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Renault Kwid
É o mais importante
lançamento da
Renault e
promete
agitar o
segmento
dos hatchs

Veja na página 04
Jac T40: uma nova opção
para o segmento de suv´s

(31)
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Range Rover Evoque: continua com
design ainda mais marcante

10

3047.1088

264 ofertas
nesta edição

Concebido originalmente para o mercado brasileiro,
JAC T40 é nova e atraente opção para o mercado de
SUV´s do país. Seu preço R$ 58.990

Produzido na fábrica da Jaguar Land Rover em
Itatiaia/RJ o modelo traz mudanças para continuar
como referência em seu segmento
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Notas
Mercedes-Benz apresenta nova
proposta para o GLA

Maior presença visual e uma sensação evidente de robustez são as
marcas do novo Mercedes-Benz
GLA, que está chegando aos concessionários brasileiros da marca
neste mês de agosto. Segundo modelo mais vendido da Mercedes-Benz no Brasil, o utilitário esportivo, lançado no País em 2014,
conquistou uma extensa gama de
clientes, em que se destacam consumidores jovens e com estilo de
vida dinâmico.
O novo GLA ganhou um reforço
nos elementos de design interior
e exterior, além de passar por uma
atualização em sua configuração.
A evolução visual do SUV levou a
um considerável ganho em termos

de presença, impressionando por
uma linguagem mais agressiva. A
família é oferecida no Brasil em
cinco versões: GLA 200 ff Style,
GLA 200 ff Advance, GLA 200 ff
Enduro, GLA 250 Sport e Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC. Todos
os modelos 200 possuem motor 1,6
litro de 156 cv; a versão 250 é equipada com motor 2,0 litros de 211
cv. Todas elas contam com câmbio
de dupla embreagem com sete marchas, um dos pontos fortes do modelo. A versão de alta performance,
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC,
possui o motor 4 cilindros mais potente do mundo, que oferece nada
menos que 381 cv, e câmbio AMG
Speedshift DCT de 7 velocidades.

MINI Cooper S, Cabrio S e JCW são
esportivos à combustão mais eficientes
do Brasil, segundo Inmetro

Os modelos MINI Cooper S, Cooper S Cabrio e John Cooper Works
são os esportivos à combustão mais
eficientes do Brasil, segundo a edição 2017 do Programa Brasileiro
de Etiquetagem (PBE), do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (Inmetro). A pesquisa
avaliou 983 modelos de 35 marcas
para eleger os mais eficientes nos
quesitos consumo de combustível
e emissão de poluentes. Equipado
como motor propulsor 2.0 de 192 cv,
o MINI Cooper S teve consumos de

11,1 km/l (urbano), 14 km/l (rodoviário) e 1,77 MJ/km (energético). De
igual propulsor, o MIINI Cooper S
Cabrio, por sua vez, registrou 10,6
km/l (urbano), 13,2 km/l (rodoviário) e 1,87 MJ/km (energético) – médias iguais às do MINI Cooper John
Cooper Works, equipado com motor
2.0 de 231 cv. Os três modelos, que
são equipados com câmbio automático de seis velocidades, obtiveram
o selo CONPET de Eficiência Energética – os únicos à combustão da
categoria a atingirem esse resultado.

Hyundai Motor Brasil é eleita “Marca
do Ano” pela Fenabrave
A Hyundai Motor Brasil (HMB)
recebeu na última
terça-feira (8) o
troféu de “Marca
do Ano” na categoria “Automóveis e Comerciais
Leves” em premiação concedida
pela Fenabrave –
Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores. A
entrega do prêmio
aconteceu durante a cerimônia de
abertura do 27º Congresso & ExpoFenabrave, em São Paulo (SP).
A rede de concessionários da
HMB começou a operar em 10
de outubro de 2012, dedicada exclusivamente aos veículos HB20.
Atualmente, conta com 210 pontos de vendas e serviço e, desde
janeiro deste ano, comercializam
também o SUV compacto Hyundai Creta. Com base no volume
anual de cerca de 170 mil veículos (167.674 unidades comercializadas em 2016), cada revenda

tem um volume médio de cerca
de 800 unidades por ano, o que
representa um dos maiores índices do País.
A eleição da “Marca do Ano”
acontece por meio da “Pesquisa
Fenabrave de Relacionamento
com as Marcas”, com participação dos concessionários de cada
montadora como respondentes.
A marca vencedora é aquela que
atinge a melhor média de notas
atribuídas nos 26 quesitos abordados na pesquisa.

