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dinâmico e esportivo, 
CT 200h 2018 recebeu 
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onectividade, auto-
mação, comparti-
lhamento e eletrifi -
cação são assuntos 
do momento e, 
como esperado, 

dominaram os trabalhos 
técnicos, conferências e de-
bates no 26º Congresso SAE 
Brasil, em São Paulo, na se-
mana passada. Essas quatro 
vertentes, na verdade, estão 
em verdadeira ebulição no 
mundo, provocam discussões 
algumas vezes acaloradas e inúmeras soluções al-
ternativas. Tudo distribuído em 17 painéis e 151 rela-
tórios, sendo 116 inéditos.

O tema central do congresso este ano foi “A mobi-
lidade inteligente e a transição para o futuro”. A tran-
sição, realmente, é o que gera muitas dúvidas ou mes-
mo especulações. Uma das preocupações, externada 
por palestrantes, aponta para segurança dos dados 
em um mundo conectado. Ainda pairam desconfi an-
ças sobre a tal “blindagem” contra hackers do mal ou, 
simplesmente, falhas tecnológicas.

A solução de veículos autônomos, por exem-
plo, pode passar por regiões segregadas de trá-
fego urbano ou rodoviário onde todos os veículos 
– não apenas alguns – teriam condições de trocar 
informações em tempo real e evitar muito prova-
velmente 100% dos acidentes.

Transição para o futuro
No último dia do Congresso 

ocorreu a primeira colisão leve, em 
Las Vegas, estado de Nevada (EUA), 
entre um estreante micro-ônibus 
autônomo em viagem ofi cial (se-
micomercial) e um caminhão. Nada 
além de arranhões nos dois veícu-
los, porém sem tempo de fazer par-
te dos debates aqui.

Mais alguns avanços são ne-
cessários entre eles mapas digitais 
extremamente precisos e roteado-
res de tráfego de confi abilidade su-
perior. Neste campo, aproxima-se 
uma batalha entre Google Maps e a 
Here (pertencente ao trio de ferro 
alemão Audi, BMW e Daimler).

Até o momento Google e seu 
braço Waze conseguiram posição de 
destaque indiscutível no mundo e 
no Brasil. Mas já se notam falhas de 
rotas em ambas as plataformas, algu-
mas mesmo inaceitáveis, que irritam 
e provocam atrasos desnecessários, 
quando se buscava exatamente o 
oposto. Nada como a boa e esperada 
concorrência para que todos ganhem.

Doug Patton, presidente da SAE 
International, admitiu a falta de um 
modelo pronto de compartilhamen-
to de automóveis aplicável em todo 
o mundo. Na opinião da Coluna tra-
ta-se de um ponto bastante relevan-
te. Realidades e contrastes são tão 
diferentes até mesmo dentro de um 
país, como o Brasil, que é preciso 

relativizar a apontada “falta de interesse dos jovens 
pelos automóveis”. Em grandes cidades pode ocorrer 
graças às opções existentes, entretanto nas médias e 
pequenas o cenário indica ser outro.

Na exposição agregada ao Congresso, empresas 
tinham o que mostrar ou mesmo indicar tendências. 
A brasileira Moura, fabricante de baterias convencio-
nais, tem projetos para as de íons de lítio, mas por 
enquanto visa apenas nichos de mercado em parceria 
com chineses. Por outro lado, a Eaton exibiu um sis-
tema de redução de emissões evaporativas durante o 
abastecimento em postos de serviço. Essa é uma fonte 
primária de formação de ozônio, porém implica modi-
fi cações de projeto nos veículos que demandam tem-
po e aumento de custos. É um problema a equacionar 
no futuro breve, além de modifi cações tanto nos pos-
tos, como nas refi narias e nos caminhões-tanque.
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RODA VIVA

EMBORA sem revisar todas suas 
projeções para este ano, Anfavea 
admite que maioria dos indicadores 
– vendas, produção e exportação – 
podem ser superados. Mercado ex-
terno baterá recorde histórico graças 
à Argentina. Isso levou a aumento 
expressivo de 28,5% de produção, 
nos 10 primeiros meses de 2017. Em 
breve deixarão de existir trabalha-
dores afastados nas fábricas.

RENAULT anunciou meta estra-
tégica de participação de mercado 
no Brasil. Dos atuais 8%, a marca 
francesa espera subir para 10% em 
2022. Parece pouco, mas é ambicio-
so. Projeções da empresa apontam 
que os SUV responderão por até 22% 
das vendas totais de automóveis 
no País. Detectou, ainda, certo limi-
te para crescimento contínuo deste 
segmento por razões de preço.

JAGUAR F-Pace combina interior 
bem projetado a comportamento di-
nâmico que, sem ser o mais refi na-
do, atende à maioria das situações. 
O SUV tem acerto de suspensão de 
certa forma exagerado em “esporti-
vidade”. Silêncio interno surpreende 
por se tratar de motor Diesel (agora 
de fabricação própria) de 180 cv. Boa 
visibilidade. Banco merece maior 
apoio lombar.

