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O Fiat Mobi Drive chegou para reforçar os principais
atributos do modelo e ampliar a oferta dos modelos,
seu preço sugerido é de R$ 39.870

A nova Amarok já está nas concessionárias
chega como a picape mais conectada do
segmento seu preço parte de R$ 113.990
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Notas
Kia Niro entra para o Guinness World
Records™, por menor consumo de
combustível para um híbrido

Ao chegar em New York City, no
centro de Manhattan, o veículo híbrido da Kia Motors, o Niro 2017,
recebeu oficialmente o título Guinness World Record® pelo menor
consumo de combustível nos Estados Unidos. Depois de percorrer
o país de costa a costa, o Kia Niro
registrou ainda uma nova e inacreditável marca: 76.6 mpg (milhas
por galão).
No desafio, o Kia Niro, sem sofrer
qualquer tipo de alteração, foi conduzido por Wayne Gerdes, de Carl-

sbad, na Califórnia, e seu co-piloto
Robert Winger, de Williamsburg,
em Virgínia, que fizeram um percurso de 3.715,4 milhas, entre Los
Angeles e New York City Hall,
consumindo apenas 48.5 galões ou
4.1 tanques de gasolina.
O Niro, crossover urbano, é o primeiro veículo com tecnologia híbrida desenvolvido pela Kia Motors e concebido para entregar o
que há de mais moderno no que se
refere à economia de combustível e
utilidade multifuncional compacta.

Volksbus natalino roda pelas ruas de Mauá

A cidade de Mauá, em São Paulo, tem recebido uma visita muito especial. Papai e Mamãe Noel
estão a bordo de um Volksbus
17.230 totalmente natalino rodando pelo município e entregando doces para as crianças.
Quem trouxe esses convidados
que estão agitando a cidade foi a
empresa de transporte de passageiros Suzantur, que transformou
seu Volksbus/ônibus Volkswagen
em uma verdadeira atração.
Esse é o segundo ano que a empresa faz essa ação e tem sido um
verdadeiro sucesso entre os mo-

radores.
A alegria contagiante e o clima
natalino das personagens têm
rendido muitos elogios. No site,
uma usuária comentou que “Papai e Mamãe Noel arrasaram,
são demais. Entraram no clima
de natal, são muito atenciosos,
divertidos e carinhosos”.
O itinerário começou dia 8 de dezembro e irá operar até o dia 30,
com pausas apenas nos dias 16
(quando será em Santo André) e
25. A programação com as datas
do ônibus em cada linha está disponível do site da Suzantur.

Para apresentar o novo Jeep
Compass, a marca Jeep abriu
a pop-up store Jeep Compass
Urban Garage no shopping JK
Iguatemi, em São Paulo. Quem
comparecer à loja temporária entre 10h e 18h, até o dia 6 de novembro, poderá conhecer deta-

lhadamente três versões do SUV
médio (Longitude Flex, Limited
e Trailhawk) e ainda fazer um
test-drive em primeira mão. Já no
período noturno, em alguns dias
da semana, o espaço receberá coquetéis e happy-hours exclusivos
para convidados da marca.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Notas
Tecnologia do Ford Fusion Hybrid é explicada
em vídeo do manual do mundo

O Ford Fusion Hybrid é tema de um
novo vídeo produzido pelo Manual
do Mundo, site de curiosidades que
é um dos atuais sucessos da internet,
com mais de 7 milhões de inscritos.
O vídeo explica em linguagem simples como funcionam as tecnologias
avançadas do veículo que combina
motor elétrico e a gasolina para oferecer um nível inédito de economia

de combustível.
O jornalista Iberê Thenório, criador
e apresentador do Manual do Mundo, apresenta as partes mais inovadoras do carro – os dois motores, os
freios regenerativos e a bateria de
íons de lítio, que é parecida com a
dos celulares, com a diferença que
tem 327 volts, pesa 86 kg e recarrega muito rápido.

Volare desenvolve modelo 4x4 exclusivo para
operar na região das minas, no Chile

A Volare, montadora brasileira líder
na criação e na introdução de inovações em veículos leves para o transporte de passageiros, desenvolveu,
em parceria com a GMC, um modelo
com configuração exclusiva para operar na região das minas de cobre, no
Chile.
A fabricante vai fornecer 15 unidades
do modelo Volare V8L 4X4 para a
Buses JM, uma das principais operadoras de transporte nos segmentos de

fretamento, rodoviário e turismo do
Chile. Os veículos serão utilizados no
transporte de trabalhadores de minas
em regiões de difícil acesso na Região
Andina.
Para atender às características da aplicação da Buses JM, promoveu modificações para adequar o veículo às
rígidas e extremas condições de operação, como extrema umidade, baixas
temperaturas, corrosão e locais alagados.

Marcopolo anuncia dois novos diretores
A Marcopolo nomeou dois novos diretores executivos. Thiago Arrue Deiro foi designado para o
cargo de diretor de Recursos Humanos e Luciano
Ricardo Resner diretor de Engenharia.
Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com MBA
em Finanças Empresariais pela Fundação Getúlio
Vargas, Thiago Deiro tem 38 anos e trabalha na
Marcopolo desde 2008, tendo exercido as funções de gerente de Relações com Investidores e
acumulado a função de gerente financeiro. Natural
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Conectados para te
ajudar Comprar e Vender!
O Jornal WebSeminovos digital, 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.

