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CONGRESSO AUTO EXPERT
O MAIOR EVENTO PRESENCIAL DE
CONTEÚDO AUTOMOTIVO DE
2021
DOIS DIAS DE PALESTRAS E MENTORIAS COM OS MAIORES
ESPECIALISTAS DO SETOR AUTOMOTIVO BRASILEIRO!
PRINCIPAIS TEMAS:
VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS
CAPTAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REVENDA E REPASSE
AVALIAÇÃO E VISTORIA AUTOMOTIVA
ESTUDO DE PROFISSÕES NO SETOR AUTOMOTIVO
REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE VENDEDOR DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES
MARKETING AUTOMOTIVO
FRANQUIAS AUTOMOTIVAS
OPORTUNIDADES DE NEGÓGIOS
O MERCADO AUTOMOTIVO PÓS PANDEMIA
PERÍCIAS JUDICIAIS
E MUITO MAIS...

DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021
LOCAL: OURO MINAS PALACE HOTEL
BELO HORIZONTE/MG
WWW.CONGRESSOAUTOEXPERT.COM.BR

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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+ EMPLACAMENTO GRÁTIS
+ BÔNUS EM ACESSÓRIOS
+ PRONTA ENTREGA
+ SUPER VALORIZAÇÃO DO
SEU USADO NA TROCA.

JEEP
RENEGADE SPORT
ENTRADA DE R$ 64.200
+ 47X
DE
R$

699

+ PARCELA FINAL DE R$ 17.450

TAXA DE JUROS DE 1,09% A.M

Contorno, 10.601
Antônio Carlos, 6.366

Condição válida para Jeep Renegade Sport Flex, ano/modelo 2021/2021, 0 km, cor verde recon, sem opcionais, no valor à vista de R$ 97.990,00. Taxa de financiamento no Programa Next Jeep a partir de 1,09% a.m.
e 13,69% a.a., com entrada de R$ 64.200,00 (65,52%) e saldo em 48 parcelas, sendo as 47 primeiras no valor de R$ 699,73 e a 48ª no valor de R$ 17.444,50 na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC), pessoa física, com 30 dias de carência para o pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 114.531,81. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/05/2021,
a partir de 1,31% a.m. e 16,87% a.a. Taxa de Registro de Contrato TC de R$ 749,00 e Registro em PR de R$ 350,00. Condição válida até 30/06/2021 ou enquanto durar o estoque de 30 unidades, prevalecendo o que ocorrer primeiro. O preço apresentado nesta oferta não é válido para os Estados de São Paulo e Paraíba em razão das alíquotas de ICMS praticadas nesses Estados. Os valores à vista e a prazo das parcelas,
a taxa de juros e o CET foram calculados com base no preço público sugerido para os demais Estados da Federação. Consulte as condições e os preços para o seu Estado em uma concessionária Jeep participante
da sua região. Todas as propostas estarão sujeitas à aprovação de crédito pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Consulte as condições gerais, a tarifa, a taxa de juros, os encargos e o Custo Efetivo
Total (CET) do financiamento antes da contratação em qualquer uma das concessionárias participantes. Condição de pronta-entrega válida exclusivamente na modalidade de venda varejo para o modelo Jeep Renegade Sport Flex, ano/modelo 2021/2021, 0 km, com previsão de entrega de até 30 dias, contados a partir da data do pedido. Estoque para pronta-entrega de 30 veículos. Campanha vinculada à validade do Programa Next Jeep. Ao término do financiamento, a concessionária poderá realizar a recompra do veículo conforme regras e condições estabelecidas no Manual de Recompra do programa e Acordo de Recompra Futura, e o valor poderá quitar a parcela residual e/ou ser utilizado como parte da entrada para um Jeep 0 km. Todas as ações divulgadas acima não contemplam veículos
adquiridos por meio de modalidades de venda direta, incluindo, mas sem se limitar a: pessoa jurídica, produtor rural, PcD, frotas, taxistas, locadoras, leilões e seguradoras. Imagens meramente ilustrativas. Consulte
os demais termos e condições, bem como as configurações e características dos modelos disponíveis em estoque na rede de concessionárias Jeep participantes e/ou na Central de Serviços ao Cliente: 0800 7037 150.