DURANTE evento no Haras Tuiu-
ti, interior de São Paulo, a Mercedes-
-Benz demonstrou um recurso muito 
interessante para redução dos efei-
tos do estresse causado pelo ruído 
de colisão. Ao detectar situações pe-
rigosas, o sistema emite preventiva-
mente o chamado “ruído rosa” com 
80 dB a 86 dB entre 0,4 s e 3 s. Dispo-
nível, de início, só no novo Classe E.

APLIQUES, cor azul exclusiva e 
detalhes de bom gosto na edição es-
pecial da S10 comemorativa do pri-
meiro século de produção mundial 
de picapes Chevrolet. Destaque para 
logotipo estilizado na grade. As 450 
unidades numeradas (preço único 
de R$ 187.590 é elevado) podem se 
valorizar em médio prazo. Já foram 
fabricadas 85 milhões de picapes 
Chevrolet desde 1917.
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isposta a colocar a sua 
marca fi rme na dispu-
ta no segmento do SUV, 
a Peugeot confi rmou na 
semana passada que 
trará para o mercado 

brasileiro o seu SUV de sete lu-
gares, o Peugeot 5008. O modelo 
será lançado no primeiro semes-
tre de 2018. O utilitário esportivo 
será maior que o recém lançado 
3008. Ele terá 4,64 metros de com-
primento, 2,84 de entre-eixos. Ou 
seja, 20 cm a mais que o seu irmão 
3008, cujas medidas são 4,44 me-
tros de comprimento e 2,67 metros 
de entre-eixos.

O porte médio-grande permitiu 
a inclusão de uma terceira fi leira 
de bancos. A opção de sete lugares 
representa uma praticidade dese-
jada em um modelo que já foi uma 
confortável minivan na geração 
anterior, mas se tornou um crosso-
ver na atual. Em outro comparativo 
com o 3008, o peso é bem maior, 
mais de 100 kg de diferença. 

Montadora francesa confi rma lançamento do SUV 
de sete lugares para o primeiro semestre de 2018

Peugeot 5008 
a caminho do Brasil

D

CAOA assume operação da Chery
A CAOA assume a operação da Chery no Brasil. O anúncio ofi cial foi 
feito  em Pequim, durante evento de apresentação global da Chery. 
Pelo acordo, CAOA e Chery passam a dividir a operação no Brasil em 
partes iguais, 50%/50%.

A Chery foi fundada há 20 anos como fábrica de brinquedos na re-
gião de Wuhu, e logo tornou-se a primeira montadora de automóveis 
100% chinesa. Desde 2003, é a maior exportadora de carros do país. Ins-
talou-se como importadora no Brasil em 2009 em parceria com o grupo 
nacional JLJ. Em agosto de 2014, inaugurou uma linha de montagem em 

Jacareí (SP), cuja produção vem 
sendo interrompida intermi-
tentemente nos últimos meses 
por questões trabalhistas. O 
grupo JLJ passa a importar car-
ros da sul-coreana SsangYong, 
que está voltando ao mercado 
brasileiro. A expectativa é que 
a CAOA Chery coloque novos 
produtos no mercado brasilei-
ro em 2018. A Nova fábrica da Chery

VW promete
investir 
R$ 7 bilhões 
Com um cenário de aparente re-
cuperação da economia e de olho 
na retomada de uma posição de 
liderança no mercado brasileiro, 
a Volkswagen promete  o vulto-
so investimento de R$ 7 bilhões 
no país até 2020 para aplicar no 
desenvolvimento e lançamentos 
de 20 novos produtos, sendo 13 
deles nacionais. O anúncio foi 
feito pelo Dr. Herbert Diess, CEO 
da Volkswagen, em visita à fábri-
ca da Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), na última semana.

Parte desse aporte já foi aplicado no desenvolvimento do novo Polo, 
primeiro produto a inaugurar a nova fase da montadora no país. A trajetó-
ria seguirá em 2018 com o lançamento do sedã Virtus, em janeiro, e do SUV 
compacto T-Cross, no fi m do ano. Em 2019, está nos planos da montadora 
lançar uma picape inédita, com porte intermediário como o da Fiat Toro.
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MERCADO

CEO da marca, Herbert Diess,
durante anúncio

LANÇAMENTO

de sete lugares para o primeiro semestre de 2018

Motorização 
apenas a 
gasolina
O Peugeot 5008 ainda tem mui-
to a mostrar, mas algumas in-
formações importantes já são 
dadas como certas. Em termos 
de motorização, o carro trará o  
conhecido 1.6 THP, com 165 cv 
e movida apenas a gasolina. A 
transmissão é automática de 
seis velocidades,com opção de 
trocas sequenciais. O preço só 
será conhecido em 2018 e será 

vendido bem acima do 
irmão menor, que está 

sendo comercializa-
do no Brasil por 
R$ 139.990,00.

trocas sequenciais. O preço só 
será conhecido em 2018 e será 

vendido bem acima do 
irmão menor, que está 

sendo comercializa-
do no Brasil por 
R$ 139.990,00.

No design, o 5008 
será praticamente 
idêntico ao 3008, se-
guindo as linhas que 
fazem sucesso no mo-
delo recém chegado ao 
Brasil. O design possui 
vários elementos de 
estilo do 3008, tanto 
na dianteira quanto na 
parte de trás. 