Luciano Resner

O Jornal WebSeminovos digital, 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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Lançamento

Novo Cruze Sport6 estreia com apelo
mais esportivo e sofisticado
Segunda geração está mais leve e completa; motor turbo com injeção direta e Stop/Start são
novidades no hatch médio da Chevrolet, seus preços variam entre R$ 89.990 e 110.000

Por: Carlos Eduardo Silva

A

Chevrolet apresentou ao
mercado o Novo Cruze
Sport6, que chega como o
hatch médio mais surpreendente
do mercado brasileiro.
O modelo incorpora as evoluções tecnológicas trazidas pelo
“irmão maior” e adiciona ainda
visual e comportamento dinâmico mais esportivos - características valorizadas por consumidores de veículos deste segmento.
Até por conta disso, o sobrenome Sport6 foi mantido na segunda geração do Cruze hatch,
que ganhou opção de teto solar
elétrico, novos serviços OnStar,
rodas exclusivas de 17”, além de
acerto customizado da suspensão e da direção progressiva com
assistência elétrica.
O design ganhou silhueta marca-

O Cruze Sport6 ganhou linhas mais dinâmicas que mostra aspecto de movimento mesmo com o carro parado

da pela traseira mais curta e linhas elegantes da carroceria, que
revelam o conceito vanguardista
do carro. Os para-choques são
inspirados nos da versão “RS”
norte-americana.
O dinamismo também aparece
nas proporções do hatch, que ficou ligeiramente menor, porém
com maior distância entre-eixos,
trazendo novas proporções para
o carro.
Isso melhora a dinâmica veicular
e o aproveitamento do espaço da
cabine, que ganha também sofisticação e uma extensa lista de
equipamentos de conforto, conveniência e segurança.
Entre os itens disponíveis estão o sistema de estacionamento semiautomático e o assistente
de permanência na faixa, que é
capaz de identificar uma saída
involuntária da pista e realizar
automaticamente pequenas correções na trajetória do veículo.
Outras novidades são o motor 1.4
turbo com injeção direta de combustível de 153 cv, a última geração da transmissão automática
de seis marchas e o sistema Stop/
Start (desliga temporariamente a
ignição durante paradas), proporcionando um perfeito balanço entre alta performance e baixo consumo de combustível.
Em relação a conectividade total,

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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O câmbio automático de seis velocidades é muito suave nas trocas
de marchas

ponto forte dos modelos Chevrolet, o Novo Cruze mostra por que
é a vitrine tecnológica da marca.
O multimídia MyLink traz Android Auto e Apple CarPlay, tela
de alta definição capacitiva, navegador e comando de voz.
A versão 2017 do Cruze traz ainda avanços na tecnologia OnStar. Além dos conhecidos serviços de emergência, segurança,
proteção patrimonial, concierge
e navegação, há uma nova versão do aplicativo, que permite
ao usuário consultar um número
maior de parâmetros do veículo
pelo celular.
A pressão de pneus e informação
sobre a quilometragem total percorrida eram as únicas disponíveis na versão anterior do aplicativo. A novidade que chega junto
com o Cruze Sport6 e será também estendida aos demais modelos da linha 2017 da Chevrolet equipados com OnStar, basta
ao usuário atualizar a versão do
aplicativo.
Juntos, a linha Cruze já emplacou mais de 185 mil unidades no
país desde que foi lançada, que
faz dela uma das de maior sucesso do segmento. A estreia do
sedã aconteceu em setembro de
2011, quase um semestre antes

do hatch.
O Novo Cruze Sport6 chega em
duas configurações de acabamento: LT (luxo) e LTZ (alto luxo).
São oito opções de cores: Branco Abalone, Vermelho Edible
Berries, Cinza Satin Steel, Preto Ouro Negro, Branco Summit,
Prata Switchblade e as inéditas
Vermelho Glory e Azul Petróleo.
O modelo começa a chegar às
concessionárias Chevrolet em
dezembro. A garantia do veículo
é de três anos.

Seu motor é 1.4 turbo com injeção direta de combustível e gera 153cv oferece baixo consumo

O painél é de fácil leitura e seu
GPS ao centro
facilita a vida do
motorista

O interior em banco de couro proporciona conforto

Banco traseiro com cinto de tres pontos e com encosto de cabeça ao centro oferece mais segurança
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Mobi ganha a nova versão drive com
motor 1.0 três cilindros Firefly
O Fiat Mobi Drive chega para reforçar os principais atributos do modelo e também para ampliar a
oferta ao consumidor com uma nova versão que reúne ainda mais o prazer em dirigir, a conectividade e , acima de tudo, economia de combustível. Seu preço sugerido é de R$ 39.870,00
Por: Carlos Eduardo Silva

