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O Novo Ecosport sem estepe na tampa traseira ficou
mais bonito e com pneus Run Flat

Essa moda de carros 100% pretos tem chamado muita
atenção por onde passa e o Cruze tem seu charme
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Notas
Nova geração do Audi RS 5 Coupé chega ao
Brasil com motor V6 de 450 cv

A Audi do Brasil apresenta ao mercado brasileiro a nova geração do
Audi RS 5 Coupé, que traz como
principal novidade o motor 2.9 V6
biturbo de 450 cv e 600 Nm de torque desenvolvido do zero. O modelo é o primeiro Gran Turismo da
linha esportiva RS a adotar a nova
linguagem da Audi Sport.
Para criar o novo Audi RS 5 Coupé, os designers se inspiraram nos
detalhes esportivos usados no Audi
90 quattro IMSA GTO, um carro de
corrida do final dos anos 1980. As
sólidas entradas de ar e sua estrutura
em colméia frontal com uma ampla
grade Singleframe refletem o DNA
típico dos modelos RS. Abaixo dos
faróis em LED, estão as entradas e
saídas de ar, enquanto as caixas de
rodas enfatizam ainda mais a aerodinâmica do veículo, 15 milímetros
maior que a versão anterior. O Coupé traz rodas de liga leve de alumínio de 20 polegadas. A esportividade do novo RS 5 é acentuada com
o difusor, as saídas de escapamento
ovais e o spoiler de teto – equipamentos tradicionais da linha RS. O
comprimento da nova geração é de
4,72 metros, 74 milímetros maior
que o seu predecessor.

Potência e eficiência
O novo motor 2.9 TFSI V6 biturbooferece maior ganho de potência e eficiência, além de um som
que remete à esportividade da
linha RS. O veículo desenvolve
450 cv com torque máximo de
600 Nm - 170 Nm a mais do que
a geração anterior – e atinge em
uma ampla faixa de rotação que
varia entre 1.900 e 5.000 rpm. O
modelo topo de linha na família
A5 acelera de 0 a 100 km/h em
3,9 segundos e pode atingir a velocidade máxima de 280 km/h.
O Audi RS 5 Coupé consome apenas 7,3 km/l na cidade e 9,7 km/l na
estrada. O modelo também apresenta redução significativa no peso com
1.655 kg, 60 kg a menos. O motor
flui ainda melhor com o novo câmbio de oito velocidades Tiptronic
com tempos de trocas de marcha reduzidos e preparados especialmente
para beneficiar a condução esportiva na linha RS em conjunto com o
sistema de tração permanente quattro.O bloqueio do diferencial envia
60% do torque para o eixo traseiro
e 40% para o eixo dianteiro, oferecendo a maior segurança possível.

Sandero, Logan e Duster têm nova central
multimídia com espelhamento de celular

Os modelos Renault Sandero,
Logan e Duster acabam de receber na linha 19/20 o MEDIA
Evolution, a central multimídia
que agora traz tecnologia Android Auto e Apple Carplay e permite usar Spotify, Waze, Google
Maps (Android Auto) e áudios
de Whatsapp na tela de sete po-

legadas touchscreen capacitiva,
com melhor precisão do toque.
O MEDIA Evolution ainda traz
as funções Bluetooth, câmera de
ré, Eco Scoring e Eco Coaching
– que ajudam o motorista a economizar combustível auxiliando
na maneira de dirigir -, acessadas
diretamente no carro.

Hyundai comemora 100 mil veículos Creta
comercializados no Brasil

Lançado no Brasil há pouco mais de
dois anos, o Hyundai Creta acaba de
atingir a marca de 100 mil unidades
comercializadas no País. O centésimo milésimo Creta, na configuração
Smart, com motor 1.6 e câmbio automático, pintado na cor Prata Sand,
foi vendido pela concessionária
HMB Pateo, em Recife (PE), para o
arquiteto George Casé, de 39 anos.
A entrega do veículo aconteceu na

tarde desta segunda-feira (25), na
sede da HMB Pateo, e contou com
festa surpresa para o cliente, presença de representantes da Hyundai e da diretoria da concessionária.
Depois de participar do “Momento
Especial” para a entrega das chaves, Casé recebeu da montadora
uma placa comemorativa e brindes
do programa de fidelidade Hyundai
Sempre.

