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Produzido em Puebla no México a VW acaba de
lançar no Brasil com motor 1.4 TSI Total Flex

A Fiat completa a família da Toro com a opção de motor
2.0 a Diesel e câmbio automático de 9 velocidades
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Notas
Audi lança conteúdo da família SUV na
Chapada dos Veadeiros

A Audi do Brasil lançou nesta semana uma campanha especial para
sua família de SUVs. Ambientada na Chapada dos Veadeiros, no
centro-oeste de Goiás, o conteúdo
inédito, chamado de Território Q,
engloba os quatro elementos da
natureza e coloca os carros Q3,
Q5 e Q7 em performance para demonstrar a versatilidade dos modelos em vários tipos de terrenos.
A ideia criativa do conteúdo foi
do produtor Lucas Pinhel e a campanha já está disponível nas redes

sociais da Audi do Brasil no Instagram, Instagram TV, Facebook
e Youtube. São quatro vídeos de
um minuto cada um, 30 imagens
e 10 Stories.
“Queremos expor de maneira
diferente para nossos consumidores os features e detalhes do
nosso portfólio. Atrelar os carros
à Chapada dos Veadeiros revela a
polivalência dos nossos SUVs”,
explica o diretor de Comunicação da Audi do Brasil, Cláudio
Rawicz.

Onix atinge 1 milhão de unidades produzidas

Marcopolo comemora produção
de mais de 100 ônibus rodoviários New G7

A Marcopolo superou, no mês de
setembro, a produção de mais de
100 ônibus rodoviários da linha
New G7, recentemente lançada. Os veículos são dos modelos
Paradiso 1200, Paradiso 1350 e,
principalmente, Paradiso 1800
Double Decker, para operadores
de transportes do Brasil e de países no exterior, como África do
Sul, Bolívia, Chile e República
Dominicana.
No Brasil, empresas que atuam
nos mercados de São Paulo, Rio
Grande do Sul e Mato Grosso,
entre outros, já receberam os novos ônibus. No exterior, ETM do
Chile; Flota Bolivar e Quirquincho, da Bolivia, além de Eldo Co-

aches, Intercape e Intercity Express, da África do Sul, já contam
com esses novos modelos.
“Os ônibus da linha New G7
foram concebidos para proporcionar a melhor experiência de
viagem para o passageiro, com
maior conforto e segurança, para
o motorista, pela dirigibilidade
e ergonomia, e também para o
frotista, pelo elevado padrão de
sofisticação”, destaca Rodrigo
Pikussa, diretor do Negócio Ônibus, da Marcopolo. Como exemplo, o executivo cita a utilização
da nova poltrona Relax Seat no
modelo desenvolvido para a Pevidor, entre outros importantes e
inéditos diferenciais.

Novo Jeep Renegade 2019

A Chevrolet está celebrando a
marca de 1 milhão de unidades
produzidas do Onix, o carro mais
vendido da América Latina.
O marco fabril acontece no aniversário de seis anos de lançamento do Onix no mercado brasileiro
e simboliza um recorde histórico,
já que nenhum outro modelo da
marca havia alcançado este volume produtivo em tão curto espaço
de tempo.
“O Onix revolucionou o mercado
ao democratizar tecnologias apreciadas pelo consumidor moderno,
como o multimídia, a transmissão
automática de seis marchas e o
sistema de telemática avançada,
ainda uma exclusividade do modelo no segmento”, explica Car-

los Zarlenga, presidente da GM
Mercosul.
O veículo é produzido nas fábricas da GM de Gravataí (RS) e
São Caetano do Sul (SP) em seis
diferentes versões de acabamento (Joy, Advantage, LT, LTZ,
Effect e Activ), duas opções de
motorização (1.0 ou 1.4) e duas
de transmissão (manual ou automática).
Além do mercado brasileiro, onde
é líder de vendas desde agosto de
2015, o Onix é comercializado
atualmente na Argentina, Paraguai, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru.
Outra celebração para a marca são
os três anos de liderança da marca
Chevrolet no mercado brasileiro.