No interior, cujos 
detalhes só serão mostrados no 
lançamento, a única imagem di-
vulgada pela Peugeot apresenta 
uma  cabine praticamente idênti-
ca a do 3008, com a óbvia exce-
ção da terceira fi leira de bancos 
– que pode ser facilmente rebati-
da por um sistema semelhante ao 
adotado nas minivans da PSA. O 
conceito i-Cockpit, marcado pelo 
volante de diâmetro pequeno e o 
painel de instrumentos em posi-
ção mais elevada, também está 
presente no SUV.
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TEST-DRIVE DO MÊS

Consumo em 
bom nível
Importante para um veículo 
flex, é saber o quanto ele 
bebe. E o consumo do Q3 foi 
muito satisfatório, com 10,2 
km/l na cidade e 13,9 km/l 
na estrada (frente a 
10,7 e 13,1 km/l).

Testamos o Audi Q3 flex
SUV com motor bicombustível se comporta como o 
antecessor sem ser beberrão

Líder no segmento, o Q3 pas-
sou a oferecer a opção flex aten-
dendo a uma necessidade dos 
consumidores e ao programa de 
eficiência energética do governo.  
O carro não trouxe novidades além 
do motor, bicombustível, que aliás 
atinge apenas a opção 1.4 TFSI (a 
2.0 TFSI continua só na gasolina). 
A suspensão traseira multilink e o 
câmbio automatizado S-tronic fo-
ram mantidos.

As alterações no motor foram 
baseadas em ajustes tecnológicos 

para que algumas peças, como 
bomba de alimentação, filtros, ga-
lerias, bicos injetores (diretamente 
em contato com o combustível), re-
ceberam novo tratamento superfi-
cial para aumentar sua resistência 
à corrosão. Melhor do que isso, a 
Audiu fez um novo mapeamen-
to eletrônico de forma a ajudar o 
motor a reconhecer o combustível 
antes da queima (e não somente 

Audi Q3 1.4 TFSI  
Ambition Flex R$ 170.190,00 

• Motor: flex, diant., transv., 4 
cil., 16V, turbo, 1.395 cm3, 150 
cv entre 5.000 e 6.000 rpm, 
25,5 mkgf entre 1.500 e 4.000 
rpm Câmbio: automatizado,  
6 marchas, tração dianteira

• Suspensão: McPherson(diant.) / 
multilink (tras.)

• Freios: discos ventilados
• Direção: elétrica
• Rodas e pneus: 235/55 R17
• Dimensões: comp., 438,8 cm; 

largura, 183,1 cm; altura, 159 
cm; entre-eixos, 260,3 cm; peso, 
1.405 kg; tanque, 64 l; porta-
malas, 460 l

Ficha técnica

Preços

depois como ocorre na maioria dos 
carros a partir dos gases do com-
bustível).

Na prática o Q3 não anda mais 
nem menos que o antecessor a ga-
solina. Mas agora oferece a opção 
bicombustível, o que em algumas 

praças, como a de Ribeirão Preto, 
pode ser uma vantagem no bolso 
na hora de abastecer.

O torque de 25,5 mkgf segue o 
mesmo, mas o regime em que se 
apresenta, que era entre 1.500 e 
3.500 rpm, agora vai até 4.000 rpm. 
E a potência máxima permaneceu 
em 150 cv entre 5.000 e 6.000 rpm.

O Audi Q3 mantém suas carac-
terísticas especiais, como rodar 
permanente, sólido, porém muito 
confortável, principalmente em 
trechos de rodovia. 
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om muitas novidades e 
com a luxuosidade de 
sempre, o Lexus CT 200h 
promete conquistar os 
fãs da marca com duas 
versões. 

O primeiro hatchback híbrido 
de luxo do mundo e atualmente o 
representante híbrido da Lexus no 
Brasil, chega ao mercado nacional 
em seu modelo 2018 com aspectos 
que acentuam o apelo emocional 
e a sofisticação elevada da marca 
Lexus em cada detalhe, reunindo 
elementos premium a uma condu-
ção dinâmica e eficiente. Já dispo-
nível nos pontos de vendas Lexus 
pelo País, o CT 200h 2018 é comer-
cializado em duas versões: a CT 
200h ECO  e a CT 200h.

Além do design ainda mais refi-
nado, o híbrido CT 200h 2018 recebeu 
novos itens de série como o sistema 

LANÇAMENTO DO MÊS
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Com alterações 
em design, 
nova tela 
multimídia 
e cores, o 
hatchback 
híbrido de luxo 
da Lexus está 
disponível 
nas versões 
ECO e CT 200

CT 200h é puro luxo

de multimídia em tela de LCD de 10.3”, 
disponível para as duas versões, e fa-
róis de neblina em LED para a opção 
de entrada CT 200h ECO, antes ofere-
cido apenas na versão CT 200h.

O CT 200h 2018 possui novos 
para-choques dianteiros e trasei-
ros, enquanto a grade dianteira tipo 
Spindle recebeu um novo acaba-
mento em pintura metálica de alto 
brilho, dando ao CT 200h uma apa-
rência mais esportiva e sofisticada.