No trânsito, sua
responsabilidade
salva vidas.
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Notas

Mais uma montadora chinesa no Brasil
A Mercedes-Benz vendeu sua
fábrica de automóveis premium de Iracemápolis (SP)
para a montadora chinesa
Great Wall Motors, que está
adquirindo o terreno de 1,2
milhão de metros quadrados,
juntamente com todos os prédios e os equipamentos de produção.
A Great Wall tem interesse em
fabricar seus veículos na América Latina, a partir do Brasil,
inclusive carros totalmente
elétricos.Apesar da venda da
fábrica de Iracemápolis, o

Grupo Daimler mantém forte
presença com suas unidades
de São Bernardo do Campo
(caminhões, chassis de ônibus e agregados) e Campinas
(Peças e Serviços ao Cliente,
Reman e Global Trainning),
em São Paulo; além da planta de Juiz de Fora (cabinas de
caminhões), em Minas Gerais.
O Campo de Provas da Mercedes-Benz e o Centro de Testes,
que está sendo construído em
parceria com a Bosch, ambos
em Iracemápolis, também não
serão afetados.#

Opalão da Viemar pronto
para Interlagos

Ar-condicionado movido a
energia solar
A Mercedes-Benz é destaque em
mais um projeto inovador. Um
chassi 915 E, modelo vocacionado
para carros-forte, foi utilizado pelo
Grupo Preserve, tradicional cliente
do setor de transporte de valores e
segurança de Olinda, Pernambuco,
para desenvolver e testar uma solução inédita no mercado nacional: o
primeiro ar-condicionado automotivo 100% elétrico do mundo com
energia solar fotovoltaica.
Essa tecnologia inovadora, que se
destaca especialmente pelos ganhos
de sustentabilidade ambiental, foi
desenvolvida pela empresa Innovaklim, sendo aplicada inicialmente em um carro-forte, com potencial
para outros tipos de veículos.

De 27 a 29 de agosto será realizada a
quarta etapa do Campeonato da Old
Stock Race 2021, no Autódromo de
Interlagos, em São Paulo, dentro da
programação do Campeonato Paulista de Automobilismo, e o clima na
Equipe Viemar Automotive/Delphi
Technologies é de pura animação.
Depois de não participar da terceira
etapa, em função da quebra de uma
peça do motor que não pôde ser substituída a tempo para a competição, o
Opala da equipe está pronto para voltar à pista com os pilotos Pedro Gomes e Sandro Sanches.

EXPEDIENTE
O Jornal WSN
NEWS 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

O ar-condicionado automotivo
100% elétrico alimentado por energia solar fotovoltaica baseia-se
numa fonte de energia renovável e
limpa que utiliza a radiação solar
para gerar eletricidade, não emitindo poluentes.
O ar-condicionado 100% elétrico
é ligado diretamente à bateria do
veículo e aproveita a geração de
energia proveniente de sistema fotovoltaico de produção de energia e
do alternador do próprio veículo. A
promissora tecnologia utiliza o gás
refrigerante 410a que é considerado
um dos mais ecológicos do mundo
e não degrada a camada de ozônio
por não possuir derivados de cloro
em sua composição.#

“Nosso Opalão já está tinindo! Iremos
para Interlagos com perspectiva de
fazer boas provas”, diz Paulo Gomes,
chefe da equipe Viemar Automotive/
Delphi Technologies.
As corridas serão exibidas ao vivo no
canal da Old Stock Race no YouTube
(youtube.com/oldstockraceoficial).
Os treinos, a classificação e as provas
poderão ser acompanhados no site da
cronometragem Racing Crono (www.
racingcrono.com.br). Lives também
poderão ser vistas na página da categoria no Facebook (www.facebook.
com/oldstockraceoficial).#
Editor:
Carlos Eduardo Silva
email: carlos@webseminovos.com.br

Redador:
Luiz Eduardo Soares
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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 WSN NEWS 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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Trailblazer TESTE

O SUV tamanho
família da Chevrolet

TESTEDRIVE

Com visual atualizado, muita tecnologia embarcada, motorização turbo diesel 2.8 e câmbio automático de 6 velocidades, o SUV para 7 pessoas mostrou-se surpreendente em nosso test-drive