Sofisticado e seguro, Jeep Compass S já pode ser reservado
Campeão de vendas entre SUVs nos últimos dois anos e o automóvel que menos desvaloriza no Brasil, segundo levantamento da Agência AutoInforme, o
Jeep® Compass ganha agora a série especial S. A novidade, que destaca toda
a sofisticação do modelo, na tecnologia
e no estilo, acaba de entrar em fase de
pré-venda, que vai até o dia 4 de abril.
Disponível nas cores Branco Polar
ou Deep Brown (exclusiva na linha
do modelo), o Compass S tem como
maior destaque a sua lista de itens de
série, que inclui o conteúdo líder em
recursos de condução autônoma entre
veículos produzidos no país. O pacote é formado por controle adaptativo

de velocidade (ACC), aviso de colisão frontal com frenagem automática
(FCW+) e monitoramento de mudança
de faixa com correção ativa (Lane Sense). Além do estacionamento semiautomático (Park Assist), que já equipa
todo Compass 2019 nas versões Limited e Trailhawk.
O preço sugerido é de R$ 187.990 e
quem reservar um exemplar na pré-venda ganhará uma mochila personalizada do modelo, da marca Jeep Gear.
Para tanto, é preciso pagar a reserva
de R$ 5.000, por meio do site https://
compass-s.jeep.com.br/prevenda.html.
As entregas começarão a partir de
abril.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

04

29 de março a 05 de abril de 2019

Notas
Metra dobra capacidade de transporte de passageiros no corredor Diadema-Brooklin
A Metra, operadora do corredor metropolitano
ABD (São Mateus-Jabaquara) e a sua extensão
(Diadema-Brooklin), em São Paulo, dobrou,
desde o último dia 20 de março, a capacidade
de transporte de passageiros na Linha 376, que
faz o trajeto Diadema-Morumbi. Os 25 novos
ônibus articulados, com capacidade para 154
pessoas, aumentaram a agilidade no fluxo de
passageiros, reduzindo as filas para embarque.
O objetivo da empresa é garantir mais conforto e agilidade, e aumentar a capacidade de
transporte de passageiros no corredor Diadema-Brooklin, com serviço de elevado padrão
de qualidade. Além dos 25 novos veículos, a
Metra também realizou melhorias no Terminal

Diadema para proporcionar um embarque mais
fácil e ágil.
Os novos ônibus articulados Volvo são totalmente acessíveis e possuem os mais modernos
e sofisticados equipamentos, internet, Wi-Fi, tomadas com entrada USB 12 Volts para recarga
e, para maior conforto dos usuários do transporte coletivo urbano, vidros colados e sistema de
ar-condicionado.
Frota verde
Além dos novos ônibus articulados, a frota da
Metra Transportes é composta por mais de 110
trólebus, híbridos e elétricos puro (veículos hí-

Fiat é a nova patrocinadora oficial da
Seleção Brasileira de Futebol

A Fiat é a mais nova Patrocinadora Oficial da Seleção Brasileira de
Futebol. O anúncio foi feito nesta
quinta-feira, 14 de março, na sede da
Confederação Brasileira de Futebol
(CBF), no Rio de Janeiro, pelo presidente da Fiat Chrysler Automobiles
(FCA) para a América Latina, Antonio Filosa, e por Rogério Caboclo,
Diretor Executivo de Gestão e presidente eleito da CBF.
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Onix vira nome global da Chevrolet
O sucesso do Chevrolet Onix na
América do Sul levou o compacto
brasileiro ao posto de carro mais
vendido do continente.
A ascendente trajetória regional
do Chevrolet despertou a atenção
da alta cúpula da GM nos Estados
Unidos, que decidiu promover o
Onix a nome global.
Isto significa que o produto passará a ser comercializado em mercados adicionais, entre eles o chinês,
o maior do mundo na atualidade,
com mais de 27 milhões de veículos emplacados apenas em 2018.
“O nome Onix estará em modelos
da nova família de carros globais
da Chevrolet, que vão ter características específicas de acordo com
as preferências dos clientes em
cada mercado. Objetivo é projetar

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

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.

em âmbito mundial a expressão de
sucesso do Onix alcançada regionalmente”, considera Carlos Zarlenga, presidente da GM América
do Sul.
O Onix é o compacto de maior projeção comercial da Chevrolet na
atualidade, com quase 250 mil unidades emplacadas no acumulado
do ano passado, o que o posiciona
no ranking dos 10 mais vendidos
da categoria no mundo.