Os faróis de neblina, agora em 
formato retangular pintados em 
cinza metálico, e o conjunto ótico 
traseiro com luzes em LED foram 
redesenhados. O conjunto ótico 
dianteiro, por sua vez, também 
com novo design, possui na versão 
CT 200h luzes diurnas dispostas 
acima dos faróis, criando continui-
dade harmoniosa com as linhas la-
terais em forma de “L”, reforçando 
a identidade da marca em estilo 
tridimensional e transparente.

As rodas de alumínio 16’’, tam-
bém com novo desenho e acaba-
mento usinado, receberam pintura 
metálica na cor cinza escuro, resul-

Motorização, desempenho 
e eficiência
O CT 200h 2018 conta com o sistema Lexus Hybrid Drive que combina 
um motor a gasolina de 1.8 litro VVT-i de ciclo Atkinson, com 99 cv de 
potência a 5.200 giros e 14,5 kgfm de torque a 4.400 rpm. O propulsor 
à combustão funciona em conjunto com outro elétrico de 82 cv e 21.1 
kgfm de torque. A potência combinada é de 136 cv.

Devido sua consagrada tecnologia híbrida, também presente no 
pioneiro Toyota Prius, o CT 200h apresenta consumo de combustível 
extremamente baixo. O modelo faz 15,7 km/l em ciclo urbano e 14,2 
km/l em rodovias, o que o torna um dos veículos mais eficientes ven-
didos no País, de acordo com o INMETRO.

As duas versões do Lexus CT 200h são equipadas com indicador 
ECO Driving, que auxilia o motorista a acompanhar se a forma como 
está dirigindo está ou não priorizando a economia de combustível.

A transmissão do Novo CT 200h continua a ser do tipo CVT. O mo-
delo é equipado com direção do tipo eletroassistida progressiva (EPS), 
suspensão dianteira MacPherson e traseira Double Wishbone.

tando em um aspecto mais dinâmico 
de dois tons e uma sensação de pro-
fundidade tridimensional. A linha 
2018 do CT 200h recebeu ainda um 
logo HYBRYD, posicionado nas late-
rais inferiores das portas traseiras.

O veículo possui quatro 
modos de condução: 
normal; Eco, que privilegia 
o motor elétrico; Sport, 
com ênfase no motor 
a combustão quando 
o motorista opta por 
uma performance mais 
agressiva e EV, que 
utiliza exclusivamente o 
motor elétrico em baixas 
velocidades e gera 
emissão zero de carbono.

C
Preços

CT 200h ECO R$ 135.750,00 

CT 200h R$ 153.300,00
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O Lexus CT 200h 2018 mantém o 
conforto característico da marca, 
com acabamentos confeccionados 
em materiais suaves ao toque, que 
reforçam a qualidade superior da 
cabine. Para o modelo 2018, as duas 
versões do CT 200h passam a ter de 
série o sistema de multimídia da Le-
xus em tela de LCD de 10.3”, com fun-
ções de DVD, MP3, rádio AM/FM, TV 
digital, sistema de navegação (GPS), 
câmera de ré com opção de linhas-
-guias auxiliares, Bluetooth®, oito 
alto falantes e dois tweeters.

A linha 2018 do CT 200h man-
tém o volante multifuncional com 
controle de áudio, telefone, contro-
le de velocidade de cruzeiro e com-
putador de bordo (com funções de 
consumo médio e instantâneo, au-
tonomia, velocidade média e tempe-
ratura externa); sistema Smart Entry, 
que destrava portas e porta-malas 
por sensores; e o sistema de partida 
por um toque Start Button.

Ambas as versões contam com 
entrada para conexão USB e auxiliar, 
ar-condicionado digital integrado 
dual zone, coluna de direção com 
ajuste de altura e profundidade.

Destacam-se ainda o espelho 
retrovisor interno eletrocrômico 

Conforto e conveniência
e retrovisores externos com regu-
lagem e rebatimento elétrico, sis-
tema de aquecimento, iluminação 
e luzes de direção. Na versão CT 
200h, os espelhos externos con-
tam também com sistema antio-
fuscante, recurso tilt-down e re-
batimento automático.

Na versão CT 200h ECO, o banco 
do motorista possui regulagem ma-

nual para distância, altura e inclina-
ção. Já na opção CT 200h, os bancos 
dianteiros contam com sistema de 
aquecimento, sendo que o banco do 
motorista armazena até três perfis e 
possui regulagem elétrica para dis-
tância, inclinação, altura e lombar, 
enquanto o assento do passageiro 
dianteiro disponibiliza ajuste elétri-
co para distância e inclinação.

Versão ECO

Versão 200t

8 airbags compõe o sistema 
Freios ABS com distribuição 
eletrônica de frenagem, sistema 
de controle de estabilidade (VSC), 
sistema eletrônico de tração (TRC) 
e assistente para arranque em 
subida (HAC).

Segurança

Branco Sonic, Cinza Mercúrio, 
Preto Clássico e Preto Grafite, 
Cinza Titânio, Vermelho Coral, 
Vermelho Rúbio, Marrom Âmbar, 
Azul Royal e Azul Meteoro.