O

Fiat Mobi Drive é equipado
com o novíssimo motor Firefly 1.0 três cilindros, resultado de desenvolvimento global
da FCA que tem o Brasil como seu
mercado de estreia. Ele traz a arquitetura de duas válvulas por cilindro
com geometria do conjunto otimizada, um ineditismo da FCA que
melhora o rendimento do motor em
giros reduzidos, assegurando maior
economia de combustível, melhor
performance, menores níveis de
emissões e maior silêncio a bordo. A
potência chega a 77 cv e o torque, a
10,9 kgf.m a apenas 3.250 rpm, ambos com 100% de etanol. Também
está equipado com o sistema HCSS,
que elimina o tanquinho extra para
partidas a frio.
Com o novo motor Firefly 1.0 três

cilindros o Mobi Drive passa a estabelecer novos paradigmas no mercado nacional: ele é o veículo mais
econômico do Brasil entre os equipados com motor 1.0 aspirado. E
não apenas isso – é também o que
oferece o maior torque neste mesmo
comparativo.
Isso significa que o Mobi Drive
atende a todas as expectativas do
consumidor de um carro urbano,
oferecendo tamanho adequado, design diferenciado, baixíssimo consumo de combustível, conforto e
prazer ao dirigir, com respostas rápidas e eficientes, graças ao seu elevado torque já em baixas rotações,
o que também colabora para um reduzido nível de ruído e de emissões.
O conforto a bordo é complemen-

Seu motor é 1.0 de
treis cilindros Fireflay com potência
de 77 CV

Na traseira traz um visual bem diferente e com personalidade

tado pela direção elétrica, item de
série no Mobi Drive, o que torna
a condução ainda mais prazerosa.
A direção elétrica do Mobi Drive
traz ainda a função City, ativada
por meio de um botão no painel.
Ela reduz ainda mais a necessidade
de esforço durante as manobras de
estacionamento e é desativada automaticamente em velocidades maiores, mantendo a segurança durante a
condução.
A tecnologia a bordo é outro destaque do Mobi Drive, que traz como
item de série a tela de LCD de alta
resolução junto ao quadro de instrumentos, com diversas funções,
como velocímetro digital, econômetro, trip A e B, alerta de lâmpadas
queimadas, temperatura e número

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Pode-se equipar ainda mais o Mobi
Drive, com a oferta de outros opcionais como bancos com acabamento
premium, porta-óculos, porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros, apoio para o pé e detalhes com
acabamento em preto brilhante. Os
acessórios originais MOPAR complementam a lista, oferecendo central multimídia com TV Digital e
retrovisor interno com câmera de ré.
Com o Mobi Drive, o modelo passa
de seis para sete o número de versões. Ela somando-se à Easy, Easy
On, Like, Like On, Way e Way On,
equipadas com o motor 1.0 Fire, que
acabou de passar por uma recente
atualização, entregando agora um
consumo 4% menor do que a família anterio

de horas em funcionamento do motor e outras.
O pacote de equipamentos de série é
extremamente generoso, fazendo do
Mobi Drive um modelo completo.
Além dos equipamentos já citados,
destacam-se como itens de série o
ar-condicionado, chave canivete
com telecomando, vidros elétricos
nas portas dianteiras e trava elétrica nas quatro portas com função
one touch e antiesmagamento, limpador, lavador e desembaçador do
vidro traseiro, abertura interna da
tampa do tanque de combustível e
do porta-malas, volante com regulagem de altura, cintos de segurança
dianteiros com regulagem de altura, banco traseiro bipartido, cargo
box, lane change, ESS, sinalização
de frenagem de emergência, e pneus
“superverde” com alta durabilidade
e maior aderência.
Mas o consumidor pode deixar o
Mobi Drive ainda mais equipado
com a oferta do Fiat Live On. Por
meio de um exclusivo app, o Fiat
Live On transforma um smartphone comum na central multimídia do
veículo, que pode ser acessada pela
própria tela do aparelho ou pelo
volante multifuncional. É um novo
conceito de conectividade e integração do veículo com o celular, via
Bluetooth.
O Live On traz diferenciais representativos, como ser simples e ao
mesmo tempo completo, oferecer

Painel de fácil leitura

navegação intuitiva, incorporar os
aplicativos mais usados no smartphone quando o usuário está dirigindo em um único menu – o que
minimiza desvio de atenção, aumentando a segurança –, suporte
retrátil no painel do veículo com
acabamento em preto brilhante e
entrada USB no painel, que pode
ser usada para carregar a bateria do
smartphone.
Além de acessar aplicativos de trânsito e de músicas como o Spotify,
rádios, fotos, internet e realizar e
receber chamadas e muito mais, o
Fiat Live On traz ainda uma série de
aplicativos exclusivos que auxiliam
o motorista, como o EcoDrive, que
orienta de forma lúdica e divertida
a dirigir o veículo com ainda mais
economia de combustível e redução
de emissões, e o Onde Parei?, que
informa o último local em que o veículo foi estacionado, facilitando sua
localização.
Há ainda uma gama de itens opcionais que permitem ao proprietário
personalizar ainda mais seu Mobi
Drive. Aqui podemos destacar rádio
Connect com Bluetooth e entradas
USB e auxiliar, retrovisores elétricos com Tilt Down e luz de seta
integrada, sensor de estacionamento
traseiro, volante multifuncional, faróis de neblina, alarme com telecomando, console de teto com espelho
auxiliar e rodas de liga leve 14 polegadas.