Luiz Eduardo Soares
Redator

A

General Motors liberou
para testes uma unidade
do Trailblazer na versão
Premier – a mais completa do
modelo - e a equipe da WSN –
TV DO CARRO teve a oportunidade de verificar no dia a dia
o comportamento do utilitário
esportivo de sete lugares.
No primeiro contato com o
carro, o Trailblazer já chama a
atenção pelo design. A frente
é inédita, seguindo o estilo da
atual linha de utilitários globais do fabricante. Diferencia-se pela grade toda escura com
o nome Chevrolet em alto relevo entre duas barras cromadas.
A tradicional gravata dourada,
emblema da marca aparece pela
primeira vez deslocada do centro, localizada agora mais embaixo, à esquerda, sobre uma
trama tipo colmeia.
Apesar de ser um utilitário esportivo de grande porte, o design do Trailblazer Premier mantém elegância e sofisticação

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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O design de belo visual e sobriedade do Chevrolet Trailblazer Premier são notados ao primeiro contato visual

Todo esse conjunto está em
perfeita harmonia com os
LEDs dos faróis e com o novo
para-choque, que passa a contar com aplique central em cor
diferenciada e uma moldura na
parte inferior. Os farois auxiliares estão posicionados em
local mais elevado, muito útil
ao transpor trechos alagados.
De lado do Trailblazer, o destaque são as rodas de 18” com
design esportivo, bordas usinadas e de seis aros chanfrados
com um acabamento grafite exclusivo para o modelo.
Oscilação de trailer
Na parte traseira, a principal
evolução está na câmera de
ré. O item, que já contava com
alerta de tráfego cruzado, passa
a projetar imagens de alta definição. Outra inovação é a função de engate com linha-guia
específica, zoom para facilitar

a operação de acoplamento e a
possibilidade de acionamento
temporário da câmera traseira
em plena viagem para uma checagem da situação do reboque.
Como na picape S10, o Trailblazer conta com controle eletrônico de oscilação do trailer.
Este sistema é capaz de identificar alguma instabilidade
dinâmica da carreta e acionar
seletivamente os freios do SUV
para minimizar o efeito.
O SUV de grande porte da Chevrolet ostenta uma série de recursos que agregam praticidade ao dia a dia, como o sistema
Wi-Fi nativo com conexão para
até sete dispositivos.
A tecnologia permite que sejam feitas atualizações remotas
(Over the Air) de sistemas eletrônicos do veículo, inclusive
se há a necessidade da troca de
óleo do motor.
O Trailblazer incorpora ainda a
mais moderna geração do mul-

O SUV possui três fileiras de bancos e, mesmo assim, o
espaço para os ocupantes é generoso

Segurança
timídia MyLink. A novidade é a
projeção sem fio para Android
O Trailblazer possui tração
Auto e Apple Car Play.

O interior com acabamento Premium de ótimos arremates
oferece muito conforto

Além do sistema MyLink, existe a projeção sem fio para
Android Auto e Apple Car Play
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4x4 com opção de reduzida e
itens de segurança como seis
airbags, alerta de colisão frontal, alerta de saída involuntária
de faixa, alerta de ponto cego
e controle eletrônico avançado
de estabilidade e de tração.
É disponibilizado, ainda, sistema de frenagem autônoma
de emergência com câmara no
parabrisa, que freia o veículo
automaticamente ao identificar
uma situação de risco envolvendo o veículo à frente ou um
pedestre que esteja cruzando a
dianteira.
Se o sistema de suspensão independente nas quatro rodas
garante conforto até mesmo em
trechos mais acidentados, os
equipamentos de comodidade
contribuem para uma melhor
qualidade de vida a bordo. A
lista é ampla: acabamento interno premium, sistema de áudio de alta fidelidade, banco do
motorista com regulagem elétrica, sensor de chuva e crepuscular, sistema de controle em
declives, assistente de partida
em aclives, sistema de monitoramento da pressão dos pneus,

27 de agosto a 03 de setembro de 2021
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entre outros.
O veículo acomoda até sete
ocupantes em três fileiras de
assentos em diferentes níveis
de altura, proporcionando ótima visibilidade para todos.
Mesmo quem vai acomodado
na parte traseira conta com
bancos com encosto inclinável, sistema de climatização
individual e ajustável. Os dois
assentos posteriores, aliás, são
escamoteáveis.
Dessa forma pode-se abrir
mais espaço para bagagem. O
compartimento de carga o utilitário da Chevrolet vai de 205
litros a 1.830 litros.
Quase 5 metros
O Traiblazer possui dimensões
generosas: 4.883 mm de comprimento, 1.902 mm de largura e 2.845 mm de entreeixos, o
que garante excelente conforto
para os ocupantes.
Para melhor desempenho do
SUV, o motor 2.8 turbo diesel recebeu uma nova turbina
e atualização do software da
central eletrônica, que deixam