Marcopolo homenageia seu fundador
e os colaboradores

Um ônibus Paradiso 1800
Double Decker decorado
com a frase “O mais importante são as pessoas”,
de autoria de Paulo Bellini, e com a sua imagem reproduzida através de uma
coletânea de pequenas
imagens dos colaboradores foi a forma escolhida pela Marcopolo no Dia do Colaborador para
prestar homenagem ao seu fundador,
falecido no último dia 15 de junho,
aos 90 anos, e também a todas as
pessoas que trabalham na empresa.
O veículo, exposto no pátio da unidade de Ana Rech, recepcionou os
funcionários na comemoração dos

68 anos da companhia, completados
no domingo, dia 6 de agosto. No final do mês, também será o destaque
da fabricante caxiense na feira Transpúblico, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, entre os próximos
dias 29 e 31 de agosto, que reúne as
principais empresas da indústria brasileira do ônibus.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Notas
CAOA Seminovos atinge seu melhor
primeiro semestre da história

Após um ano de 2016 de reestruturação em que a CAOA Seminovos conseguiu expressivo crescimento em suas vendas de veículos
usados e seminovos. O primeiro
semestre de 2017 trouxe consigo o
recorde do grupo na comercialização, neste segmento de veículos.
Somente nos seis primeiros meses
do ano foram vendidos 15.137
veículos na CAOA Seminovos,
um crescimento de 22% sobre as
vendas do mesmo do ano anterior,
quando foram comercializadas
12.439 unidades.

O crescimento da CAOA Seminovos, no período, foi bastante significativo e acima do registrado pelo
mercado. Segundo a Federação
Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, Fenabrave, o
primeiro semestre de 2017, houve
uma evolução positiva na venda
de usados e seminovos de 9,8%
comparativamente ao mesmo período de 2016. Durante o mês de junho, a CAOA Seminovos comercializou 2.831 veículos usados, o
que representou um aumento de
19,20% sobre o mesmo mês de
2016, enquanto o mercado cresceu
apenas 10,4%.
Atualmente a CAOA possui 130
pontos de venda de veículos seminovos, entre lojas exclusivas para
venda destes veículos e Concessionárias das marcas Ford, HB,
Hyundai CAOA e Subaru que
possuem, também, showroom de
seminovos.

Volkswagen com taxa zero até o fim de agosto

A Volkswagen Financial Services, maior financeira de montadora do país, segundo ranking
do Banco Central, disponibiliza condições especiais de financiamento em todo o Brasil.
A campanha é válida até 31 de
agosto.
A ação visa incentivar o público
a adquirir um automóvel zero
quilômetro por meio de vantagens atrativas que contemplam
categorias distintas, ampliando
o perfil de clientes atingidos.

Taxa Zero, entrada de 60% e prazo
de 18 meses:
• New up! MPI • Jetta
Taxa 0,99% a.m, entrada de 60% e
prazo de 18 meses:
• Gol • Fox • CrossFox • Voyage
• Saveiro • Saveiro Cross • Space
Cross • SpaceFox • up! • cross up!
Especial para as regiões Sul, Nordeste e Norte:
• Gol – TAXA ZERO, entrada de
80% e prazo de 12 meses

Novo Audi Q5 começa a ser vendido no Brasil
Um dos SUVs de maior sucesso da marca, a segunda geração do Audi Q5 começa a chegar às
concessionárias de todo o país. O modelo chega
recheado de novidades tecnológicas como o painel totalmente digital Audi virtual cockpit e o sistema de condução semiautônomo traffic jam assist. São três versões disponíveis: Attraction, por
R$ 244.990, Ambiente, oferecida por R$ 274.990,
e Ambition, com preço inicial de R$ 292.990.
Em todas as opções, o novo Q5 é equipado com
motor 2.0 TFSI a gasolina, que desenvolve 252 cv
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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.