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!
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Lançamento

T-Cross o mais novo SUV da VW
chega agradando o consumidor
O SUV compacto da VW chega ao mercado brasileiro em quatro versões sendo: Be Practical,
Be Intuitive, Be Cool, Be safe. Seus preços partem de R$ 84.990 à R$ 109.990

Carlos Eduardo Silva

S

egundo pesquisas da própria montadora alemã o
consumidor quer um veículo “Prático”, com mais
espaço e flexibilidade; “Descolado” – com design marcante e
que permita personalização; “Intuitivo” – digital e conectado;
“Seguro” – que ofereça o máximo de segurança tanto para os
ocupantes quanto para o trânsito
em geral. Sua versões são as seguintes:
Be Practical: O T-Cross mede
4.199 mm de comprimento e
1.568 mm de altura (9 mm mais
alto que o T-Cross europeu. Na
versão Highline 250 TSI, são 11
mm a mais, com 1.570 mm). A
distância entre os eixos do modelo produzido no Brasil é também maior: 2.651 mm (88 mm a
mais do que a distância entre-eixos do T-Cross europeu).
O novo SUV oferece espaço sur- Com faixa de refletores estendida transversalmente na parte traseira e emoldurada por um painel preto
preendente na cabine. Um dos dão ar de sofisticação
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elementos responsáveis por isso
é a Estratégia Modular MQB –
que permite grande flexibilidade
de construção graças aos parâmetros variáveis (entre eles, a
distância entre-eixos e as bitolas). A posição de dirigir é mais
elevada, típica de SUVs, o que
colabora para melhorar o espaço
interno.
A capacidade do porta-malas do
T-Cross é excelente (o volume é
variável entre 373 e 420 litros).
O encosto rebatível do banco do
passageiro dianteiro oferece ainda mais flexibilidade.
Além de sensores dianteiro e
traseiro para estacionamento, o T-Cross também pode ser
equipado com o sistema “Park
Assist 3.0”, que permite o estacionamento autônomo em vagas paralelas e transversais – e
agora com a função de freio de
manobra.

modo marcante.
Todas as versões do T-Cross são
equipadas com luz de condução
diurna (DRL) em LED, integrada ao farol de neblina. Haverá
oferta de faróis full-LED para
o T-Cross – neste caso, a luz de
condução diurna encontra-se na
própria carcaça do farol.
Nas laterais, uma linha característica acentuada divide os espaços. Atrás, ela forma uma seção
dos ombros impactante, e assinala na traseira um novo elemento
de design da Volkswagen: a faixa de refletores estendida transversalmente na parte traseira e
emoldurada por um painel preto.
São oito as opções de cores para
a carroceria: branco puro, preto
ninja, prata sargas, cinza platinum, vermelho crimson, azul norway e as novas laranja energetic
e bronze namibia.
O T-Cross também pode ser
equipado com teto solar panorâBe Cool: O design é arrojado. A mico “Sky View” – dois painéis
parte dianteira destaca-se por sua de vidro que abrangem mais da
altura; o design é carismático, metade da área do teto do carro
com uma grade ampla e faróis de (a seção dianteira pode ser aberLED integrados e diferencia-se ta eletricamente). Coberturas
do desenho do modelo europeu para o painel integram o estilo
– aqui nota-se a influência dire- jovial e completam o interior do
ta dos designers brasileiros e da veículo, projetado de forma exestratégia de regionalização ado- plicitamente generosa para esta
tada pela empresa.
classe. Outro destaque no inteTambém responsável por essa rior do T-Cross é a iluminação
altura acentuada é a tampa do ambiente em LED. Há luzes na
compartimento do motor. A re- região dos pés, no centro do congião inferior da parte dianteira sole, no painel e nas maçanetas.
distingue-se por detalhes como O T-Cross terá disponível o sisos faróis de neblina inseridos de tema de som “Beats”, de alta