O SUV compacto da Jeep chegou essa
semana com a linha 2019 com evoluções em design, conectividade, tecnologia, capacidade, segurança e equipamentos. Além disso, a gama de modelos

terá preços ainda mais competitivos, a
exemplo da versão Sport 1.8 AT6, que
partirá de R$ 83.990 – atualmente, a tabela cheia é de R$ 91.990. Matéria completa em nossa próxima edição.
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Notas
Jornalistas de 12 países elegeram os melhores veículos do ano na América Latina

A

AMERICAR
(Associação
América Latina da Imprensa
de Carros) elegeu os melhores
veículos do ano no mercado automotivo da América Latina. Após as fases
classificatórias, os jornalistas integrantes do júri do Prêmio Americar
apontaram os grandes vencedores.
Em sua quinta edição, o Prêmio
Americar reúne 56 jornalistas de
12 países (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Equador, Panamá, Paraguai, Peru,
México e Uruguai), da América
Latina, uma Região com mais de
500 milhões de habitantes e mercado anual de quase 6 milhões de
veículos.
Os grandes vencedores do
Prêmio Americar 2019 nas
cinco categorias são:

- Melhor Automóvel da América
Latina: Volkswagen Virtus, com
46% dos votos.
- Melhor Automóvel Importado da

Virtus

América Latina: Ford Mustang, com 62% dos votos.
- Melhor SUV da América Latina: Jeep Compass, com 60%
dos votos.
- Melhor Picape da América Latina: Volkswagen Amarok, com 45%
dos votos.
- Melhor Design da América Latina: Citroën C4 Cactus, com 46%
dos Votos.
Os troféus aos vencedores serão entregues durante o Salão do Automóvel de São Paulo, que acontecerá em
novembro, na capital paulista, ou
em eventos especiais das empresas
vencedoras. O artista plástico Dejair
Salvador, criador do Troféu Ameri-

Compass

EXPEDIENTE
O Jornal
WebSeminovos
digital é uma
publicação semanal
da Webseminovos
Sistemas Ltda,
com sede em
Belo Horizonte inscrita
no
CNPJ: 20.035.265/0001.32 todo seu conteúdo
pode ser lido também no site de classificados
www.webseminovos.com.br.
Diretores:
Carlos Eduardo Silva
Rafael Almeida Silva

Mustang

car, trabalha no acabamento final dos troféus,
desenvolvendo um novo
design da peça.
Comitê Organizador do
Prêmio Americar:
Cezar Bresolin (Brasil)
- Paulo Rodrigues (Brasil) - Sérgio Oliveira
(México)

Amarok

Cactus

Editor:
Carlos Eduardo Silva
email: carlos@webseminovos.com.br

Empresa:
WebSeminovos Sistemas Ltda
Rua: Belmiro Braga, 481 salas 02/09
Caiçara - Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30.770.550 - Tel: 31.3047.1088

Distribuição:
By LeadLovers para mais de 25 mil
e-mails/lojistas de veículos automotores.

Conectados para te
ajudar Comprar e Vender!

Contato com a redação:
carlos@webseminovos.com.br
Whatsapp: 31.99404.6814
Tel. Fixo: 31.3646.2246
Contato Comercial:
contato@webseminovos.com.br
Tel: 31.3646.2246 • Celular: 31.9404.6814

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!

Conectados para te ajudar comprar e vender!

06

19 a 26 de outubro de 2018

Lançamento

Novo Jetta chega ao Brasil
A Volkswagen acaba de lançar no Brasil o Novo Jetta que é produzido em Puebla, no
México, o Novo Jetta chega ao mercado brasileiro em outubro nas versões Comfortline 250 TSI e R-Line 250 TSI

Da Redação

N

as duas configurações, a
motorização utilizada é a
1.4 TSI Total Flex (de até
150 cv e 250 Nm de troque), associada à transmissão automática de
seis marchas.
O Novo Jetta é oferecido em seis
opções de cor: três sólidas (Branco Puro, Preto Ninja e Vermelho
Tornado), duas metálicas (Prata
Snow e Cinza Platinum) e uma
perolizada (Preto Mystic). O modelo conta com três anos de garantia de fábrica, sem limite de quilometragem, e tem as três primeiras
revisões gratuitas.

Comparado com a geração anterior, o Novo Jetta cresce em todas
as direções. É mais longo, largo
e alto. As proporções exteriores
aumentadas significam também
mais espaço interno. O Novo Jetta
mede 4.702 milímetros (mm) de
comprimento – 43 mm maior do
que a geração anterior. A largura
(sem os espelhos retrovisores) é
de 1.799 mm (+21 mm) e a altura é
de 1.474 mm (+1 mm). Mas o que
mais chama a atenção é o entre-ei-

xos: o Novo Jetta tem 2.688 mm
de distância entre as rodas dianteiras e as traseiras – um ganho
de 37 mm em relação do modelo
anterior. Traduzindo: o NovoJetta
oferece ótimo espaço interno para
cinco adultos, com mais conforto
para cabeças, joelhos e ombros.
Dianteira
Do lado de fora, o Novo Jetta traz
o DNA de Design da Volkswagen,

Exterior
O Novo Jetta é baseado na Estratégia Modular MQB, o que permitiu que os projetistas criassem
um veículo totalmente diferente
em comparação à geração anterior. Linhas dinâmicas e superfícies bem nítidas dão ao Novo Jetta
uma aparência elegante e esportiva. A queda acentuada das linhas
na coluna “C” mostra um perfil
bem moderno, com ares de cupê.