Cores

Bege Marfim

Bege Marfim dois tons

Preto

Preto

Marrom Nobre dois tons

Marrom Nobre
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delo, o qual compartilha o conjun-
to mecânico com a já consagrada 
Scout, oferece uma performance ini-
gualável para a categoria. Com seu 
motor V-Twin de 1133 cc de refrige-
ração líquida e transmissão de seis 
velocidades, surpreende pela espor-
tividade. É extremamente ágil, com 
excelente capacidade de frenagem e 
condução muito leve. Tem força em 
baixa e uma elasticidade em alta que 
vai muito além do segmento Custom.  
A Scout Bobber estará disponível nas 

om a linha 2018 recheada 
de novidades, a Indian 
apresenta três modelos 
inéditos no mercado bra-
sileiro os quais trazem 
um visual mais agressi-

vo, com predominância do preto 
fosco e com menos cromados: a 
Scout Bobber, a Chief Dark Horse e 
a Chieftain Dark Horse. 

As novidades contam ainda com 
a evolução na suspensão e inclusão 
do assento de garupa de série na In-
dian Scout, uma nova versão da In-
dian Chief com pintura na cor Cinza 
“Steel Grey” e a inclusão do sistema 
de lampejador de farol em toda a 
linha “Heavyweight”, denominação 
dada aos modelos equipados com o 
motor de 1811 cilindradas. Todos os 
produtos se destacam pelo alto pa-
drão de acabamento, potência e su-
avidade do motor, além de dois anos 
de garantia de fábrica sem limite de 
quilometragem. 

A busca por mais desempenho 
sempre movimentou os apaixonados 
por motocicletas em todo o mundo. 
Na década de 40 iniciou-se entre os 
norte-americanos a tendência de 
remover elementos supérfl uos e re-
duzir o tamanho até de equipamen-
tos essenciais como para-lamas em 
prol da redução de peso da moto e, 
consequentemente, melhora no seu 
desempenho. Estava dado início ao 
estilo Bobber, que rapidamente se 
espalhou em todo o mundo. É essa 
história que a Indian revive com o 
lançamento da Scout Bobber. 

Com design minimalista e atra-
ente, a Scout Bobber chega com uma 
série de mudanças que vão desde 
as tampas do motor, agora em preto 
fosco, ao guidão mais plano e largo 
para tornar a posição de pilotagem 
mais esportiva. Para-lamas curto na 
dianteira e traseira deixam as rodas 
mais expostas, reforçando ainda 
mais o estilo Bobber. Conta ainda 
com pneus de uso misto, para um 
visual ainda mais agressivo.  O mo-
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C
Indian rouba a cena no Salão

A Indian 
Motorcycle, 
primeira 
fabricante 
americana de 
motocicletas e
um dos
maiores
ícones da 
indústria, 
trouxe grandes 
novidades no 
Salão Duas Rodas

duplo amortecedor com novas molas 
de duplo efeito e acabamento croma-
do, regulagem de pré-carga de mola 
e 76mm de curso.  Com seu chassi em 
alumínio forjado de peso reduzido 
e seu assento em couro premium, 
a Scout passa a contar agora com o 
assento do passageiro como item de 
série, garantindo maior versatilidade 
e conforto. O modelo estará disponí-
vel nas novas cores preto (Thunder 
Black) e vermelho (Burgundy Metta-
lic), além de uma nova opção bico-
lor, nas cores azul e branco (Brilliant 
Blue & White). 

cores com acabamento fosco: preto, 
prata e bronze (Black Smoke, Silver 
Smoke e Bronze Smoke), além do 
vermelho Indian Motorcycle Red. 

Preços Sugeridos: A Scout Bobber 
na cor preto fosco (Black Smoke) é 
oferecida ao público por R$ 49.990 e 
nas demais cores por R$ 51.990. 

Scout
Com estilo inconfundível e mo-

tor V-Twin 1133 cc de refrigeração 
líquida, a Scout garante excelente 
desempenho em todas as condições. 
A motocicleta apresenta um motor 
com operação suave e transmissão 
de seis velocidades. A Indian Scout 
2018 está equipada com nova sus-
pensão dianteira do tipo garfo teles-
cópico com cartucho interno e tubos 
de 41mm de diâmetro e curso de 
120mm. Na 

traseira o sistema de suspensão 
é por balança de alumínio forjado e 

SALÃO DUAS RODAS

A Scout nas cores preto (Thunder 
Black) e vermelho (Burgundy 
Mettalic) são oferecidas ao público 
por R$ 49.990 e a opção bicolor 
(Brilliant Blue & White)
por R$ 51.990. 

Preços sugeridos

R$ 69.990

Preços sugerido

R$ 69.990

Preços sugerido

Indian Chief
Emblemática Indian Chief une 

modernidade a um DNA clássico. 
Equipada com o motor V-Twin Thun-
der Stroke 111 de 1811cc, o modelo 
possui transmissão de seis veloci-
dades, chassi em alumínio forjado, 
sistema de partida sem chave, cruise 
control e lampejador de farol. A Chief 
modelo 2018 estará disponível na 
nova cor Cinza (Steel Grey).  