O encosto rebatível do
banco do passageiro
dianteiro oferece ainda
mais flexibilidade, na parte
traseira muito conforto
para os ocupantes, seu
interior fez a diferença
neste SUV um dos carros
mais conectados a venda
no País.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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fidelidade sonora, com sete alto-falantes (incluindo um sub
woofer no porta-malas) e potência é de 300W RMS.
Be Intuitive: O T-Cross inclui,
opcionalmente, um sistema de
Infotainment com tela sensível
ao toque (touchscreen) de 8 polegadas e o painel de instrumentos digital “Active Info Display”
de última geração.
No Active Info Display, os instrumentos são implementados
virtualmente via software. Somente as luzes/ícones na borda
inferior do mostrador são instalados em hardware. Informações
de navegação podem ser mostradas em 2D ou 3D, em uma tela
de 10,25 polegadas, do tamanho
de um tablet. Sua resolução de
1.280 x 480 pixels permite gráficos extremamente precisos e
de alta qualidade. Por exemplo,
o modo de navegação: nesse
caso, o velocímetro e conta-giros são deslocados para os lados,
a fim de criar mais espaço para
o mapa.
As informações sobre as funções
de condução, de navegação e de
assistência podem ser integradas em áreas gráficas do velocímetro e conta-giros, conforme
necessário. Dados exibidos no
console central pelo sistema de
infotainment, também podem ser
exibidas no Painel Digital Programável. Além disso, o T-Cross
poderá ser equipado com “Seletor do perfil de condução”, para
o motorista ajustar a experiência
de direção entre os modos “normal”, “ecológico”, “esportivo”
ou “individual”.

A parte dianteira destaca-se por sua altura; o design é carismático, com uma grade ampla e faróis de LED integrados e diferencia-se do desenho do modelo europeu

Be Safe: A influência positiva da Estratégia Modular MQB
revela-se em todas as áreas do
T-Cross. Graças à MQB, o SUV
é um dos veículos mais seguros
de sua classe – o que é garantido
pela utilização de aços de ultra-

A capacidade do porta-malas do T-Cross é excelente o volume é variável
entre 373 e 420 litros

O motor desta versão Highline é 250 TSI 1.4 de 150 CV

-alta resistência e conformados a
quente, pelos seis airbags (dianteiros, laterais e do tipo “cortina”) e uma gama ampla de sistemas de assistência.
Todas as versões são equipadas
de série com ESC – Controle
eletrônico de estabilidade. Esse
sistema reconhece um estágio

inicial de que uma situação de
rodagem crítica está para acontecer. Compara os comandos do
motorista com as reações do veículo a esse comando. Se necessário, o sistema reduz o torque
do motor e freia uma ou várias
rodas até atingir a condição de
estabilidade.
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Novo Ecosport sem estepe na
traseira e com pneu Run Flat
A Ford inicia em fevereiro a venda do EcoSport 2020 com a nova versão Titanium, que vem
com design renovado e equipada com a tecnologia de pneus Run Flat, inédita na categoria. A
linha continua a oferecer também as versões SE, FreeStyle e Storm

Da Redação

O

s consumidores brasileiros já
estavam aguardando o Novo
Ecosport sem o estepe na
tampa traseira, o que faz o carro ficar
muito mais elegante, na verdade um
pneu na tampa traseira só serve pra
facilitar a vida dos ladrões.
Essa renovação visual vem acompanhada de um recurso importante de
segurança. Os pneus Run Flat, ou
ZP (Zero Pressure), se caracterizam
pelas laterais reforçadas que permitem continuar rodando mesmo se um
deles perder totalmente a pressão,
dentro de certos limites de distância e
velocidade. Ou seja, em caso de furo
o motorista é avisado pelo sistema de
monitoramento de pressão dos pneus
e não precisa interromper a viagem,
podendo fazer o conserto depois,
com segurança, no momento e local
mais convenientes.
O novo EcoSport Titanium vem com
pneus Michelin ZP que podem percorrer até 80 km à velocidade de 80
km/h com pressão zero. Usando o kit
de reparo que acompanha o veículo,
essa distância é ampliada para 200

A traseira é o grande diferencial do novo EcoSport pois agora sem o pneu que deixava o carro feio

Conectados para te ajudar comprar e vender!