O porta malas manteve seus 510 litros de bagagens

com traços “limpos”, modernos e
uma aparência geral refinada. A
combinação de uma grande grade
dianteira e linhas definidas, com
a adição de cromados e iluminação LED conferem sofisticação ao
sedã.
O design da dianteira tem ênfase
em linhas horizontais. A grade trapezoidal é composta por quatro barras cromadas, duas das quais fluem
para as caixas dos faróis, onde os
LEDs captam as linhas e as conec-
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O modelo ficou mais longo, alto e mais largo com 4.702 mm sendo 43 mm maior que o anterior

tam para um efeito diferenciado.
Destaque também para o capô, que
traz seis linhas de caráter.
Lateral
A silhueta do carro é marcada por
suas superfícies bem definidas e
amplas janelas. Sob a linha de ombro, no nível das maçanetas, há um
vinco que funciona como um rebaixo. Sua superfície afunila na parte
traseira, ligeiramente em forma de
flecha. As caixas de roda também
colaboram para transmitir imponência.
Outros fatores que contribuem significativamente para a aparência esportiva são os balanços dianteiro e
traseiro do Novo Jetta. Mesmo mais
comprido do que a geração anterior,
o novo sedã conta com 896 mm de
balanço dianteiro (distância em linha reta do centro das rodas dianteiras até a extremidade do para-choque frontal), isto é, 10 mm a menos.
Na parte de trás ocorreu o inverso,
o balanço traseiro do Novo Jettacresceu 16 mm, totalizando agora
1.118 mm. O porta-malas manteve
os 510 litros de capacidade e é um
dos maiores do segmento.
Traseira
O estilo da seção traseira é defi-

nido pelos traços que vão da tampa do porta-malas e se estendem
até a linha de ombro, formando
uma terminação aerodinâmica da
tampa do porta-malas. O defletor (spoiler), que é integrado ao
design da tampa do porta-malas,
conecta-se com as linhas das extremidades das laterais, enfatizando a largura do sedã. Essa largura também é evidenciada pelas
linhas das lanternas traseiras de
LED, que conferem ao Novo Jetta uma identidade visual noturna
única. Com foco na sofisticação, a
parte inferior do para-choque conta com detalhes cromados.
Outro benefício da Estratégia Modular MQB é a possibilidade de
se obter excelente eficiência aerodinâmica. O Novo Jetta apresenta um coeficiente de arrasto
(Cx) de apenas 0,29. Esse número
só é possível graças a uma série
de recursos, como o para-choque
dianteiro com tomadas de ar nas
próximas aos faróis de neblina e
ao assoalho com revestimento, o
que melhora o escoamento do ar.
Interior mais amplo e sofisticado
O interior é todo novo, proporcionando maior conforto e, ao
mesmo tempo, aparência mais sofisticada. O Novo Jetta tem mais

A frente nova realça a grade e seu conjunto de faróis

espaço para a cabeça e ombro do
que a geração anterior. O cockpit
é um ambiente focado no motorista. Os instrumentos e o sistema
de infotainment são orientados de
forma horizontal e proporcionam
fácil leitura.
O Novo Jetta traz novas cores de
tecido e acabamentos de porta.
Por falar nisso, o acabamento do
painel soft touch traz materiais
de alta qualidade. Há esmero em
cada detalhe. Na parte de trás, o
capricho no acabamento segue o
padrão dos modelos importados
da marca, com destaque para a
altura mais elevada das janelas,
o que privilegia a privacidade no
interior e, ao mesmo tempo, dá
maior sensação de conforto aos
ocupantes do veículo.
Falando em bem-estar a bordo, o
Novo Jetta oferece uma das maiores áreas para as pernas dos passageiros traseiros em sua categoria.
Desempenho, conforto
e economia

Interior super agradável, confortável e com muitas tecnologias a bordo

O Novo Jetta chega ao mercado
brasileiro oferecido exclusivamente com o motor 1.4 TSI Total
Flex e transmissão automática de
seis marchas (com conversor de
torque) com função Tiptronic.
O motor 1.4 TSI é produzido pela