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

Renault lança o Kwid
Preço inicial abaixo dos R$ 30 mil e quatro airbags de
série prometem chamar a atenção no segmento

Por: Carlos Eduardo Silva

U

m dos modelos mais
aguardados do ano finalmente foi lançado, o Renault Kwid. O hatch compacto,
que a montadora francesa classifica como utilitário-esportivo
(SUV) - graças a altura de 18 cm
em relação ao solo da categoria e
os ângulos de entrada (24°) e de
saída (40°) -, tem atributos para
se destacar no segmento de entrada, como os quatro airbags como
item de série em todas as versões,
o espaço interno e, principalmente, o preço inicial de R$ 29.990
para a configuração de entrada
Life, de R$ 29.990. Ela ainda
agrega dois pontos de fixação de
cadeiras infantis, predisposição
para rádio e indicadores de troca
de marcha e de condução.
Por R$ 35.390, o Kwid Zen já se
torna mais confortável, pois agrega direção elétrica, ar-condicionado, travas e vidros dianteiros
elétricos, rádio com Bluetooth e
entradas USB e AUX. Por fim, a
versão top de linha Intense, com
Pack Connect, chega a R$ 39.990
e acrescenta retrovisores elétricos, faróis de neblina cromados,

Com perfil imponente e robusto, o Kwid é moderno e dá a impressão de ser maior que os seus 3.680 m
de comprimento

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Media NAV 2.0 com câmera de
ré, abertura elétrica do porta-malas, calotas e chave dobrável.
O motor é o novo 1.0 SCe, o mesmo que equipa o Logan e o Sandero. Mas no Kwid, por não ter
comando variável, ele desenvolve, com etanol no tanque, rende
70 cv de potência a 5.500 rpm e
torque de 9,8 kgfm a 4.250 rpm.

Com gasolina, são 66 cv a 5.500
rpm e 9,4 kgfm a 4.250 rpm. O
desempenho é favorecido pelo
baixo peso, de apenas 758 kg. De
acordo com números divulgados
pela Renault, o Kwid é o carro
com o menor consumo de combustível do segmento no uso misto. Na cidade, faz 14,9 km/l com
gasolina e 10,3 km/l com etanol.

O Kwid traz o moderno motor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency) com
três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco
em alumínio

12 a 18 de agosto de 2017

Na estrada, 15,6 km/l com gasolina e 10,8 km/l com etanol. E no
uso misto, os números são 15,2
km/l com gasolina e 10,5 km/l
com etanol.
Além do indicador de troca de
marchas (GSI) no quadro de instrumentos, de série em todas em
as versões, o Kwid traz um indicador de estilo de condução, também no quadro de instrumentos
abaixo do velocímetro, que por
meio de uma barra com três cores
(verde, amarelo e laranja) mostra se o motorista está tendo uma
maior eficiência ou não.
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Na versão Intense com o Pack
Connect, existe ainda os programas Eco Scoring e Eco Coaching
na central multimídia Media NAV
e avalia por meio de pontuação,
dando sugestões para uma forma
de condução mais econômica.
O espaço interno também é bom
em relação ao restante do segmento. Ele tem 2,42 m de entre-eixos
e o porta-malas acomoda 290 l,
o maior da categoria segundo a
montadora francesa. Com banco
rebatível chega até 1.100 litros.
O Renault Kwid já está à venda
nas concessionárias da marca.

O compartimento de bagagem, que acomoda 290 litros e é o maior da categoria já com banco rebatível chega até 1.100 litros
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A conectividade a bordo também não foi deixada de lado. Como opcional da versão Intense, no chamado Pack Connect, existe o Media Nav 2.0, a intuitiva
central multimídia com tela touchscreen de 7 polegadas integrada ao painel

Com visual moderno, o interior do Kwid surpreende pelo espaço interno. Com 2.423 mm de entre-eixos, o espaço para quem viaja atrás é bastante confortável. Quem senta no banco traseiro, por exemplo, tem o maior espaço para os joelhos do segmento