km, mantendo o mesmo limite de
velocidade. Por essa razão, veículos
equipados com a tecnologia Run Flat
dispensam o uso de estepe, macaco e
chave de roda.
Inovação
O EcoSport é o primeiro SUV no
mercado brasileiro a trazer a tecnologia Run Flat, até então disponível
somente em carros do segmento premium. Sua principal vantagem é a
tranquilidade de não precisar parar o
carro em situações que poderiam representar um risco à segurança.
Equipado com o avançado motor 1.5
Ti-VCT Flex de três cilindros, de
137 cv, e transmissão automática de
seis velocidades com teclas “paddle
shift” no volante, o EcoSport Titanium 2020 também chama a atenção
pelo conteúdo e preço extremamente
competitivos.
Por R$103.890, ele já vem com: teto
solar elétrico, sete airbags, sistema
de monitoramento de ponto cego e
tráfego cruzado, painel “soft touch”,
bancos de couro ecológico, sensor
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de presença para acesso inteligente e
partida sem chave, central multimídia SYNC 3 com tela de 8”, faróis de
xênon, luzes diurnas de LED, sensor
de chuva e rodas de liga leve de 17”.
O time de engenharia da Ford também desenvolveu uma nova calibração da direção elétrica e revisou os
sistemas de suspensão e freios para
garantir o desempenho, a dirigibilidade e a economia de combustível
do EcoSport Titanium, que ficou 13
kg mais leve. Esse trabalho de refinamento envolveu também o conforto
acústico da cabine, que continua a ser
um dos melhores da categoria.
Tecnologia de segurança
Os pneus Run Flat são usados por
veículos especiais e do segmento
premium no mercado mundial. Eles
estão presentes principalmente na
Europa, além da China, América do
Norte, Índia e África. Sua tecnologia
avançada foi desenvolvida com foco
na segurança.
Durante o desenvolvimento do novo
modelo, a Ford fez uma pesquisa

O seu interior com bancos em couro bi-tons deixa o carro muito agradável
seu conforto é ponto forte do modelo

com clientes para medir a sua aceitação e a maioria afirmou que se sentiria mais segura com essa tecnologia
no veículo.
“Durante o Salão do Automóvel em
São Paulo, quando explicamos essa
tecnologia para as pessoas, 72%
disseram que comprariam o veículo
devido à segurança que ele traz”, diz

Adriana Carradori.
Linha completa
A linha EcoSport 2020 oferece uma
gama completa de opções para o consumidor que busca um SUV moderno, completo e de personalidade. A
versão de entrada a SE, com motor
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1.5, já vem equipada com controle
eletrônico de estabilidade e tração,
assistente de partida em rampa, sistema de proteção anticapotamento, rodas de liga leve de 15” e central multimídia SYNC 2.5 com tela sensível
ao toque de 7 polegadas. Seu preço é
R$78.990 com transmissão manual e
R$84.990 com a automática.
O modelo FreeStyle, com motor 1.5
e acessórios de estilo diferenciado,
acrescenta itens como ar-condicionado automático e digital, câmera e
sensor de ré, bancos em couro ecológico e tecido e rodas de liga leve de
16”, por R$85.890 na versão manual
e R$91.890 na automática.
O EcoSport Storm é o único da nova
linha equipado com motor 2.0, de

29 de março a 05 de abril de 2019

176 cv, e tração 4WD, além de transmissão automática e design exclusivo. Vem com capa de estepe rígida
personalizada, teto solar elétrico e
outros equipamentos da versão Titanium, por R$108.390.
Outra vantagem da linha EcoSport
2020 é o custo de posse atraente, com
preço competitivo de revisões, peças
e seguro. As três revisões anuais do
EcoSport Titanium, por exemplo, cobrindo o período de 36 meses de garantia, saem R$1.837 pelo sistema preço
fixo da Ford. Além disso, como promoção de lançamento os clientes que
financiarem o SUV pela Ford Credit
podem contratar o seguro da Mapfre
pela taxa de 2,01% do valor do veículo,
o mais barato do segmento.