O interior do MOBI é bem funcional instrumentos bem a mão e super
confortável

Banco traseiro rebatido para aumentar a capacidade de carga

No teto porta óculos e um espelho adicional
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Nova Amarok chega para ser a picape
média mais conectada no mercado brasileiro
Com os sistemas de infotainment mais avançados do mercado, modelo traz tecnologia capaz de
espelhar o celular com as plataformas Mirrorlink, Google Android Auto e Apple Carplay. Linha 2017
da picape está disponível em seis versões com preços a partir de R$ 113.990

Por: Carlos Eduardo Silva

A

Nova Amarok começa já
chegou às concessionárias
para se tornar referência
em sua categoria em termos de
design, conectividade e tecnologia, além de manter a imagem de
robustez e força, já reconhecidos
pelo mercado. O modelo traz os
sistemas de infotainment mais
avançados do mercado, capazes
de espelhar o celular com as plataformas MirrorLink, Google Android Auto e Apple Carplay. Disponível em seis versões, a Nova
Amarok tem preços sugeridos que
partem de R$ 113.990, para a versão S Cabine Simples.
Mais do que ser a primeira picape
média no País com essa tecnologia, o modelo traz um uma série
de itens exclusivos na categoria,
como bancos com ajustes elétricos, hastes de troca de marcha
atrás do volante (shift paddles)
e sistema de freios “Post- Collision Braking” (sistema de frenagem automática pós-colisão).
Fora isso, mantém uma série de
itens que continuam exclusivos
na categoria, como a tração 4x4
permanente, o ABS off-road e a
transmissão automática de oito
velocidades.
A Nova Amarok oferece bancos

dianteiros sem precedentes em
quesitos de ajustes e conforto entre as picapes. E mais: junto com
a Nova Amarok chega a série inédita “Extreme”, com componentes
ainda mais ousados e diferenciados. Posicionada acima da versão
Highline, a nova configuração
topo de linha tem preço sugerido
de R$ 177.990.
Mais tecnologia de série
A linha 2017 da picape Volkswagen será oferecida no mercado
brasileiro nas versões S (cabine
simples e cabine dupla – esta com
preço de R$ 126.990), SE (R$
130.990), Trendline (R$ 148.990),
Highline (R$ 167.990) e Highline
Série Extreme (estas sempre com
carroceria de cabine dupla). A
versão S conta com o motor 2.0
turbodiesel com 140 cv de potência e 34,7 kgfm (340 Nm) de torque, sempre associado ao câmbio
manual de seis marchas.
As demais configurações são
equipadas com o motor 2.0 diesel
com dois turbocompressores com
potência de 180 cv e torque de
40,8 kgfm (400 Nm) com câmbio
manual (versão SE) e 42,8 kgfm
(420 Nm) com transmissão automática de oito velocidades (item
de série nas demais versões).
Todas as versões da Nova AmaVersão Extreme a tela de 3,5 polegadas colorida e 3D o sistema Infotairok estão ainda mais equipadas, Na
ment é im dos melhores do mercado

Conectados para te ajudar comprar e vender!

contando com sistema de alarme
acústico e visual para os cintos de
segurança não afivelados nos bancos dianteiros. Uma nova tomada
de 12V posicionada atrás do apoia
braço dos bancos dianteiros equipa as versões Highline e Highline
Série Extreme, ressaltando a funcionalidade da cabine da picape.
Estilo moderno, robusto
e imponente
A Nova Amarok traz um visual
frontal pronunciado, conferindo
ao modelo uma aparência mais
sofisticada. Com 5,25 metros de
comprimento e 2,23 metros de largura (espelhos incluídos), o modelo cumpre tudo o que se espera
de uma picape média em estilo e
conceito. O para-choque dianteiro
traz linhas retilíneas, destacando
as bordas laterais com aparência
3D em torno dos faróis de neblina.
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As novas tomadas de ar em formato de colmeia seguem as linhas
retangulares que moldam toda a
parte frontal.
A grade do radiador passa a contar
com frisos cromados (dependendo
da versão), conferindo um ar mais
refinado à picape. Na versão Trendline, por exemplo, a grade do radiador é em preto fosco, com um
friso cromado duplo na parte inferior. Na versão Highline, a grade
do radiador passa a ser em preto
brilhante. Há dois frisos cromados duplos e seis frisos cromados
verticais, em sintonia com os novos faróis de neblina, que também
têm moldura cromada na versão
de topo.
Sofisticada por um lado e imponente pelo outro, a Nova Amarok
traz um protetor de cárter em novo
formato, com extensão para a caixa de transmissão, o que confere
um encapsulamento ampliado do

A suspensão oferece segurança e conforto encara qualquer terreno

motor.
A Série Extreme traz rodas de
20 polegadas e pneus 255/50,
uma exclusividade no segmento
no mercado nacional. O adesivo
“4MOTION“ nas laterais da caçamba (está em todas as versões,
desde a cabine simples) e o santantônio esportivo na cor da carroceria realçam a esportividade da
picape.
Além da tonalidade sólida Branco
Cristal e da perolizada Preto Mystic, há quatro novas cores metálicas para a Amarok: Cinza Indium,
Prata Mojave, Prata Sirius e Azul
Ravenna (exclusiva para a série
Extreme).
Interior de luxo e funcional
A picape Volkswagen chega para
ser referência em qualidade de
materiais e acabamento na cabine.
Ao priorizar mais linhas horizon-

tais, os designers tornaram com
que o interior da picape mais refinado, semelhante aos de sedãs de
luxo.
Exclusivo para a Amarok Extreme, o novo instrumento combinado “Premium Color” apresenta
tela colorida 3D de 3,5”. Outras
exclusividades desta versão são as
capas dos pedais de aço inoxidável e os tapetes em carpete com a
inscrição “Extreme”.
A mais conectada
A gama da Nova Amarok oferece
três opções de sistema infotainment. A versão SE traz de série o
novo sistema “RCD 230G”, que
já conta com as funções principais de conectividade, tais como:
Bluetooth com função streaming
de áudio, entradas USB/ AUX-IN
e para cartões de memória do tipo
SD-card e leitor de CD e MP3.