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Lançamento

JAC T40 é mistura de
hatch e SUV
Novo modelo aposta no apelo de utilitário-esportivo e pacote de equipamentos com
preço competitivo para chamar atençãp

Da redação

Por: Carlos Eduardo Silva

U

m misto de hatch e utilitário-esportivo (SUV):
assim é o lançamento da
JAC, o T40. Desenhando na Itália,
o modelo chega para encarar concorrentes como Hyundai HB20X,
Honda WR-V, Sandero Stepway e
Citroën Aircross. Há previsão de
que ele comece a ser fabricado no
Brasil em 2019.
No desenho,destaque para os diversos apliques cromados, a grade
frontal (traz a nova logotipia da
JAC), a moldura lateral na base
da área envidraçada e os filetes no
para-choque traseiro.
Com 4,13 m de comprimento e 1,75
m de largura, chama a atenção a distância entre-eixos do T40, 2,90 m.
O porta-malas também é generoso
para o porte do modelo e comporta
450 litros. A altura do solo é de um
carro de passeio, 18 centímetros.
O motor é o 1.5 VVT 16V JetFlex,
que desenvolve a potência de 125
cv (gasolina) e 127 cv (etanol),

O modelo inclui diversos apliques cromados, com destaque para a grade frontal (traz a nova logotipia da JAC MOTORS), a moldura lateral na base da área envidraçada e os filetes no para-choque traseiro
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com torque máximo de 15,5 kgfm
e 15,7 kgfm, respectivamente. O
câmbio é manual de cinco marchas, mas a opção do automático
do tipo continuamente variável
(CVT) chegará ao mercado em fevereiro de 2018. A suspensão é o
“básico”, McPherson na dianteira
e barra de torção na traseira.
A JAC aposta em um pacote de
equipamentos. A versão de entrada, a Pack 2, tem preço de R$
56.990 e tem itens como travamento automático das portas,
controle de tração, assistente de
partidas em rampa, sistema de
monitoramento da pressão dos
pneus, sensor de estacionamento
traseiro, luzes diurnas de LED, fa-

12 a 18 de agosto de 2017
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róis que seguem o movimento de
esterçamento do volante em baixas velocidades para auxiliar nas
manobras, retrovisor interno antiofuscante, controlador de velocidade e isofix, entre outros.
A configuração Pack 3, por R$
58.990, inclui câmera de ré, kit
multimídia com tela de oito polegadas e o Connect Front Camera. Este último item, em conjunto
com o aplicativo JAC View, é capaz de registrar filmes (com áudio)
de todos os percursos percorridos
pelo T40, o que, além do atrativo
tradicional em si, pelas possibilidades que cria de gravação de passeios, visa a redução dos preços do
seguro.

Com 450 litros de capacidade cúbica no porta-malas

Kit multimídia com tela de 8 polegadas é exclusividade do novo SUV da
marca no mercado nacional

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Com aplique em preto( adesivado) no
teto o carro fica com cor diferenciada da
pintura , seus detalhes em cromado chama
atenção e a foi frente bem desenhada

Muito espaçoso internamente, moderno, denota o status de modelo
de maior

Motor 1.5 16V VVT JetFlex

O câmbio por enquanto só manual de 5 velocidades
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Teste Drive

Range Rover Evoque
continua impressionando

TESTEDRIVE

Utilitário-esportivo agora é feito no Brasil e chama atenção pelo desenho e pelo luxo

Por: Carlos Eduardo Silva

É

impressionante como, após
sete anos de mercado, o
Range Rover Evoque se
mantém atual. Não admira que
o utilitário-esportivo, agora fabricado no Brasil, no interior do
Rio de Janeiro, tenha chamado
tanta atenção quando foi lançado em 2010. No ano passado, ele
passou por uma discreta atualização no visual, que mexeu apenas
no para-choque, grade e faróis,
que ganharam um rearranjo dos
elementos interiores. O WebSeminonvos andou na versão top
de linha HSE Dynamic, tabelada
em R$ 253.827, e comprovou que
além de bonito, o SUV anda bem
e esbanja conforto.
Empurrado pelo motor 2.0 turbo

Conectados para te ajudar comprar e vender!