Seu porta malas oferece 390 KG de capacidade de carga

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para quem mede mais de 1,76 vai confortavelmente atrás encosto de cabeça para os três ocupantes e cinto de três pontos

A Ford mexeu nos pneus agora trouxe o Run Flat que se furar ainda roda
mais 80 km numa velocidade de até 80km/H

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Teste Drive

Cruze Black Bow Tie aposta na
personalização de fábrica
Modelo é a principal novidade da linha 2019 e traz pacote inspirado em customizações
feitas por consumidores; chancela da originalidade e da
exclusividade agregam valor ao produto

Carlos Eduardo Silva

A

Chevrolet está lançando
a linha 2019 do Cruze no
mercado brasileiro. A principal novidade é a série exclusiva
Black Bow Tie, que traz um conjunto de acessórios originais alinhado com uma nova proposta de
customização para o veículo.
Baseado na configuração intermediária LT, a série Black Bow Tie
do Cruze está disponível para as
versões Sedã e Sport6.
Diferencia-se pela gravata Chevrolet com fundo preto, rodas aro
17 e emblema “Cruze” escurecidos além de tapete em carpete. O
modelo também pode ser equipado com o sistema de som premium
da JBL especialmente projetado
para o veículo, assim como outros
acessórios já disponíveis.
“O Cruze Black Bow Tie foca na

Traseira imponente tem câmera de ré com sensor de estacionamento
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crescente demanda de consumidores por veículos com acabamento diferenciado, mas que prezam
pela originalidade, por agregar
valor ao veículo”, atenta Rogério
Sasaki, gerente de Marketing do
produto.
O modelo conta com motor flex
turbo de 153 cavalos e 24,5 kgfm
de força além de boa posição de
guiar, que tornam a condução extremamente prazerosa sem abrir
mão de alta eficiência energética e
do silêncio a bordo. A transmissão
é automática, de seis velocidades,
com opção de trocas manuais sequenciais para quem busca mais
esportividade.
Além dos itens de conforto e se-
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gurança comuns a modelos de sua
categoria, o Cruze Black Bow Tie
traz acabamento premium para
bancos, volante e painel, câmera
de ré com sensor de estacionamento, multimídia MyLink compatível com Android Auto e Apple
CarPlay e o exclusivo sistema de
telemática avançado OnStar.
Controle eletrônico de tração e
de estabilidade, freios ABS com
EBD (distribuição da força de
frenagem) e PBA (frenagem de
emergência), direção elétrica
progressiva, controle de cruzeiro, abertura e fechamento dos vidros por controle remoto, sistema
isofix para fixação de cadeirinha
infantil, assistente de partida em

O seu câmbio automático é preciso nas trocas de marchas, sem tranco

Conectados para te ajudar comprar e vender!

No interior com bancos de couro e itens escurecidos

O volante é o famoso multifuncional muito prático

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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rampas e sistema de monitoramento da pressão dos pneus também fazem parte do pacote.
O Cruze Black Bow Tie vai estar disponível inicialmente na cor
Preto Ouro Negro a partir do fim
de outubro. Os itens exclusivos
presentes nesta série, como a gravata preta e os tapetes em carpete, podem ser encontrados na rede
Chevrolet como acessórios originais e montados em carros de outras cores também.
Máxima sofisticação
No pódio dos veículos mais vendidos do segmento e um dos que
mais crescem em participação de
mercado, o Cruze Sedã e Sport6
também são ofertados na versão
topo de linha LTZ.
Esta configuração soma, entre
outros itens, airbags laterais e de
cortina, luz de condução diurna
em LED, sensor de estacionamento dianteiro, sensor de chuva,
sensor crepuscular, abertura das
portas por sensor de aproximação
na chave e partida por botão no
painel.
Conta ainda com acionamento
da ignição por controle remoto,
retrovisores externos com rebatimento elétrico e aquecimento,
retrovisor interno eletrocrômico,
multimídia MyLink com tela de 8
polegadas e GPS integrado, além
de acabamento cromado para grade e maçanetas externas.
Outro diferencial é a opção de um
pacote altamente tecnológico que
se destaca pelos seguintes itens:
• Assistente de permanência na
faixa
• Alerta de colisão frontal
• Alerta de ponto cego
• Sistema de estacionamento automático
• Farol alto inteligente
• Carregador de celular sem fio
• Banco do motorista com ajustes
elétricos

O motor é 1.4 16v Flex Turbo de 153 CV

Na traseira encostos de cebeça para os três ocupantes, cinto de três apoio
de braço ao centro e Isofix para cadeiras das crianças

Seu porta malas carrega 440kg de bagagem
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Conectados para te ajudar comprar e vender!