Volkswagen na Fábrica de São
Carlos (SP) e desenvolve potência máxima de 150 cv (etanol ou
gasolina) a 5.000 rpm. Seu torque
máximo, de 250 Nm (25,5 kgfm),
surge a apenas 1.400 rpm e se
mantém plano até 3.500 rpm, com
gasolina ou etanol.
A manutenção do alto torque em
baixas rotações significa maior
sensação de performance para o
motorista, respostas rápidas aos
comandos do acelerador e segurança em retomadas de velocidade e ultrapassagens. Resumindo:
mais prazer ao dirigir.
Com esse conjunto mecânico, o
Novo Jetta alia desempenho, conforto e economia de combustível.
O sedã Volkswagen acelera de 0 a
100 km/h em 8,9 segundos e tem
velocidade máxima de 210 km/h,
independentemente do combustível.
Vale ressaltar o sistema Start/Stop
de série em todas as versões do
modelo. Essa tecnologia desliga
o motor durante a marcha lenta
quando o pedal do freio é pressionado (por exemplo, quando se
espera no sinal vermelho). Quando o pedal do freio é liberado, o
motor reinicia sem problemas.
Isso se traduz em maior economia
de combustível, especialmente no
trânsito urbano

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Novo Classe C tem família toda renovada
A Mercdes Benz renovou por completo a família do seu campeão de vendas no Brasil o Classe C. Seus preços sugeridos partem de R$ 187.900 até R$ 259.900

Da Readação

L

ider em vendas no segmento dos sedãs premium,
o Classe C chega ao mercado brasileiro com amplas
modificações. Seus modelos C
180, C 200 e C 300 que passaram a ser produzidos no Brasil,
na cidade de Iracemápolis, desde
março de 2016, estão completamente renovados: o design interno e o externo foram aprimorados com uma reconfiguração de
estilo. Ao mesmo tempo, há uma
arquitetura eletrônica totalmente
nova. A experiência de uso – tradicionalmente um ponto forte da
marca – foi beneficiada por um
display de instrumentos totalmente digital (somente a partir
do C 200 EQ Boost) e sistemas
multimídia com informações e
músicas sob medida.
Entre os modelos mais vendidos da Mercedes-Benz em todo
o mundo, o Classe C em sua
geração atual registrou quase 2
milhões de emplacamentos ao
redor do mundo, desde seu lançamento, em 2014, atingindo um
recorde de vendas histórico na

família do Classe C entre uma
geração e outra. No mesmo período, no Brasil, a família consolidou a preferência dos compradores de seu segmento, com
representatividade de 40% de
participação dentro do portfólio
da marca. Um dos destaques da
30ª edição do Salão do automó-

vel de São Paulo, a família de sedãs Classe C chega ao mercado
inicialmente com quatro versões
de sedãs: C 180 Avantgarde, C
180 Exclusive, C 200 EQ Boost
e C 300 Sport.
Q Boost e sistema de 48 volts

Na traseira destaca pelos contornos claramente marcados, lanternas em LED

Uma nova geração de motores de
quatro cilindros a gasolina está
sendo lançada no novo Classe
C, mais especificamente com a
introdução do C 200 EQ Boost.
Esse modelo é equipado com
uma rede elétrica adicional de 48
volts, com um motor de arranque/alternador unificado aciona-
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O novo visual do Classe C combina emoção e pelas suas linhas sofisticadas

do por correia (BSG – Belt-driven Starter-generator). O novo
motor turbo a gasolina, com
1,5 litros de cilindrada, equipa
o novo C 200 EQ Boost e seus
componentes elétricos tradicionais, como as luzes, são alimentados por uma rede com 12 volts.
A combinação de uma nova rede
elétrica de 48 volts e o BSG cria
condições para funções adicionais que ajudam a diminuir ainda
mais o consumo de combustível,
aumentando, ao mesmo tempo,
a agilidade e as características
de conforto. Ao acelerar, o BSG
pode auxiliar o motor de 183
cv/280 Nm com um “empurrão”
de 14 cv e torque de 160 Nm, superando o curto instante até que
o turbocompressor tenha desenvolvido sua pressão total de alimentação. Esse recurso também
é usado para alcançar a rotação
ideal do motor o mais rapidamente possível durante as trocas
de marchas: assim, os tempos de
trocas da transmissão automática são reduzidos. Nas reduções
de velocidade, o motor elétrico
funciona como um alternador
recuperando energia cinética e
carregando a bateria. A bomba
d’água é movida a eletricidade
e comandada por um mapa que
adapta continuamente o fluxo do
líquido de resfriamento à necessidade do momento.
O C 200 EQ Boost inclui, ainda,
o modo de deslizamento (roda
livre) com o motor totalmente desligado (somente no modo
ECO) e a frenagem regenerativa
com parada inteligente do motor
sempre que o veículo diminua a
velocidade sem que o motorista
acione o freio. Com isso, o trem
de força é desacoplado e o motor
desligado. Por exemplo, o motorista pode estar a 120 km/h com