a gasolina de 240 cv de potência
a 5.500 rpm e 34,7 kgfm de torque a apenas 1.750 rpm, o Evoque anda com desenvoltura na cidade. Na estrada, em velocidade
de cruzeiro, o silêncio impera na
cabine, já que o câmbio automático de nove marchas aliada a força
disponível permite que o motor
trabalhe em rotações baixas. De
acordo com a Land Rover, ele
acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,5 s e a atinja a velocidade
máxima de 217 km/h. O Controle
de Cruzeiro Adaptativo ACC com
Queue Assist, sistema de controle automático de velocidade que
freia o veículo automaticamente
no momento em que ele se aproxima de outro veículo mais lento e acelera novamente o modelo
quando a pista está livre, mantendo-se a velocidade programada,
torna tudo ainda mais tranquilo.
A suspensão independente nas
quatro rodas – do tipo McPherson
na frente e atrás - garante o conforto e a segurança. A tecnologia
de vetorização de torque (Torque Vectoring) distribui o torque
de forma independente em cada
roda, o que proporciona maior
estabilidade, ideal para situações
de curvas em alta velocidade.
Os sistemas de auxílio à condução incluem: Park Exit, complementar ao já existente Park
Assist, que auxilia em manobras
de baliza sem a interferência do
condutor. O sistema Perpendicular Assist permite também manobras automáticas em vagas a 90º,

12 a 18 de agosto de 2017

Seu teto panorâmico que não se
abre, apenas com cortina interna
deixa o carro com aspecto bem
esportivo

comuns em estacionamentos de
shoppings. Há também o sistema Closing Vehicle Sensing and
Reverse Traffic Detection aciona
avisos no painel do veículo quando os sensores de estacionamento colocados nos para-choques
traseiro e dianteiro do modelo
identificam a aproximação de um
outro veículo.
O show de assistentes eletrônicos
não para: o modo Fast-Off mede
a velocidade que é liberada do pe-

Com propulsor Si4 2.0
gera 240 CV
e acelera de
0 a 100 em
7,5 segundos

Mais robusto e arrojado, a linha traz novas opções de cores de carroceria que podem combinar com tetos de cores distintas
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As mudanças no design
externo atingem os novos
conjuntos de faróis traseiro
e dianteiro, novas grades
de entrada de as, para-choque dianteiro eaerofólio
traseiro completamente
redesenhado

Por dentro o modelo oferece bancos completamente reformulados, novas opções de acabamento para um nível
ainda maior de personalização

dal do acelerador e antecipa novas solicitações de potência pelo
condutor, mantendo a mesma velocidade selecionada, se necessário. Assim, se o condutor solicitar
uma relação mais curta quando o
veículo circula a uma velocidade
elevada, o sistema memoriza o
pedido e seleciona a relação inferior assim que a velocidade for
reduzida para o nível apropriado.
Quem quiser arriscar o possante
de R$ 250 mil na terra, ele não
se sairá mal: a tração é 4x4, do
tipo permanente, e conta com o
Terrain Responsem, que oferece
cinco programas voltados para a
superação de diferentes tipos de
obstáculos, como barro, cascalho
ou areia.
Interior
Por dentro, o acabamento é típico
de um SUV premium. Os bancos
têm novo design e revestidos em
couro de alta qualidade que podem trazer costura em cor contrastante, painel, portas e volante
também em couro e ausência quase total de plástico nos comandos,
substituído por materiais nobres
como alumínio e piano black.
O novíssimo sistema de entretenimento In Control traz interface
completamente reformulada com
comandos mais intuitivos. O sistema de som Meridian tem 825W
de potência e 17 alto-falantes na
versão avaliada.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Lançamento

Ford atualiza EcoSport
SUV ganha nova opção de motor e câmbio e mais conteúdo de série

Por: Carlos Eduardo Silva

A

Ford não quer ficar para trás
no segmento na qual ela praticamente criou, o dos utilitários-esportivos compactos. Para
isso, a marca investiu no EcoSport
e fez um facelift no modelo, o deixou mais equipado, além de pro-

mover mudanças em seu conjunto
mecânico.
A linha inclui a versão SE por
R$73.990 com transmissão manual e R$78.990 com transmissão
automática; versão FreeStyle manual por R$81.490 e automática
por R$ 86.490, equipadas como
o novo motor 1.5 Flex de três cilindros, o mais eficiente do segmento. Já a versão Titanium custa