Mundomoto

Nova Dafra Apache chega em
abril por R$ 12.490
Modelo street, apresentado no Salão Duas Rodas 2017, tem motor de 21 cv, freio a disco nas
duas rodas e quer brigar com as 250cc de Honda e Yamaha
TEXTO: Arthur Caldeira
FOTOS: Divulgação

Dafra Apache tem novo monocilíndrico de 197,75 cm³ a gasolina que
produz 21 cv de potência

A

Dafra finalmente inicia a
comercialização da Apache RTR 200. O modelo
street, apresentado no Salão Duas
Rodas 2017, chega às lojas em
abril prometendo desempenho
próximo aos modelos de 250cc,
mas com preço inferior: R$
12.490 já com frete incluso, nas
cores preta e vermelha.
Fruto da parceria com a TVS,
terceiro maior fabricante de motos da Índia, a Apache RTR 200

vem substituir o modelo de 150cc
que, entre 2010 e 2014, venceu
mais de 36.000 unidades. A Apache 200, porém, tem design novo
e esportivo, além de motor maior
alimentado por injeção eletrônica
de combustível.
Outra novidade do monocilíndrico de 197,75 cm³ são suas quatro
válvulas que proporcionam bom
desempenho para sua capacidade.
São 21,02 cv de potência máxima
a 8.500 rpm, enquanto o torque é

de 1,85 kgf.m a 6.500 giros – tão
potente quanto a Yamaha Fazer
250 ABS. O câmbio tem cinco
marchas e a embreagem é deslizante (slippery clutch), outra exclusividade nesse segmento. O
tanque de 12 litros só pode ser
abastecido com gasolina.
Mais esportiva
As novas carenagens deixaram
a Apache 200 com visual mais

moderno. O banco em dois níveis e a balança traseira monoamortecida – com regulagem
na pré-carga da mola - também
conferem um ar mais esportivo
ao novo modelo street. O painel
totalmente digital traz o velocímetro, conta-giros, marcador de
combustível e indicador de marcha, além de relógio e hodômetros.
Além do monoamortecedor com
105 mm de curso (na dianteira

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Banco da nova Apache
200 é em dois níveis

há um garfo telescópico com 117
mm), outra novidade na parte
ciclística são os discos de freio
nas duas rodas, agora com sistema combinado de acionamento
hidráulico (FH-CBS). As rodas
aro 17 de liga-leve calçam pneus
sem câmara nas medidas 90/9017, na dianteira, e 130/70-17, na
traseira. O peso total do conjunto é de 139 kg a seco.
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Dafra Apache RTR
200 chega às lojas na
segunda quinzena de
abril com preço de R$
12.490 com frete

Mercado
Fora de linha desde 2014, a Apache agora volta com design mais
atual e motor com melhor desempenho, além de algumas melhorias
na parte ciclística. A proposta do
modelo é oferecer desempenho
melhor do que as motos street de
150/160 cc, mas preço inferior às
250cc, como Honda CB Twister

(a partir de R$ 13.990 com CBS)
e Yamaha Fazer 250 com ABS de
série (R$ 15.990).
Para Victor Trisotto, diretor de engenharia e produção da Dafra, a
Apache RTR 200 é a opção para
quem busca uma moto com mais
potência no dia a dia, mas não abre
mão do baixo consumo de combustível das cilindradas menores
e não deseja pagar o preço das ci-

Mostrada no Salão Duas Rodas 2017, Dafra Apache RTR 200 é fruto da parceria com a indiana TVS

lindradas maiores. “É um modelo
com ótimo custo benefício, que
possui componentes utilizados em
motos premium, o que garante excelente performance e dirigibilidade”, conclui.
A nova Dafra Apache RTR 200
chega às concessionárias da marca
na segunda quinzena de abril nas
cores preta metálico e vermelho
fosco com preço de R$ 12.490.
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Classificados webSeminovos

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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Classificados webSeminovos

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!
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Classificados webSeminovos

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

TROLLER

VOLKSWAGEN

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

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