rotação à 0, tendo como auxílio
somente o motor elétrico: isso
traz a vantagem de maximizar
a economia de combustível, garantindo simultaneamente uma
confortável resposta do veículo.
O sistema start/stop opera de forma particularmente confortável,
graças ao motor de arranque/alternador acionado por correia.
O motor é religado quase em silêncio, com pouca vibração e de
forma muito rápida.
Segurança
O novo Classe C apresenta avançados sistemas de assistência à
condução da Mercedes-Benz,
proporcionando ao motorista
um apoio cooperativo e, dessa
forma, um nível de segurança
ativa ainda mais alto que seu antecessor. O sistema de frenagem
adaptativa (ABR), por exemplo,
integra a Distribuição Eletrônica
da Força de Frenagem (EBD),
Controle Eletrônico de Estabilidade (ESP), Controle de Tração
na Aceleração (ASR), Assistente de partida em subidas (HSA),
Pré-carregamento (PRIMING),
Secagem automática na chuva e
função HOLD.
Além disso, o Classe C garante grande estabilidade para todas as versões através do sistema CROSS WIND ASSIST e o
ESP® CURVE DYNAMIC ASSIST.
O CROSS WIND ASSIST atua
em caso de ventos transversais
na estrada que empurram o veículo para os lados, esse sistema
proporciona estabilidade mantendo o veículo na trajetória determinada pelo motorista. Isso
funciona através de leves frenagens nas rodas do lado da ação
do vento, sem perder velocidade.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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O ESP CURVE DYNAMIC ASSIST entra em ação durante a
aceleração em curvas. O sistema
utiliza os sensores e as funções
do ESP para garantir mais estabilidade e segurança de dirigibilidade. Quando esses sensores
registram a tendência do veículo
em “sair de frente”, minimiza
esse efeito com uma intervenção
através de frenagens seletivas
nas rodas internas, com relação
ao sentido da curva. Ao mesmo
tempo, a tração é aumentada ligeiramente para compensar esse
momento de frenagem, então, o
torque excedente é direcionado
às rodas no lado de fora (torque
de frenagem), com relação ao
sentido da curva. Esta intervenção conduz a um movimento imperceptível sobre o eixo vertical
do veículo, que o mantém estabilizado na trajetória da curva,
evitando a “saída de frente”. Isto
significa que o veículo pode ser
guiado através das curvas com
mais controle e precisão.
O novo Classe C possui o assistente de frenagem ativo. Com o
auxílio de um radar, o sistema
pode detectar um acidente iminente com outro veículo, enviando avisos visuais e sonoros. Se
o motorista não reagir, o sistema
pode ajudar com força de frenagem, podendo até evitar uma
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colisão. Dependendo da situação, ele pode reduzir as consequências de colisões traseiras
com veículos lentos, parando
ou estacionados à frente e até
mesmo com pedestres e ciclistas
atravessando, ou até mesmo evitá-las totalmente.

Os cromados destacam as traseira e suas lanternas com LED

terística da Mercedes-Benz.
O console central é caracterizado
por um elegante acabamento, na
O novo visual do Classe C com- versão Exclusive apresenta mabina emoção com inteligência. A deira marrom escura fosca com
aparência dos veículos é definida poros abertos e no C 300 Sport,
especialmente por sua dianteira madeira preta. A camada tridie o design dos faróis e lanternas mensional de madeira real no
console central combina caráter
traseiras.
Com a renovação do design do artesanal com uma sensação de
modelo, os para-choques dian- modernidade. Novas cores inteteiros foram recriados para todas riores disponíveis incluem cinza
as linhas. O novo design torna a escuro para as duas versões do C
configuração exterior da versão 180 e C 200 EQ Boost, além do
EXCLUSIVE ainda mais expres- marrom para o interior do C 300
siva e para a AVANTGARDE Sport.
uma personalidade ainda mais A função de partida KEYLESS-GO (sem chave) é standard para
dinâmica.
Adicionalmente, o design das todos os modelos e a tecla start/
luzes dianteiras e traseiras é de- stop traz um novo design, lemfinido por contornos claramente brando o rotor de uma turbina.
marcados, com faróis Full LED. Painel de instrumentos: O C
180 tem um cockpit clássico,
Interior
com dois visores. Entre eles há
um display colorido de 5,5 poEm todos os modelos, o interior legadas (resolução: 383 x 600
ganhou ainda mais requinte, re- pixels). A partir do C 200 EQ
forçando a sofisticação já carac- Boost, o cockpit é totalmente diDianteira