A nova frente do SUV vem com grade e o nome Chevrolet
em alto relevo entre duas barras cromadas

as acelerações mais progressivas, reduzindo o efeito turbo
lag (tranco) comum a veículos
com torque elevado.
Agora, o motor gera 200 cavalos de potência e 51 kgfm de
força. O propulsor conta com
sistema que ajuda a reduzir os

níveis de ruído e de vibração do
veículo. O câmbio é automático
de seis velocidades com opção
de trocas manuais. Com isso, a
aceleração de 0 a 100 km/h passa a ser feita em 10,3 segundos.
A Traiblazer tem preços a partir
de R$ 325 mil.#

Destaque na traseira para a câmara de ré que identifica
trânsito cruzado em alta definição

O motor turbodiesel 2.8 litros ficou mais silencioso, gerando 200cv de potência e torque de 51,0 kgfm

As rodas de 18” possuem bordas usinadas e acabamento
com desenho exclusivo na cor grafite

A terceira fila de bancos é escamoteável, o que amplia o
porta-malas de 205 para 1.830 litros

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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TESTE - Cronos Precision AT6

Bom desempenho e
design moderno
A versão Precision do Fiat Cronos 2021 é equipada com motor 1.8 E-torQ e câmbio automático
de 6 marchas. O sedã é importado da Argentina e oferecido ao preço de R$ 97 mil

LEGENDA
S

Luiz Eduardo Soares
Redator

U

tilizando a mesma plataforma do hatch Argo, o
sedã Fiat Cronos possui
linhas harmoniosas e bem equilibradas, com destaque para o
excelente acabamento interno e
bom espaço para quatro adultos
e uma criança (no caso da utilização como passageiro central
do banco traseiro), além do ótimo porta-malas de 525 litros.
O carro fabricado na Argentina e lançado no Brasil em 2018
concorre no segmento em que
também estão o Chevrolet Onix
Plus, o VW Virtus, o Hyundai
HB20S, o Toyota Yaris Sedan e
o Nissan Versa. O preço sugerido do Fiat Cronos Precision AT6
é de R$ 97 mil.
Rodamos com a versão Precision AT6 do Fiat Cronos e o carro nos surpreendeu.
Fabricado na Argentina, o sedã compacto da Fiat possui design muito bem equilibrado e bonito

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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A pequena inclinação para frente da linha de cintura alta que demonstra o dinamismo das linhas laterais do Cronos

Na dianteira, o desenho dos
novos farois agrada e combina muito bem com a grade em
colmeia escurecida, tendo dois
filetes cromados, separados ao
centro pelas letras de tamanho
aumentado do nome da montadora. Os farois auxiliares mais
elevados completam o visual de
muito bom gosto. Luzes diurnas
em LED dão um ar de sofisticação ao modelo, além de quatro
listas pequenas que fazem alusão às cores da bandeira italiana.
Chave presencial
Um vinco define a linha de cintura alta, com pequena inclinação para frente, o que demonstra
dinamismo das linhas laterais.
As rodas de liga leve de 16” com
desenho exclusivo dão o toque
especial e requintado ao sedã.
Esta versão do Cronos possui

chave presencial e através de um
pequeno botão na maçaneta é
possível destrancar a porta. Essa
mesma chave permite que o motor seja acionado ou desligado
através de um botão no painel.
Na parte de trás, as lanternas em
LED são destaque, além do logo
FIAT no centro da tampa do porta-malas. Essa tampa ainda tem
as alças de suporte no interior,
o que pode danificar a bagagem
transportada.
O acabamento interno é feito com capricho e materiais de
toque suave são utilizados em
alguns pontos, embora, ainda,
existam muitas peças em plástico duro. Os bancos são bem
confortáveis e o espaço para os
ocupantes da parte de trás foi
Mesmo utilizando bastante plástico duro, o interior é muito
ampliado em relação ao hatch.
O volante tem boa pega e conta bem acabado e de bom gosto
com ajuste de altura e distância.
Tem a base achatada, e traz co-