Indian Chief Dark 
Horse

A nova Indian Chief Dark Horse 
traz a predominância do preto fosco e 
a redução dos cromados para conferir 
um design mais agressivo e moderno 
com muita elegância e estilo. A mu-
dança nas cores não se limita à pintu-
ra. Painel com fundo preto, piscas com 
acabamento fosco, rodas de alumínio 
preto brilhante e o histórico logo em 
cinza no tanque são itens exclusivos 
para a versão Dark Horse.  Equipada 
com o motor V- Twin Thunder Stroke 
111 de 1811cc, o modelo possui trans-
missão de seis velocidades, chassi em 
alumínio forjado, sistema de partida 
sem chave, cruise control e lampeja-
dor de farol. Disponível na cor preto 
fosco (Black Smoke).

novembro de 2017
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Revolução na

amília Softail terá sete no-
vas motos comercializadas 
no Brasil. Um dos maiores 
projetos desenvolvidos 
pela Harley-Davidson, o 
motor Milwaukee-Eight™ 

passa a equipar também as motoci-
cletas da nova família Softail® como 
a Street Bob®, Softail Slim®, Fat Bob, 
Fat Boy®, Breakout®, Deluxe e Heri-
tage Classic 

Harley
das motocicletas Softail®. 

Os novos motores Milwaukee-Ei-
ght™ 107 e Milwaukee-Eight™ 114, o 
chassi redesenhado e a suspensão 
aprimorada fazem da linha de mo-
tocicletas Softail® as cruisers mais 
potentes, ágeis e responsivas da his-
tória da Harley-Davidson.

Para comemorar o ano do 115º 
aniversário da Harley-Davidson em 
2018, a marca está lançando uma 
completa Revolução Custom: sete 
modelos que compartilham uma 
nova plataforma Softail® que combi-
na o desempenho da família Dyna® 
com o design icônico e característico 

As novas Softail e suas características

Serão comercializadas no 
Brasil sete novas motocicletas 
Softail® no line-up 2018; Todos 
os modelos têm novo chassi e 
balança mais rígidos e leves, 
além de novas suspensões 
dianteira e traseira premium; 
movidas pelos novos motores 
nas versões Milwaukee-Eight® 
107 e também Milwaukee-
Eight™ 114

NOVA STREET BOB®
A nova Street Bob® está ainda 

mais rápida, com rodas raiadas, 
paralama estilo Bobber e sistema 
de escapamento 2-2 em aço inox 
com acabamento preto. O modelo 
possui guidão mini-ape, que co-
loca o motociclista em posição de 
pilotagem confortável e acentua 
o estilo Bobber da moto, além de 
velocímetro digital. O tanque tem 
capacidade para 14 litros e o farol 
dianteiro Distinctive Daymaker™ 
em LED. As rodas raiadas são de 
aço preto brilhante,  pneus 100/90-
19 na dianteira e 150/80-16 na tra-
seira.

inclinado e suspensões traseira e 
dianteira aprimoradas. As rodas 
raiadas dianteira e traseira são de 
aço na cor preta brilhante de 16 po-
legadas, os acabamentos são dark 
polidos, o assento tuck and roll é 
rebaixado e o tanque tem capaci-
dade para 19 litros. 

NOVA FAT BOB®
A nova Fat Bob® apresenta es-

tilo agressivo, acabamentos pre-
mium e o potente motor Milwa-
ukee-Eight™ nas confi gurações 107 
(1.745 cm³) e Milwaukee-Eight™ 114 
(1.868 cm³). O modelo está 15 kg 
mais leve, com garfos dianteiros 
invertidos de 43 mm e sistema de 
escapamento 2-1-2 em aço inox.  

NOVA FAT BOY®
O visual da nova Fat Boy® está 

mais imponente  graças às gran-
des rodas de 18 po-
legadas de alumínio, 
estilo Lakester e aos 
pneus – traseiro de 
240 mm e dianteiro 
de 160 mm. O novo 
modelo possui aca-
bamentos cromados 
acetinados, e estilosa 
iluminação diantei-
ra em LED. Está 16 kg 

mais leve e conta com a força apri-
morada do novo motor Milwaukee-
-Eight™ V-Twin. 

NOVA BREAKOUT® 114
Com maior ângulo de inclina-

ção e mais agilidade do que nun-
ca, o novo modelo Breakout® 114 
é uma dragster com toque moder-
no, despojado e agressivo. Possui 
tanque de combustível de 14 litros 
com bocal central, painel de instru-
mentos completo embutido no su-
porte do guidão, com indicadores 
de velocidade, tacômetro e outros 
indicadores. Farol dianteiro Dis-
tinctive Daymaker™ em LED e as-
sento com novo design e desenho 
ergonômico.  

NOVA DELUXE
O clássico modelo da Harley-

-Davidson é uma combinação do 
estilo vintage e do know-how mo-
derno, com o som e a potência 
do novo motor V-Twin Milwaukee-
-Eight™ 107 de 1.745 cm³. O chassi 
possui nova estrutura de aço e o 
modelo está 17 kg mais leve, con-
tribuindo para o melhor desempe-
nho das manobras e acelerações.