A capacidade de carga do sedan é de 435 litros

Seu motor é um EQ Boost 1.5 gera 183 CV
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gital, tem 12,3 polegadas na diagonal e oferece alta resolução,
com 1.920 x 720 pixels. O novo
cockpit do C 200 EQ Boost, disponibiliza três estilos diferenciados: “Clássico”, “Esportivo”
e “Progressivo”. Os estilos podem ser trocados rapidamente de
acordo com o gosto pessoal ou
para combinar com o interior selecionado. Juntamente com certos itens do menu, como dados
da viagem ou dados de consumo,
o motorista agora também pode
ver no painel de instrumentos o
display ECO. Este último, ajuda
o motorista a adotar um estilo
de condução eficiente quanto ao
consumo.
Display central: Nas versões C
200 EQ Boost e superiores, o
display central de alta resolução
no formato 16:9 agora conta com
tela de 10,25 polegadas na diagonal e resolução de 1.920 x 720
pixels. O modo de apresentação
permite que as informações exibidas possam ser capturadas intuitivamente, com gráficos claros e informativos. Pela primeira
vez, o Classe C ganha também
controles sensíveis ao toque no
volante. Eles reagem a movimentos de arrasto como a tela de
um smartphone e permitem que
o condutor controle todas as fun-
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ções do painel de instrumentos,
além do sistema de informação e
entretenimento, sem ter que tirar
as mãos do volante.
O sistema de interface com o
usuário pode ser operado também por meio do touchpad localizado no console central ou por

Conectados para te ajudar comprar e vender!

comando vocal, utilizando a tecnologia LINGUATRONIC. Outras funções do veículo, também
podem ser controladas por voz.
Multimídia
O Classe C traz de série o sis-

tema multimídia Audio 20, com
duas entradas USB, um leitor de
cartões SD, conexão Bluetooth
e interface de mídia. O novo
sistema multimídia NTG 5.5
permite integração com smartphones e utilização do aplicativo WAZE.

Seu interior se destaca peça elegância e teconlogia que facilita a condução
do veículo

Bancos de couro e super confortáveis

Nos bancos traseiros leva três adultos confortavelmente

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Teste

Fiat Toro Freedom
2.0 Diesel 4x4 AT9

TESTEDRIVE

A Freedom 2.0 diesel 4x4 e transmissão automática de nove velocidades chega
para completar a Família da Picape Toro
Por: Carlos Eduardo Silva

T

estamos a versão a diesel
da picape Toro pelas ruas
de BH em sua versão Freedom Diesel AT9 4x4, a picape
tem motor 2.0 turbodiesel capaz
de entregar 170 cv de potência e
35,7 kgfm de torque. A transmissão é automática de nove velocidades e a força é distribuída para
as quatro rodas com o auxílio de
uma caixa de redução.
Esse item aliado à capacidade
de carga de uma tonelada viabiliza o uso do motor a diesel. O
consumo declarado é de 9 km/l
em uso urbano e 11,2 km/l na estrada. Nas medidas, a Toro tem
4,91 m de comprimento, 1,84
m de largura, 1,75 m de altura e
2,99 m de entre-eixos. Seu peso
declarado é de 1.871 kg.
Entre os itens de série, destacam-se direção com assistência elétrica, ar-condicionado,
acionamento elétrico de vidros,
travas e portas, rodas de aço de
16 polegadas com calotas, assistente de partida em rampa, con-

Nos bancos traseiros leva três adultos confortavelmente

troles de tração e estabilidade,
banco do motorista com regulagem de altura, piloto automático
e rádio com conectividade via
Bluetooth.
A Toro Freedom vem equipada
com faróis de neblina, tomada
12V e saída USB para o banco
traseiro, grade cromada, maçanetas pintadas na cor do carro,
ar-condicionado digital de duas
zonas, central multimídia com
tela de 5 polegadas sensível ao
toque, navegação por GPS, câmera de ré, conectividade via
Bluetooth, sensores de chuva e
crepuscular, espelho interno eletrocrômico e rodas de liga leve
de 17 polegadas.
Atualmente a Toro Freedom única concorrente direta é a Renault
Duster Oroch, que não tem opção a diesel. A picape Toro Freedom Diesel AT9 4x4 é ideal para
quem quer uma picape a diesel
com câmbio automático com
preço justo.
O motor silencioso preza pelo
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Motor 2.0 Diesel gera 170 CV
Interior todo em couro e com câmbio automático de nove velocidades