O estepe na tampa traseira continua no novo Ecosport

O porta-malas possui grande flexibilidade. Tem um sistema de assoalho
inteligente com três configurações que permite formar uma plataforma
plana com o banco traseiro rebatido e ampliar o espaço de bagagem para
1.178 litros

R$93.990, exclusivamente com
motor 2.0 Direct Flex e transmissão automática.
A versão SE vem com sete airbags,
controle de estabilidade e tração,
multimídia SYNC 3 com tela de
6,5”, sensor de pressão dos pneus,
sensor de estacionamento traseiro e
rodas de liga leve de 15”.
A versão FreeStyle adiciona SYNC

3 com tela de 8”, câmera de ré, ar-condicionado automático e digital,
faróis com luzes diurnas de LED,
tela multifuncional de 4,2”, bancos
revestidos em tecido e couro e rodas de liga leve de 16”.
A versão Titanium traz ainda teto
solar elétrico, sensor de ponto cego
com alerta de tráfego cruzado,
acesso inteligente capacitivo, siste-
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ma de partida sem chave, faróis de
xênon, som com nove alto-falantes,
bancos em couro e rodas de liga
leve de 17”.
Mecânica
O motor 1.6 sai de cena e dá lugar
a um novo 1.5 de três cilindros. Ele

tem potência de 137 cv com etanol e 130 cv com gasolina, sempre
a 6.500 rpm. O torque máximo, a
4.500 rotações, é de 16,1 kgfm e
15,6 kgfm com os mesmos combustíveis, respectivamente.
O propulsor 2.0 – até 176 cv e 22,5
kgfm de torque com etanol – continua sendo ofertado na configu-

Conectados para te ajudar comprar e vender!

ração top de linha. O que saiu de
cena foi o problemático câmbio
automatizado de dupla embreagem
Powershift. Ele foi substituído por
um automático “tradicional” com
seis marchas. Há também a opção
de câmbio manual de cinco velocidades.
A engenharia da Ford retrabalhou a

suspensão do EcoSport: a dianteira ganhou 15 mm de curso e novas
buchas. A marca garante que a absorção de impactos melhorou 15%
e a aspereza ao volante foi reduzida em 40%. Atrás, a barra de torção
ficou mais rígida e foram adotadas
novas molas e buchas para incrementar a estabilidade.

Em todas as versões, o interior é totalmente novo, com materiais e acabamento de padrão superior na categoria...

... Painel “soft touch”, bancos ergonômicos em couro e tons claros, dão
um charme à parte

O teto solar é opcional na versão Titanium

Seu motor é o 1.5 TiVCT Flex de três cilindros, de 137 cv, e o Duratec 2.0
Direct Flex, de 176 CV

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Lançamento

Volvo lança B8R, novo ônibus urbano
A Volvo Bus Latin America lança um novo chassis de ônibus para o transporte urbano de passageiros: o B8R. O modelo substitui o atual B290R. Desenvolvido para oferecer mais desempenho às
operações urbanas, o novo veículo é até 3% mais econômico em consumo de combustível que o
seu antecessor. Outra vantagem é a redução do custo de manutenção em até 4%
Da redação

“A

Volvo investe continuamente no desenvolvimento de veículos mais
eficientes, que garantam o menor
custo por passageiro transportado,
contribuindo dessa forma para aumentar a eficiência de transporte e
contribuir com o sucesso dos negócios dos clientes da marca”, afirma
Fabiano Todeschini, presidente da
Volvo Bus Latin America.
O motor de oito litros que equipa o
novo chassi urbano da Volvo é produzido no complexo fabril da empresa, em Curitiba. O lançamento
do B8R faz parte de uma estratégia
da Volvo Bus, de produção de veículos dentro de uma plataforma
global, o que oferece maior disponibilidade de peças, agilidade e facilidade de atendimento. Outra vantagem do veículo é que o intervalo de
troca de óleo do motor pode chegar
a até 40 mil quilômetros rodados,
dependendo do tipo de aplicação.
“É um veículo que oferece ainda
mais eficiência ao transporte público de passageiros. As melhorias
implementadas no B8R aumentam
o desempenho, a disponibilidade e
a agilidade do atendimento do pós-vendas”, destaca Gilberto Vardânega, diretor comercial de ônibus Volvo no Brasil.
Com um novo motor de 250 cv de
potência, 950 Nm de torque, novas
gerações de caixa de cambio Voith
e ZF disponíveis e novas relações de
diferencial, o veículo garante desempenho superior ao do seu antecessor
no transporte de passageiros. Equi-