Seu interior oferece muito conforto ao dirigir seu volante multifuncional
proporciona conforto e segurança
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Lançamento

Renault apresenta seus novos motores 1.0
SCe e 1.6 SCe e garante mais economia
Por: Carlos Eduardo Silva

A

Renault lança os novos motores 1.0 SCe (Smart Control Efficiency) para a linha
Sandero e Logan e 1.6 SCe para
Sandero, Logan, Duster e Duster
Oroch. Desenvolvidos pela Renault Tecnologia Américas (RTA)
e produzidos no Complexo Ayrton
Senna, no Paraná, os novos motores se destacam pelo baixo consumo, maior desempenho e prazer ao
dirigir. Sandero e Logan já estão à
venda com as novas motorizações.
Duster e Duster Oroch passam a
ser equipados com a novidade a
partir da segunda metade de dezembro.
O 1.0 SCe 12V de três cilindros
traz inovações como duplo comando de válvulas variável na admissão e no escape, tecnologia inédita
entre os motores de entrada. Todo
legenda
sandero 1.0

em alumínio, é 20 kg mais leve
que o seu antecessor. Já o 1.6 SCe
16V de quatro cilindros traz duplo
comando de válvulas variável na
admissão, injetores posicionados
no cabeçote e outras novidades
que garantem alta eficiência e bom
desempenho. Também em alumínio, é 30 kg mais leve.
A Renault aproveita o “know-

O motor é o SCe Smart Control
Eficiency 1.0 promete ser o mais
econômico da categoria

No interior também não teve alteração, continua super confortável e
bem funcional

Sandero e Logan sem alterações externas de disign

-how” adquirido nas pistas da Fórmula 1, categoria na qual a marca
já conquistou 12 títulos mundiais,
para garantir a máxima eficiência
de seus novos motores. Das pistas,
veio a tecnologia ESM (Energy
Smart Management) e a bomba de
óleo com vazão variável, que re-

Conectados para te ajudar comprar e vender!

duzem o consumo de combustível.
Outra novidade é a adoção da direção eletro-hidráulica em todas as
versões, que melhora o consumo e
aumenta e representa uma evolução em matéria de conforto.
O motor 1.6 SCe traz ainda o sistema Stop&Start, que desliga o
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automóvel automaticamente em
semáforo ou outras paradas. Este
moderno sistema, muito comum
em carros topo de gama, garante uma economia de até 5% de
combustível e está disponível nos
modelos Sandero e Logan. Os modelos equipados com o câmbio

O motor é o SCe Smart Control Eficiency 1.6 promete ser o mais econômico da categoria

automatizado Easy’R passam a
oferecer controle de estabilidade
(ESP) e assistente de partida em
rampas (HSA), proporcionando
mais segurança.
O novo motor 1.0 SCe deixa Sandero e Logan até 19% mais econô-

Série limitada
Sandero Vibe
Com uma ampla oferta de equipamentos de série e um visual
diferenciado, a série limitada
Sandero Vibe está de volta. Limitada a 9.500 unidades, começa a ser vendida agora com
o novo motor 1.0 SCe de três
cilindros. O Sandero Vibe tem
o preço sugerido de R$ 47.100
Por fora, o Sandero Vibe se
destaca visualmente do restante da linha Sandero pelas rodas
em alumínio aro 15 na cor Dark
Mettalic, pelos retrovisores elétricos com repetidores também
na cor Dark Mettalic, pelos faróis dianteiros com contornos
em preto e pelos faróis traseiros
com lanternas brancas.
Por dentro, além dos bancos
exclusivos, a versão Vibe vem
com alto-falantes com sistema
de LED e as saídas de ar possuem acabamento na cor azul e

apresenta a serigrafia Vibe escrita
no volante.
Com o novo motor 1.0 SCe de três
cilindros, o consumo do Sandero
é até 19% menor em comparação
com a motorização anterior, sendo
um dos carros mais econômicos
em sua categoria. O modelo recebe nota “A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, do
Conpet.
De série, já vem equipado com
ar-condicionado, direção eletro-hidráulica, vidros dianteiros, retrovisores e travas elétricos, computador de bordo multifunções,
indicador de troca de marchas,
sensor de estacionamento e sistema multimídia Media NAV Evolution com tela touchscreen de 7”
polegadas, navegação GPS, rádio,
conexão Bluetooth, USB e as funções EcoCoaching e EcoScoring.

