA

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

o ÚNICO FEIRÃO DE USADOS

AUTO SHOW NO SHOPPING DEL REY
- 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

Tudo para você fazer um bom negócio
- Financiamento
- Despachante
- Certificado de procedência
- Anúncio grátis

Tudo para você fazer um bom programa



18 13 a 19 de novembro de 2015 Conectados para te ajudar comprar e vender!

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

INFINITI

HYUNDAI

JAC JEEP



1913 a 19 de novembro de 2015Conectados para te ajudar comprar e vender!

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

MERCEDES-BENZ

MINI MITSUBISHI

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

LAND ROVER

KIA



20 13 a 19 de novembro de 2015 Conectados para te ajudar comprar e vender!

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

TROLLER

NISSAN

PEUGEOT

RENAULT

SUZUKI

TOYOTA

VOLKSWAGEN



2113 a 19 de novembro de 2015

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.

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



KAWASAKI

22 13 a 19 de novembro de 2015

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.

HARLEY DAVIDSON

MV AGUSTA SUZUKI

DUCATI

HONDA

YAMAHA

TRIUMPH

VOLVO





Av. Babita Camargos, 1.405
Cidade Industrial . Contagem/MG

Lojas também em Ipatinga e Governador Valadares31 2534-9090
Siga a Saitama nas

REDES SOCIAIS: /saitamahonda @saitama_honda @saitamahonda

seuhonda.com.br
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