pado de série com sistema de freios
a disco EBS 5, suspensão eletrônica
e volante com ajuste de altura e profundidade, oferece segurança e conforto ao motoristas e aos passageiros.
O modelo possui configuração de
eixo 4x2 e está disponível nas versões com pisos alto e baixo.
O B8R é equipado, de fábrica, com
softwares de conectividade para facilitar a ativação do sistema de gerenciamento de frotas Volvo (Fleet
Managment) e o I-Coaching. As ferramentas auxiliam gestores de frota
a traçar estratégias para reduzir os
custos da operação e os motoristas
a extraírem a máxima eficiência do

Um veículo que oferece ainda mais eficiência ao transporte público de
passageiros
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veículo, com dicas de como dirigir
com menor consumo de combustível e menor desgaste de peças.
“Para garantir os resultados de desempenho e consumo, a Volvo trabalhou no desenvolvimento avançado da engenharia do veículo,
e em simulações de performance
e testes para adequar o veículo ao
mercado latino-americano e garantir a sua eficiência”, conta Renan
Schepanski, engenheiro de vendas
da Volvo Bus Latin America.
Depois do período de desenvolvimento, o B8R passou por intensos
testes de campo com clientes da
marca em diferentes condições de
tráfego urbano, topografia e quantidade de passageiros, para comprovar o desempenho e eficiência do
novo veículo.
Uma das empresas de transporte a
testar o novo chassi da Volvo, foi a
Viação Santa Brígida, que opera em
linhas urbanas das regiões Norte,
Nordeste, Sudeste e Centro da cidade de São Paulo. “Dada a nossa
experiência positiva com o modelo
B290R, os testes iniciais com o B8R
mostram boa adaptação às condições técnicas e viárias, sobretudo a
expectativa do aumento entre intervalos de manutenção preventiva”,
destaca Fernando Cesar Bastos Filho, gerente de Manutenção da Viação Santa Brígida.
“Acreditamos fortemente no bom
desempenho do B8R, em função
ainda dos resultados obtidos com
nossos outros modelos Volvo, apoiados pela Volvo Equipe Dedicada”,
completa Antonio Carlos Lourenço
Marques, diretor de Manutenção da
Viação Santa Brígida.
América Latina
Para alguns países da América Latina, além do B8R com 250 cv de
potência, a Volvo também está disponibilizando o veículo com 330 cv.
A potência maior é necessária para
cidades com condições severas de
topográfica e grande altitude.
Os principais mercados da Volvo Bus
Latina America fora do Brasil são Colômbia, Chile, Peru e Argentina.

Além do B8R com 250 cv de potência, a Volvo também está disponibilizando o veículo com 330 cv