No interior da
Versão Vibe
o interior é
diferenciado

micos. Com o 1.6 SCe, a economia chega até 21%. Hatch e sedã
equipados com os novos motores
e câmbio manual são destaques do
Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) com nota
“A”.
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Mototeste
J

Bem equipada, nova F 700 GS é porta
de entrada para aventuras

NAL
OR

Nacionalizada, trail tem motor bicilíndrico de 75 cv, controle de tração, freios ABS e
omputador de bordo por R$ 39.950
TEXTO: Aldo Tizzani
FOTOS: Divulgação

Em percursso misto,
o consumo do novo
modelo de entrada da
BMW variou entre 18
km/l e 23 km/l

M

ontada na nova fábrica
da BMW em Manaus
(AM), a F 700 GS chega ao mercado como a porta de
entrada para a marca alemã. Com
foco em viagens pelo asfalto, mas
com características que permitem
deslocamentos por terra, o novo
modelo tem motor bicilíndrico
de 75 cv, roda de 19 polegadas na
dianteira, suspensões com bom
curso, controle de tração e freios
ABS. Apresentada no último Salão do Automóvel de São Paulo, a
nova BMW custa R$ 39.950.
Bem equipada, a F 700 GS traz
computador de bordo (que conta
até com controle de pressão dos
pneus), manoplas aquecidas, protetor de mão, tomada 12 Volts,
cavalete central, lanterna e piscas
em LED como itens de série no
modelo vendido no Brasil. Equipada com rodas de liga leve, calçadas com pneus de uso misto, a
moto segue o padrão estético da
linha GS e tem corpo e alma compartilhados com sua irmã mais famosa e mais off-road, a F 800 GS.
O chassi – tubular em aço – é o
mesmo e o motor de dois cilindros também. Mas a irmã caçula
da linha Adventure da BMW recebeu novos comandos de válvulas e outro mapeamento da inje-

ção eletrônica no bicilíndrico.
Motor amansado
Fabricado pela chinesa Loncin, o
motor de dois cilindros que equipa
a F 700 GS conta com oito válvulas, duplo comando, refrigeração
líquida e 798 cm³ de capacidade
cúbica. A nova configuração gerou uma perda de 10 cv se comparado à F 800 GS: no novo modelo

Com 170 mm de curso, as suspensões da F 700 GS copiaram bem as
irregularidades do piso

o motor oferece 75 cv de potência
máxima a 7.300 rpm e torque máximo de 7,85 kgf.m a 5.300 rpm.
Na prática, a entrega de potência
está mais suave, mas ainda há fôlego desde os baixos giros. A 120
km/h, o motor gira pouco, 4.000
rpm. Basta aumentar mais 1.000
giros para a velocidade saltar para
140 km/h, sem esforço. A velocidade pode chegar a 200 km/h.
Mas, assim como na 800 GS, em
giros mais altos a vibração transferida para as mãos do piloto incomoda um pouco.
Com respostas rápidas e retomadas vigorosas, o motor tem consumo pertinente para sua capacidade e potência. Neste teste de mais
de 550 quilômetros pelo interior
de São Paulo – cerca de 50 quilômetros por estradas de terra – o
consumo variou entre 18 km/l e
23 km/l. O tanque de combustível tem capacidade para 16 litros,
o que confere uma autonomia de
mais de 300 quilômetros.
A F 700 GS sai de fábrica com
controle de tração e freios ABS.
Os sistemas eletrônicos do modelo são mais voltados para a segurança e, portanto, intrusivos demais. A boa notícia é que podem
ser facilmente desligados (em
conjunto ou em separado) para
rodar no fora de estrada. Dessa
forma, foi possível se divertir no
fora-de-estrada, porém é preciso
mais habilidade do piloto.

A F 700 GS oferece muita força:
são mais de 7 kgf.m de torque
disponível em baixas e médias
rotações

Ciclística acertada
Se chassi e motor são os mesmo em ambas as versões (700 e
800 GS), a ciclística é bem diferente. Se comparada com sua
irmã mais velha, a F 700 GS
tem menor distância entre-eixos, em função da nova balança
traseira. Mas a grande diferença está mesmo na rodas e pneus.
Enquanto a F 800 GS tem roda
de 21 polegadas na dianteira,
a 700 GS usa aro 19 com pneu
110/80; na traseira, a roda é aro
17 polegadas, mas com um pneu
140/80. Com isso, o modelo de
entrada da linha trail é mais ágil
nas mudanças de direção e mais

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Completo, o painel de instrumentos - análogo e digital - traz até a
informação da pressão dos pneus

O punho do lado esquerdo traz o
botão que controla o controle de
tração e o ABS

O assento da nova BMW F 700 GS
está a apenas 820 mm do solo

obediente nas curvas.
As suspensões também mudam.
Na dianteira, a F 700 GS usa
garfo telescópico convencional
com tubos de 41 mm de diâmetro – na F 800 GS há garfo
invertido (upside-down). Já na
traseira, a balança de alumínio
é monoamortecida com regulagem da pré-carga da mola. O
curso de suspensão é igual em
ambas as rodas (170 mm).
O sistema de freios tem duplo
disco de 300 mm de diâmetro
com pinças flutuantes na dianteira. Já, na traseira, disco único
de 265 mm, também com pinça
flutuante. Freios e suspensão se
mostraram eficientes, mesmo
em condições severas de uso,
com mudanças constantes no
tipo de piso, que variou do asfal-

to perfeito até estradas cheiras
de pedras, passando por areias e
“costelas de vaca”.
Mais voltada para andar no asfalto, a F 700 GS foi uma grata
surpresa na terra. Foi só diminuir a pressão dos pneus para
tornar o passeio pela região de
Brotas (SP) bastante divertido.
Certamente, com uma roda aro
21 na dianteira e pneus específicos para o off-road a diversão
seria completa. Mas para isso, o
motociclista pode optar pela F
800 GS, vendida por R$ 45.900,
e com o assento 895 mm do solo.
Já a F 700 GS oferece uma tocada mais dócil e ágil no asfalto,
além de oferecer boa ergonomia.
Boa notícia para os mais baixos:
o assento está a apenas 820 mm
do solo.