Bancos traseiros com encosto de cabeças para os três ocupantes e cinto
de três pontos

conforto e, enquanto está ligado,
é difícil notar seu funcionamento. Internamente é um Renegade
e esnoba conforto. O isolamento
acústico também legal.
Sua suspensão fala mais alto super macia sem pulos para os ocupantes. Mesmo com o sistema
de tração extra e o peso a mais
do conjunto, ele é independente
nas quatro rodas. Mas os pontos positivos param aí. A versão
Freedom Diesel AT9 4x4 traz
um conjunto mecânico mais que
competente e com preço justo.
R$ 131.590,00
Seu câmbio arranca de segunda
marcha no plano com o intuito
de melhorar o consumo. Se você
precisar velocidade logo de cara,
vai ficar esperando o motor começar a ganhar giro para a pica-

pe ganhar velocidade. Durante a
avaliação, sempre em uso urbano
com o ar-condicionado ligado, o
computador de bordo apontou
um consumo médio de 8,0 km/l.
Em qualquer situação de retomada abaixo de 2.000 rpm, há uma
certa demora na resposta e é preciso calcular bem uma ultrapassagem, por exemplo. Em velocidades constantes, o câmbio não
fará trocas antes de atingir esse
número, o que acaba sendo levemente incômodo no longo prazo
dependendo da velocidade da
via. Tudo isso pode ser resolvido
por meio das borboletas atrás do
volante, no entanto.
A Toro Freedom Diesel AT9 4x4,
chegou para completar a família
da picape Toro que é campeã de
vendas no Brasil.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Lançamento

Troller apresenta o novo
T4 2019 e o conceito TX4
A Troller antecipou em primeira mão as novidades que a marca vai exibir no Salão do Automóvel
2018, em São Paulo. O destaque da mostra será o novo Troller T4 2019, além de modelos especiais equipados com acessórios e conceitos que revelam as futuras tendências do utilitário
Da Redação

O

Troller T4 2019 terá as
vendas iniciadas já este
mês, com duas novas opções de cores, o vermelho Toscana e o cinza Moscou. Ele traz
também uma central multimídia
exclusiva da JBL/Harman, com
tela de 6,5 polegadas e várias
funções de conectividade. O
equipamento aumenta a funcionalidade do utilitário, que vem
de série com computador de bordo, ar-condicionado automático
digital de dupla zona e teto solar
duplo.
Outra novidade que estará no
estande da Troller é o conceito
TX4, mostrando os caminhos
que vão orientar o futuro desenvolvimento do utilitário. Além
de novas combinações de cores,
ele prevê equipamentos que preparam o veículo para aventuras
ainda mais radicais.
A mostra terá ainda a apresentação de um conceito futurista
em forma de holograma, criado
como exercício de design para
testar a reação do público, e um
Troller T4 equipado com a linha
de acessórios originais da marca.
Ela é formada por mais de 100
itens de funcionalidade e personalização, como snorkel, guincho, para-choques de aço, pneus

lameiros, estribos de aço, bagageiro e diversos tipos de protetores para quem deseja agregar
estilo e praticidade nas trilhas.
“O Troller T4 é um veículo único, tanto no desempenho e no
design como na proposta de mer-

Em seu interior traz uma central exclusiva da JBL/Harman com tela de 6,5
polegadas

Um legítimo off-road 4x4 destaque para design da carroceria

cado. Ele teve uma grande evolução nos últimos anos e agora
avança também na conectividade
para atender suas múltiplas opções de uso”, diz Demétrio Fleck, gerente de Marketing, Vendas e Serviços da Troller.
Legítimo off-road, o T4 se destaca pela carroceria em compósito
especial, resistente ao impacto e
corrosão, pelo motor 3.2 Diesel
de 200 cv e tração 4x4 com co-

mando eletrônico e diferencial
traseiro autoblocante. Esse conjunto permite ao utilitário, por
exemplo, superar com facilidade
aclives de até 45 graus e áreas
alagadas com 800 milímetros de
profundidade.
Público fiel
O Troller T4 é conhecido pelo
desempenho nas competições,
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com vitórias em importantes
provas nacionais e internacionais, como Rally dos Sertões e
Paris-Dakar. Ele também é utilizado em serviços como corpo de
bombeiros, polícia e manuten-
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ção em terrenos fora de estrada.
Dono de um público fiel, mesmo
com as oscilações do mercado
tem mantido um volume estável
de vendas na faixa de 120 unidades mensais.