Com o logo FIAT centralizado na grade escura, a dianteira
ficou mais elegante com os novos farois

O volante multifunções tem base achatada, com controles
de som, telefone e computador de bordo
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mandos para o computador de
bordo, volume do som, celular
e controlador de velocidade,
além das aletas para mudanças
de marchas manuais (também
podem ser acionadas na própria
alavanca de câmbio).
Conectividade
No centro do painel, uma pe-

Conectados para te ajudar comprar e vender!

quena tela registra os dados do
computador de bordo que conta
até com controle de pressão dos
pneus e gráfico do sensor de estacionamento.
Quanto à conectividade, o Cronos Precision vem equipado com
multimídia Uconnect com tela de
7”, que inclui rádio, Bluetooth
(com streaming), duas entradas
USB e uma auxiliar. A função de

O Fiat Cronos Precision é equipado com motor 1.8 litro
E.torQ de potência variando entre 135cv (G) e 139cv (E)

As lanternas traseiras em LED são destaque, além do logo
FIAT no centro da tampa do porta-malas

telefonia disponibiliza comando por voz e leitura de
mensagens SMS. A central permite espelhamento
com smartphones pelos
sistemas Android Auto e
Apple CarPlay.
O sistema de suspensão e
direção deixam o carro com
muita estabilidade, garantindo muita segurança nas

curvas e conforto nos pisos
mais acidentados.
O motor que equipa o Fiat
Cronos Precision é o 1.8
litro E.torQ com potência variando de 135cv (G)
a 139cv (E). Já o torque
é de 18,8 kgfm (G) e de
19,3 kgfm (E). O câmbio
é automático de 6 velocidades.#

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Carga pesada

Mercedes-Benz faz história
no Brasil há 65 anos

Desde o modelo L312, conhecido como Torpedo, ao Novo Actros, a marca alemã é referência
no transporte de cargas no território nacional, garantindo conforto e confiabilidade

Luiz Eduardo Soares
Redator

F

alar da produção de veículos comerciais para carga
no Brasil, praticamente, é
falar da marca Mercedes-Benz,
que chegou em 1956 e conquistou
o mercado nacional ao introduzir
entre os brasileiros o conceito de
caminhão equipado com motor a
óleo diesel.
Assim, ao longo de sua história, a
marca sempre trouxe ao mercado
grandes novidades e inovadoras
tecnologias de dirigibilidade, conforto e segurança, como o primeiro caminhão que freia sozinho e o

O caminhão Mercedes-Benz 1111 foi um ícone da marca a partir dos anos 70

Com muita tecnologia embarcada o novo Mercedes-Benz Actros é
sinônimo de robustez e segurança

primeiro modelo autônomo a entrar em uma operação regular.
O caminhão Mercedes-Benz, aliás,
sempre esteve na linha de frente na
evolução do setor. Foi o primeiro a
ser fabricado no País (o pioneiro L
312, o “Torpedo”, de 1956), o primeiro movido a diesel e o primeiro
a apresentar o motor com gerenciamento eletrônico (em 1998), introduzindo tecnologias que pudessem
trazer a melhor relação custo e benefício para o transportador. E, na
grande transformação tecnológica,
a Mercedes-Benz foi a primeira
fabricante de veículos comerciais
a trazer para sua estratégia o con-