O design arrojado da 700 GS segue o padrão estético de suas irmãs
mais velhas

Mercado
Com muita ambição para crescer
no segmento voltado para as motos aventureiras, a nova F 700GS
(que tem motor de 800cc) tem preço sugerido de R$ 39.950 e bom
número de itens de série. Além de
uma extensa lista de acessórios,
que incluem malas rígidas laterais,
top case, escape esportivo, protetores de farol e de motor, além de
parabrisa fumê.
Mesmo bem preparada, a trail da
BMW vai enfrentar a forte concorrência da Triumph Tiger 800 XR,
que também oferece um bom pacote tecnológico, por R$ 37.990.
Outra concorrente é a Honda NC
750X cotada a R$ 36.500, mas que
fica devendo em cavalaria (54,5
cv de potência) e também no pacote eletrônico, limitado aos freios
ABS, que não pode ser desligado.

A parte traseira traz balança de
alumínio com monoamortecedor
e freio a disco

A trail da BMW usa na dianteira
disco duplo, com ABS, e suspensão tradicional, com 170 mm de
curso

O motor de dois cilindros da F 700 GS oferece 75 cavalos de potência
máxima
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Moto Mercado

Piaggio chega ao Brasil com quatro modelos
Importados, scooters serão comercializados no Motoplex, nova loja conceito
na cidade de São Paulo, que também venderá modelos Vespa
TEXTO: Arthur Caldeira
FOTOS: Divulgação

D

ois meses após o retorno da
Vespa ao Brasil, o grupo Asset Beclly Investments Management anuncia o lançamento dos
scooters Piaggio no País. Pertencente
ao mesmo Grupo Piaggio, que detém
as marcas Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, a marca Piaggio oferecerá seus
quatro principais modelos no mercado nacional.
Os scooters das duas marcas italianas
– Vespa e Piaggio - serão comercializados em uma nova loja na cidade
de São Paulo. Batizada de Motoplex,
a loja é um conceito global do Grupo
Piaggio projetado para proporcionar a
sensação de algo muito mais do que
um simples lugar para se vender veículos, segundo a empresa.
Com 800 m², a Motoplex em São
Paulo é a segunda maior loja conceito do Grupo Piaggio – agora existem

dez delas no mundo. Com arquitetura
ampla e diferenciada, o espaço abriga
showrrom dos produtos, acessórios,
uma oficiante a até mesmo um café.
“Um dos pontos altos é sua arquitetura única, que se destaca pela utilização
de expositores, pódios, para sustentar
as scooters”, destaca Giuseppe De Paola, vice-presidente da Asset Beclly,
representante da Piaggio no Brasil.
Scooters de 150 a 300cc
O Grupo Asset Beclly iniciará a operação da marca Piaggio nos mesmos
moldes da Vespa, ou seja, com os
scooters vindo importados para o
Brasil. Serão quatro modelos, que vão
de 150cc a 300 cc, incluído o revolucionário MP3, scooter de três rodas da
marca italiana.
O modelo de entrada é o Liberty S
150. Equipado com o novo motor
i-get, que já atende às regras de emissão Euro 4, de 155 cm³ e 13 cv de potência máxima, o Liberty tem roda aro

Piaggio MP3 Yourban LT tem três
rodas e preço sugerido de R$ 39.800

Piaggio Liberty tem motor de
150cc e rodas aro
16, na dianteira, e
14, na traseira

Mais sofisticado, Medley 150 tem sistema Star&Stop, freios ABS e
preço salgado: R$ 26.900

Feito sobre plataforma mais longa, MP3 Business de 300cc é o
mais caro: R$ 49.800

16, na dianteira, e aro 14, na traseira.
Ambas com freios ABS. O preço sugerido é de R$ 15.900. Até competitivo para o segmento, já que se trata de
um veículo importado.
Já o Medley 150, usa o mesmo motor, porém com tecnologia Start&Stop e 15 cv de potência, vai custar R$
26.900. “O Medley tem mais tecnologia e porte comparável ao Beverly.
Além disso, estamos com uma política de preço agressivo com o Liberty”,
justificou De Paola. Dotado de freios
ABS e luzes de LED, o Medley também tem rodas de 16 e 14 polegadas.
Mais sofisticado e equipado com um
motor de 300cc, o Beverly traz controle de tração, além de freios ABS.
Seu motor produz 21 cv de potência máxima e, a exemplo dos outros
scooters, utiliza câmbio CVT. O preço do Beverly 300 será de R$ 34.900.
A marca vai comercializar também o
revolucionário Piaggio MP3, o scoo-

ter de três rodas – duas na dianteira.
O MP3 estará disponível em duas plataformas e quatro versões. A plataforma menor, com 2,04 metros de comprimento, terá as versões Yourban e
Yourban LT. Já a maior, com 2,22 metros, virá nas versões Business, mais
luxuosa, e Sport. Os preços variam de
R$ 38.800 para o Yourban LT Sport e
R$ 49.800,00 para o MP3 Business.
Lançado em 2006, o MP3 fez sucesso na Europa com seu exclusivo
sistema de suspensão dianteira que
equilibra o scooter e oferece mais
estabilidade. Com o mote de oferecer a praticidade de um scooter
com a segurança de um automóvel,
o scooter de três rodas atraiu um público novo para o segmento. “Queremos oferecer novas soluções de
mobilidade urbana, até então inexistentes no Brasil”, declarou o vice-presidente do Grupo Asset Beclly,
Giuseppe De Paola.
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Motos - Notas