A marca oferece aos proprietários do Troller T4 um programa
de rali exclusivo, a Copa Troller.
A competição promove há 16
anos etapas em várias regiões do
Brasil, com categorias que permitem a participação de pilotos
e navegadores com diferentes
graus de habilidade.
“O T4 atrai clientes que gostam
de viver novas aventuras junto
da família e dos amigos, conhecer novos lugares e estar junto
da natureza. E também atende
aplicações profissionais que exigem um veículo off-road robusto e confiável, com três anos de
garantia”, completa o executivo.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Mundomoto

Yamaha R3 muda para
manter a liderança
Modelo 2019 da miniesportiva traz design novo, painel totalmente digital
e suspensão invertida na dianteira
TEXTO: Cicero Lima
FOTOS: Divulgação

S

ucesso em todo o mundo e
também no Brasil, onde lidera a categoria Sport com 1.255
unidades vendidas no ano passado,
a Yamaha YZF-R3 traz novidades
no modelo 2019 para manter-se na
liderança. A miniesportiva ganhou
design ainda mais arrojado, suspensão dianteira invertida, farol em
LED e um novo painel.
As linhas mais angulosas e agressivas fazem a R3 parecer até uma
superesportiva de maior cilindrada. Aliás, essa tem sido a fórmula
de sucesso dessa Yamaha. Pois, na
verdade, ela usa um motor de dois
cilindros paralelos de 321 cc que
produzem 42 cv de potência máxima a 10.750 giros e torque de 3,02
kgf.m a 9.000 giros. Números que
se mantiveram na R3 2019.
Suspensão invertida
Já as rodas de 17 polegadas trazem
um novo desenho. Mas é a suspensão dianteira a grande novidade
da miniesportiva para 2019. A R3
agora usa garfos invertidos (upside-down) da grife KYB com 129 mm
de curso. Na traseira, ficou mantido

Painel totalmente digital foi uma das
mudanças no modelo 2019

Com a nova carenagem o modelo ganhou, segundo a Yamaha, até 8 km/h a mais de velocidade final

o monoamortecedor que tem curso
de 124,5 mm.
O tanque de combustível manteve a
capacidade (14 litros), mas ganhou
novo formato. Está mais largo na
parte superior e mais estreito na parte de baixo. Segundo o fabricante,
a mudança permite melhor “encaixe
do piloto” ao se esconder atrás da
bolha em busca de maior velocidade ou para facilitar as mudanças de
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posição em curvas acentuadas.
A nova carenagem foi inspirada no
modelo da MotoGP, a YZR-M1.
Ainda de acordo com a Yamaha,
o desenho da carenagem e do para
brisa foi capaz de reduzir o arrasto
aerodinâmico em 7%. O resultado
é o aumento de velocidade máxima
do modelo em até 8 km/h.
Visual é o bastante?
Existe uma entrada de ar no centro
da carenagem que, além de aumentar a penetração aerodinâmica, força
o ar para o radiador que tem a função de resfriar o motor e melhorar
sua performance.
Enquanto acelera, o piloto pode contar com o novo painel em LCD com
as informações completas de fácil
(e rápida) visualização. O conjunto
ótico, com novos faróis em LED e
luzes de posição, é claramente inspirado na lendária R1 e ajudam a
encorpar ainda mais essa esportiva
de 300 cc.
Com essas mudanças a Yamaha espera fazer frente à nova Kawasaki
Ninja 400. Porém os números da
Kawasaki são bem superiores, como
a potência de 48 cv contra os 42 cv
da Yamaha. Resta saber se o impacto visual será o bastante para manter
a liderança na categoria.
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O arrasto aerodinâmico foi diminuído em 7%, segundo a Yamaha

Farol em LED ajuda a dar uma cara de invocada na R3 2019

Suspensão invertida na dianteira é uma mudança importante
na versão 2019

A nova suspensão deverá melhorar a performance nas frenagens e nos
circuitos travados

Tanque ganhou novas formas, mas manteve a capacidade de 14 litros

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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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!

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

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246
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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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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.

HONDA

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246

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

Conectados para te ajudar comprar e vender!

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

TROLLER

VOLKSWAGEN

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246
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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.

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246