ceito 4.0 de produção, veículos e
serviços, representado pelo inovador Novo Actros, o caminhão mais
inteligente, eficiente, digital, conectado e seguro do Brasil.
Emissões menores
Historicamente, os caminhões
Mercedes-Benz sempre foram reconhecidos no mercado pela força,
robustez e durabilidade, refletidas
nas constantes inovações trazidas
para o País, como os motores Blue
Tec 5 e o Mercedes PowerShift,
câmbio automatizado sem pedal
de embreagem.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Como pioneira na introdução do
motor a diesel no Brasil, a Mercedes-Benz também é referência
na evolução da sua compatibilidade ambiental. O L 1111 de 1964,
por exemplo, um caminhão para
11 toneladas de PBT, emitia cerca
de 15 kg de CO2 por tonelada de
carga líquida transportada a cada
100 km. Com o Novo Actros para
74 toneladas de PBTC esse índice é de 3 kg de CO2 por tonelada
transportada, ou seja, a emissão foi
reduzida em cinco vezes ao longo
dessas décadas e segue em constante evolução.
O Novo Actros também coloca em
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evidência os ganhos de economia
para os transportadores. Com base
em sua eficiência e na soma de
seus recursos tecnológicos é possível alcançar a redução de 12%
no consumo de combustível em
relação ao Actros anterior.
Portfólio
A Mercedes-Benz oferece o portfólio mais completo do País, formado
pelas famílias Accelo (dos segmentos de leves e médios), Atego (médios e semipesados), Axor e Novo
Actros (extrapesados). A esta linha,
somam-se ainda, para transporte
A marca da estrela de três pontos sempre esteve atenta ao conforto dos
motoristas e dos outros ocupantes de seus veículos

O Mercedes-Benz Axor 3131 é muito utilizado em transporte de produtos como cana de açúcar e madeira, mesmo em estradas de terra

de cargas, os furgões Sprinter e o
Sprinter Truck, da categoria de Large Vans do segmento de veículos
comerciais leves.
Hoje, os painéis dos veículos trazem
diversas informações que ajudam a
obter o melhor desempenho e eficiência. Piloto automático, computador de bordo e elementos como
a faixa verde de rotação no painel
contribuem para maior economia.
O elevado padrão de segurança
constitui um dos principais atributos historicamente associados aos
veículos Mercedes-Benz em todo
o mundo. No Brasil, a marca foi
a primeira a introduzir freios ABS

(em 1981), o exclusivo freio-motor
auxiliar Top Brake (1993) e freios
a disco (1998), além de diversos
outros sistemas. Atualmente, em
todas as linhas de caminhões, além
de Top Brake e ABS, estão disponíveis tecnologias como ASR e
EBD (distribuição eletrônica da
força de frenagem), além de retarder opcional para o Axor e o Novo
Actros.
Em mais uma iniciativa inovadora da marca, o extrapesado Axor
3131 é o primeiro caminhão Mercedes-Benz com direção autônoma a ser utilizado numa operação
diária regular no Brasil.#
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Protótipo

Pronto para ‘rasgar’ o asfalto!
A Peugeot apresenta o carro que irá representar a marca nas pistas de corrida. Trata-se do
Hypercar 9X8 que fará estreia em 2022 no Capeonato Mundial de Endurance FIA (WEC)
Luiz Eduardo Soares
Redator

E

m busca da manutenção das
conquistas já realizadas pela
marca nas pistas de todo o
mundo, a Peugeot revela o protótipo
do Hypercar 9X8, seu carro de competição de última geração, que deve
estrear em 2022 no Campeonato
Mundial de Endurance FIA (WEC).
Hipereficiente, propulsado por uma
motorização híbrida e dotado de
transmissão integral, o Peugeot 9X8
está alinhado com a estratégia da
Neo-Performance desenvolvida pela
Peugeot, com foco numa performance mais virtuosa e responsável, tanto para veículos de série como para
veículos de competição. O Soluções
técnicas inéditas e elegância felina: o
9X8 só podia ser Peugeot.
O Peugeot 9X8 será o sucessordos
Peugeot 905 e 908, modelos de Endurance que venceram as 24 Horas
de Le Mans, respectivamente em
1992 e 1993, assim como em 2009.
Na linhagem dos seus ilustres predecessores, o Peugeot 9X8 deve perpetuar a tradição do fabricante no automobilismo, marcada per modelos de
alto desempenho e dotados de forte
identidade visual, identificáveis ao
primeiro olhar.
Por que 9X8?
Com o 9X8, a PEUGEOT desenvolve um verdadeiro projeto de marca
em torno do conceito de Neo-Performance, aliando uma esportividade
extrema, um know-how tecnológico
que pode ser adaptado aos modelos
de série, além da eficiência e da excelência estilística.
A estreita e provavelmente inédita