Honda vai mostrar mot
conceitoa CES 2017

Com o objetivo de ressaltar a importância da inteligência artificial (AI),
da robótica e do big data no futuro
da mobilidade, a Honda anunciou
sua participação na Consumer Electronics Show (CES), mais importante feira de produtos eletrônicos
do mundo, que será realizada em
Las Vegas, Estados Unidos, entre 5 e 8 de janeiro de 2017. Com
o tema “Ecosistema coperativo de
mobilidade”, a fábrica japonesa irá

demonstrar experiências interativas
e imersivas projetadas para mostrar
como a tecnologia vai moldar o futuro da mobilidade. Além de um carro conceito elétrico e autônomo, o
NeuV, o presidente da Honda R&D
(Pesquisa e Desenvolvimento),
Yoshiyuki Matsumoto, irá mostrar
uma moto conceito para demonstrar
a aplicação da tecnologia robóstica
da marca, que já criou o Asimo, um
robô humanoide.

KTM faz recall de 88
unidades Adventure
A KTM anunciou nesta semana uma
campanha de recall de 88 unidades
dos três modelos Adventure: a 1190
Adventure, 1190 Adventure R e 1290
Super Adventure. Segundo comunicado oficial da marca no Brasil,
os proprietários dos modelos devem
comparecer às concessionárias autorizadas da marca para a inspeção no
chicote elétrico.
De acordo com a KTM, a partir de
monitoramento foi constatado que,
em razão de divergências no processo
de montagem, pode ocorrer contato
entre o chicote elétrico e o modulador
ABS em casos isolados. Por este motivo, a instalação do chicote elétrico
terá de ser inspecionada e corrigida
por meio de uma cinta de fixação de

Bonneville T120 Black chega
às lojas Triumph

No melhor estilo retrô e recheada de tecnologia, a nova Triumph Bonneville T120 Black chega
às concessionárias da marca com
preço sugerido de R$ 42.500.
Já nacionalizada, a T120 Black vem para completar a família
Bonneville no Brasil, que conta
com a Street Twin, a Thruxton
R e a Bonneville T120. A principal diferença entre e T120 e
a T120 Black fica por conta do
acabamento em preto e não cromado. O preto aprece em vários
componentes: hastes de espelhos,
protetor de corrente, escapamen-

cabos nos modelos envolvidos. A inspeção no chicote elétrico é gratuita e
poderá ser realizada nas concessionárias KTM. Para mais informações o
consumidor poderá entrar em contato
pelo 0800-778-1234 ou pelo e-mail
contato@ktm.com.br.

Harley inaugura novo
Centro de Treinamento
Com o objetivo de qualificar os técnicos dos serviços pós-vendas direcionados à manutenção preventiva e corretiva de suas motos, a Harley-Davidson inaugurou, em 3 de dezembro, seu novo Centro de Treinamento em parceria com o Senai - São Paulo (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial). Agora os mecânicos das 21 concessionárias
H-D serão formados dentro da escola Senai “Conde José Vicente de
Azevedo”, no que fica no tradicional bairro do Ipiranga (SP). A capacidade de treinamento é de 500 vagas/ano. Para os cursos, a Harley-Davidson disponibilizou 16 motocicletas, seis delas modelo 2017 já
equipadas com o recém-lançado motor Milwaukee-Eight. Em conjunto,
Harley e oferecerão 12 cursos em sua grade - sete direcionados para os
técnicos de serviços pós-vendas com direito a certificação conferida
pela HDU (Harley-Davidson University), e os outros cinco cursos são
exclusivos para treinamento das forças armadas. Futuramente a marca
criará cursos de curta duração para aficionados e clientes H-D.

tos e rodas. A cobertura do motor, além de ser preta, conta com
um detalhe em alumínio usinado.
Com um estilo mais clássico, a
T120 Black conta um novo motor bicilíndrico de 1.200cc, além
de freios ABS, controle de tração
e três modos de pilotagem. Isso
sem falar na embreagem deslizante assistida, luz traseira com
LED, manoplas aquecidas, entrada USB, imobilizador do motor e
sistema ride-by-wire. A Triumph
Bonneville T120 Black está disponível em duas cores: Jet Black
e Matt Graphite.

Troca de óleo mais barata
na rede BMW
Para desmistificar o tema que
trocar o óleo na concessionária
é caro, a BMW Brasil criou um
programa com preço padronizado
em toda sua rede. Os preços variam entre R$ 380 a R$ 490, com
direito a óleo e também substituição do filtro. Os proprietários das
motos G 650 GS, F 800 – nas versões GS/Adventure e R - pagarão
R$ 380. Já os donos da linha R
1200 (GS, Adventure, RT, NineT
e R) desembolsarão R$ 450 para
troca do lubrificante e filtro. Para
os modelos das linhas Touring,
Roadster e Sport, o valor é de R$
490. Batizado de “BMW Motor-

rad +”, o programa também irá
realizar a inspeção gratuita de 30
itens na troca de óleo. Mais informações, acesse: www.bmwmotorradmais.com.br