NOVA HERITAGE CLASSIC
 O modelo pos-

sui um novo motor 
Milwaukee-Eight™ 
107 V-Twin de 1.745 
cm³ que entrega 
aceleração mais 
forte e melhor de-
sempenho de ul-
trapassagem que o 
antigo motor Twin 
Cam 103™ (acelera 

10% mais rápido de 0 a 100 km/ h).
 Possui um para-brisa removí-

vel de duas cores e alforjes rígidos 
reestilizados, resistentes a água 
e podem ser trancados (a mesma 
chave da trava de direção é usada 
para fechar os alforjes).    

As novas Softail e suas características

inclinado e suspensões traseira e 
dianteira aprimoradas. As rodas 

19 na dianteira e 150/80-16 na tra-
seira.

(1.868 cm³). O modelo está 15 kg 
mais leve, com garfos dianteiros 
invertidos de 43 mm e sistema de 
escapamento 2-1-2 em aço inox.  

NOVA FAT BOY®
O visual da nova Fat Boy® está 

mais imponente  graças às gran-

NOVA BREAKOUT® 114
Com maior ângulo de inclina-

modelo está 17 kg mais leve, con-
tribuindo para o melhor desempe-
nho das manobras e acelerações.

NOVA HERITAGE CLASSIC

As novas Softail e suas características

NOVA SOFTAIL SLIM®
Reduzida a apenas seus ele-

mentos essenciais, a Slim® pres-
ta homenagem às bobbers cus-
tom do pós-guerra, com ângulo 

mentos completo embutido no su-
porte do guidão, com indicadores 
de velocidade, tacômetro e outros 
indicadores. Farol dianteiro Dis-
tinctive Daymaker™ em LED e as-
sento com novo design e desenho 
ergonômico.  

para fechar os alforjes).    
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Nova geração do modelo campeão 
de vendas foi apresentada no 
Salão Duas Rodas

Honda Bis 
ganha novo desenho

A moto 
ganha visual 

renovado, 
painel digital 

e mais 
espaço no 
bagageiro

nova geração da 
Honda Bis está de 
cara nova e com 
inovações tecno-
lógicas. O modelo 

foi mostrado no Salão Duas 
Rodas trazendo mudanças 
visuais nas laterais e na tra-
seira. Enquanto a dianteira 
ganhou um novo conjunto 
de faróis, assim como o pai-
nel, agora digital. Do ponto 
de vista da praticidade, 
destaque para   ampliação 
do espaço sob o assento, 
novo sistema de abertura 
do banco e uma tomada de 
força 12V. As versões ganha-

ram em segurança também 
e passam a contar com sis-
tema de frenagem CBS, re-
curso que será obrigatório 
em todas as motos a partir 
de 2019. 

Outro item de impor-
tância prática mas também 
de grande valor técnico e 
estético  é o novo painel. 
Totalmente em LCD e usan-
do a tecnologia blackout, 
com fundo escurecido que 
melhora a visualização das 
informações, é dotado de 
uma ECO-LAMP, luz alerta 
que avisa o condutor quan-
do o estilo de pilotagem é o 

que melhor contribui para a 
economia de combustível.

Espaço de carga 
Nas versões 2018 o es-

paço de carga recebeu uma 
ampliação de 10 centímetros 
na largura ou assim como 
uma reconfi guração interna 
que faz com que seja possí-
vel transportar documentos 

A

Motorização
segue inalterada 

Enquanto recebeu ajustes visuais, os motores da 
Bis seguem inalterados com  110cc e 125cc, alimentados 
por injeção eletrônica. A nova Biz está disponível nas 
cores vermelha e branca para a Biz 110i, enquanto os 
tons perolizadas (vermelho, branco e preto), incluindo 
o novo laranja, só são ofertadas para a Biz 125i.

de tamanho A4 em suas la-
terais. Outra novidade fi ca 
pela alteração no sistema 
de abertura do banco, ago-
ra centralizado na chave de 
ignição: basta pressionar a 
chave e girá-la no sentido 
horário para ter acesso ao 
compartimento.

Para tal, substitui-se a 
roda traseira de 17 polega-

das tradicionais às CUB por 
outra, menor, de 14 polega-
das. Com isso foi criado o 
espaço para o porta-objetos 
sem que a dinâmica superior 
característica das CUB fosse 
alterada, mantendo também 
aspectos relevantes como 
robustez e capacidade de 
enfrentar terrenos ruins com 
total competência e segurança.

Versão 110i - R$ 7.590,00 
Versão 125i - R$ 9.390,00

Preços

Biz 110i
Vermelho e Branco 

Biz 125i
Branco perolizado, 
preto perolizado, 
Vermelho perolizado 
e Laranja perolizado 
(nova)

Cores

==
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Sedã do 
Polo,VW Virtus 
já está saindo do forno

irtus é o nome do novo sedã da 
Volkswagen desenvolvido espe-
cialmente para o mercado brasi-
leiro. Também conhecido como o 
sedã do Polo, o modelo chegará 

às lojas em janeiro de 2018, três meses 
após o lançamento do irmão hatch. A 
entrada da Volkswagen em um novo seg-
mento, como o de sedãs intermediários , 
faz parte do plano de renovação da mar-
ca no país, o que inclui se aproximar dos 
consumidores e recuperar sua rentabi-
lidade com produtos mais sofi sticados, 
como o novo Virtus. Veja o que esperar 
do novo sedã da marca.