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Pré-Lançamento

Novo Polo está chegando ao
mercado brasileiro
Da redação

O

Novo Polo está chegando ao
mercado brasileiro para revolucionar o segmento de compactos premium. O modelo está em
fase final de testes e avaliações em
condições de rodagem nas estradas
brasileiras. Construído sobre a Estratégia Modular MQB da Volkswagen,
o Novo Polo será equipado com recursos de assistência à direção, segurança e dinâmica veicular até então
disponíveis apenas em modelos de
categorias superiores, como o Golf e
o Passat.
A Estratégia Modular MQB permitirá ao Novo Polo ser o primeiro
em sua categoria a oferecer recursos
como freios a disco nas quatro rodas
com Sistema de Frenagem Automática Pós-Colisão (que freia o veículo para evitar múltiplas colisões) e o
inovador BSW (Limpeza Automática dos Discos de Freio), que seca
os componentes em caso de chuva,
assegurando o menor espaço de frenagem e maior segurança.
Suspensões com calibrações
específicas
O Novo Polo terá configuração dianteira independente tipo McPherson
e interdependente na traseira, com
eixo de torção.
Para o Brasil, a suspensão do Novo
Polo foi elevada em 20 mm em relação à versão Europeia, ganhando
barra estabilizadora dianteira de 20
mm de diâmetro (versão com motor
TSI).
Direção com assistência elétrica
Todas as versões do Novo Polo serão
equipadas com sistema de direção
com assistência elétrica. Além do excelente conforto e precisão, uma das
principais vantagens da assistência
elétrica em relação aos sistemas de
assistência hidráulica é só demandar energia quando necessário. Isso
representa uma redução no consumo
de combustível de até 3% quando
comparado com um sistema de direção com assistência hidráulica (convencional).
Freios a disco nas quatro rodas
O Novo Polo terá freios a disco nas
quatro rodas como item de série nas
versões TSI. Os discos terão 276
mm de diâmetro nas rodas dianteiras e 230 mm de diâmetro nas rodas
traseiras.

Freios a disco colaboram para melhor
performance e proporcionam maior
resistência ao chamado “fading”, a
perda de eficiência que ocorre por
aquecimento (numa descida de serra,

por exemplo).
HHC (Hill Hold Control) – Em aclives acima de 5%, o sistema mantém
o veículo freado por até 2 segundos,

após o motorista aliviar o pedal do
freio. Os freios são liberados progressivamente durante a aceleração, permitindo a partida do veículo com mais
conforto e tranquilidade em rampas.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

EDS Em trilhas ou em situação de
baixa tração em uma das rodas motrizes, o bloqueio eletrônico do diferencial aciona o freio da roda com
menor tração, transferindo o torque
para a roda com maior tração, proporcionando assim melhor eficiência
à saída do veículo.
Esse sistema de “tração inteligente”
funciona de forma automática, sem
necessidade de o motorista acionar
um botão no painel. Além disso, o
sistema atua em curvas e em velocidade de até 80 km/h.

12 a 18 de agosto de 2017

18

O Novo Polo é quase idêntico ao já lançado na Europa

XDS+ (bloqueio eletrônico do diferencial), uma função integrada ao
controle eletrônico de estabilidade
(ESC) para melhorar o comportamento dinâmico do carro. O XDS+
aumenta a agilidade e diminui a necessidade de movimentação do volante por meio de intervenções seletivas nos freios das rodas internas às
curvas nos dois eixos e permitindo
uma transferência do torque disponível do motor para as rodas externas.
BSW (Bremsscheibewischer – inovador sistema que identifica situações de discos de freio molhados,
em condições de chuva. O sistema
de freios trabalha para aproximar as
pastilhas dos discos de freio dianteiros, em frações de segundo e de forma imperceptível para o motorista,
com o objetivo de secar os componentes e garantir o menor espaço de
frenagem possível.
Motor TSI de 128 cv e 200 Nm
Com três cilindros e 999 cm³ de cilindrada, o motor TSI que equipará o
Novo Polo é da família EA211 – que
também se caracteriza pela modularidade.
Total Flex, esse motor é capaz de rodar com gasolina, etanol ou a mistura
dos dois combustíveis em qualquer
proporção. Com etanol, sua potência
máxima é de 128 cv, com torque máximo de 200 Nm (20,4 kgfm), com
gasolina ou etanol.

MQB é o conceito mais moderno para desenvolvimento e produção de veículos no mundo o Novo Polo vai oferecer o que há de mais moderno em termos de design, inovação, alta performance e segurança
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ALFA ROMEO

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.

CHEVROLET

CITROËN

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.

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3047-1088
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Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

FORD
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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.

HONDA

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3047-1088

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.

HYUNDAI

MERCEDES-BENZ

KIA

NISSAN

MITSUBISHI

PEUGEOT

RENAULT

TOYOTA
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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.

TROLLER

VOLKSWAGEN

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3047-1088
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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) 3047-1088