colaboração entre as equipes de Design e de Engenharia e da Sport da
marca foi determinante para explorar novas soluções em matéria de aerodinamismo e de estilo, bem como
para definir uma linha absolutamente original.
A origem do nome Peugeot 9X8 está
nos seguintes parâmetros: o 9 inicial
caracteriza os veículos de competição extremos da Marca, o X evoca
as tecnologias de tração integral (tração nas 4 rodas) e de hibridação que
equipam o novo Peugeot Hypercar, e
quanto ao 8, é o número que pontua
todos os nomes de veículos atuais
da Peugeot: 208 e 2008, 308, 3008,
5008 e, obviamente, o 508. Duas
unidades do Peugeot 9X8 farão suas O Peugeot Hypercar 9X8 deve estrear em 2022 no Campeonato
estreia no Campeonato Mundial de Mundial de Endurance FIA (WEC)
Endurance FIA (WEC) em 2022.#

O interior deste bólido foi estudado para garantir a máxima
segurança ao piloto

Este modelo promete garantir a tradição dos modelos de alto
desempenho e de forte identidade visual
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Medição

Como medir a capacidade do porta-malas?
A GM explica como é feita a medição do espaço destinado à bagagem nos automóveis utilizando blocos de 1 litro distribuídos de forma otimizada, sem interferir no fechamento da tampa ou na cobertura
Luiz Eduardo Soares
Redator

E

ssa é uma dúvida muito comum entre os motoristas dos
automóveis quando se fala
na capacidade de transporte de bagagem no porta-malas, item muito
valorizado pelo consumidor, que
considera o tipo de carga que transporta ao escolher o carro ideal. Enquanto hatches e SUVs geralmente
oferecem a flexibilidade da cobertura móvel e dos bancos rebatíveis,
os sedãs agradam quem busca um
compartimento isolado da cabine e
de proporções bem generosas, por
exemplo.
A relação entre altura, largura e
profundidade do porta-malas determina se o espaço é capaz de
acomodar malas de diferentes tamanhos, um carrinho de bebê ou
uma bicicleta.
Na hora de organizar o bagageiro,
o ideal é posicionar as cargas mais
pesadas na base, distribuindo-as
sobre o eixo das rodas, garantindo

a melhor dinâmica veicular e evitando que a frente do carro e os faróis empinem.
Se as cargas tiverem densidade semelhante, prefira acomodar aquelas
de maior volume primeiro, encaixando objetos menores depois. O
peso total, somando passageiros e
bagagem, não pode superar o máximo recomendado para o automóvel.
No porta-malas, alguns modelos
Chevrolet (e também de outras
marcas) oferecem ganchos para
pendurar sacolas, assoalho de altura regulável e porta-ferramentas - recursos que facilitam o dia a
dia do usuário. Entre os acessórios
originais, destacam-se a bolsa organizadora, a rede porta-objetos e
o tapete de bandeja impermeável.
Apesar de o consumidor observar
o aproveitamento do espaço para
bagagens, a métrica utilizada para
definir o espaço de um porta-malas
é o seu volume. A medição utiliza-se de um método amplamente difundido no mercado, que é o sistema VDA. Blocos com um litro de
capacidade cúbica são devidamente acomodados no compartimento

A Chevrolet distribui blocos de 1 litro de volume dentro do porta-malas para
saber sua capacidade cúbica total

de carga. É permitido otimizar a
distribuição dos blocos, conforme
o padrão ISO 3832.
A medição é feita virtualmente e
há depois uma validação física, e

a disposição dos blocos não pode
interferir no processo de abertura
e fechamento da tampa ou na posição da cobertura móvel do bagageiro, por exemplo.#
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INFANTIL.
INFANTIL.
Ofertas válidas para o mês de agosto de 2021 somente nas concessionárias da Nissan Nagai em Belo Horizonte e Juiz de fora. Consulte regulamento e condições
pelo whatsapp. Condições sujeitas a alterações. Imagens ilustrativas. Estoque limitado.
Ofertas válidas para o mês de agosto de 2021 somente nas concessionárias da NissanINFANTIL.
Nagai em Belo Horizonte e Juiz de fora. Consulte regulamento e condições
pelo whatsapp. Condições sujeitas a alterações. Imagens ilustrativas. Estoque limitado.
Ofertas válidas para o mês de agosto de 2021 somente nas concessionárias da Nissan Nagai em Belo Horizonte e Juiz de fora. Consulte regulamento e condições
pelo whatsapp. Condições sujeitas a alterações. Imagens ilustrativas. Estoque limitado.
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