Tamanho
O Virtus será maior e mais refi nado 

que o veterano Voyage. Feito sobre a 
mesma plataforma do Polo, a MQB A0, 
o sedã terá 4,47 metros de comprimento 
e os mesmos 2,65 metros de entre-eixos 
do Jetta atual. Isso o coloca como um 

Grupo Ribeirão Diesel chega aos 70
O Grupo Stéfani Ribeirão Diesel – que atua nas cidades de Ribeirão 

Preto, Franca, Jaboticabal, Bauru, Araraquara, São Carlos, Jaboticabal, 
Jaú, Avaré, Catanduva e, recentemente, Leme, no Estado de São Paulo 
– comemora seus 70 anos em 2017. O Grupo atua desde 1947 represen-
tando marcas automobilísticas como Mercedes-Benz (caminhões e veí-
culos), Chrysler-Jeep-Dodge-RAM, Massey Ferguson, Volkswagen, Toyota, 
Yamaha e Michelin.

“Nossa ideia é mostrar a força e resistência de um grupo que vem 
atuando em vários setores por quase um centenário, o que evidencia que 
continua estável e sempre inovando, com muitas novidades que ainda 
virão”, explica Ricardo Stéfani, diretor comercial do grupo.

Novo XE inova em 
motores Ingenium

O Jaguar XE, o mais compacto, leve e dinâmico sedã espor-
tivo produzido pela Jaguar, chega ao modelo 2018 com a nova 
linha de motores Ingenium, totalmente desenvolvida pela Ja-
guar Land Rover. 

O Jaguar XE 2018 está disponível em duas versões, R-Sport 
e S, com motorização de 250 cv e 380 cv, respectivamente. Veja 
abaixo os preços para cada versão: Jaguar XE 2.0 Turbo R-Sport 
250 cv R$ 225.500,00

Jaguar XE 3.0 V6 S/C S 380 cv R$ 335.900,00
O motor Ingenium Turbocharged 2.0 de 250 cv oferece itor-

que máximo de 365 Nm fi ca disponível entre 1.300 e 4.500 rpm. 
O propulsor oferece uma aceleração de  0 a 100 km/h em 6,3 
segundos e velocidade máxima de 250 km/h.

Já o motor 3.0 V6  Supercharged de 380 cv proporciona uma 
entrega de potência linear com máxima capacidade de respos-
ta.  Também com velocidade máxima de 250 km/h (limitada 
eletrônicamente), o Jaguar XE S acelera de 0 a 100 km/h em 5 
segundos e entrega até 450 Nm de torque.

Fiat mostra 
parcialmente o Cronos

O mais novo lançamento da marca para a América La-
tina tem seus primeiros traços revelados por meio de um 
fi lme rápido e sedutor. (Confi ra no www.jornalmotormais.
com.br). Derivado do Argo, o modelo terá a missão de subs-
tituir o Linea e as versões mais caras do Grand Siena. Em 
outras palavras, será o principal concorrente do Volkswa-
gen Virtus, o sedã do Polo, e dos Chevrolet Prisma e Cobalt, 
e Hyundai HB20S. A breve revelação no vídeo mostra linhas 
fl uídas, integradas e muito proporcionais ao novo modelo.

Os contornos gerais mostrados no vídeo, mostram ain-
da forte ligação com a origem do próprio nome Cronos, re-
metendo ao futuro e aos novos tempos.   O Cronos terá 
suas vendas iniciadas no primeiro trimestre de 2018 para 
abastecer os mercados latino-americanos. Antes do video 
o modelo andou bem camufl ado pelas ruas brasileiras.

concorrente de peso em um segmen-
to hoje representado por Honda City e 
Chevrolet Cobalt.

Visual
Apesar de ser o sedã do Polo, o Virtus 

tem alguns elementos diferente do hatch. 
Embora os faróis e boa parte dos vincos 
da carroceria sejam elementos comuns 
aos dois modelos, o para-choque foi rede-
senhado. Nas versões mais caras, a peça 
ganhará frisos, que também estarão nas 
molduras dos vidros.

Posicionado entre o Voyage (de R$ 45 
mil a R$ 60 mil) e o Jetta (de R$ 81 mil a R$ 
108 mil), o Virtus deverá ter preços entre 
R$ 65 mil e R$ 80 mil, faixa que o coloca 
como concorrente das versões mais equi-
padas de Hyundai HB20S, mas principal-
mente de Chevrolet Cobalt e Honda City. 
(com informações da Autoesporte). Veja 
mais detalhes do modelo no www.jornal-
motormais.com.br

V

Imagem é uma projeção de como será o Vitus. Lançamento ofi cial ainda não tem data marcada

Fiat mostra 
parcialmente o Cronos

Salão Duas Rodas também teve carro. 
A Audi mostrou o RS 3 sedan com motor 2.5 TFSI  de 400 cv
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