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Em traje esporte fino

● TECNOLOGIA
Recursos ajudam picape a
vencer condições adversas
sem sustos ao motorista.

  

● CORES
Opções se limitam a branco,
prata, cinza e preto. Série
especial poderia ousar mais.

Volkswagen
Amarok ganha
série limitada
Dark Label, com
visual exclusivo

● Preço (estimado)
R$ 140 mil
● Motor
2.0, 4 cil., 16V, turbodiesel
● Potência (cv)
180 a 4.000 rpm
● Torque (mkgf)
42,8 a 1.750 rpm
● Câmbio
Automático, oito marchas
● Caçamba
1.280 litros

FICHA TÉCNICA

Painel tem
leitura fácil e
há comandos
do sistema
de som
no volante

Bancos são
revestidos
de alcantara,
o que deixa a
textura mais
agradável

  

Thiago Lasco
thiago.lasco@estadao.com

A Volkswagen criou a sé-
rie especial Dark Label
para a picape Amarok.

Limitadaa mil unidadese posi-
cionada entre as versões Tren-
dline (R$ 134.910) e Highline
(R$ 152.550), a edição chegará
às lojas no fim do mês por cer-
ca de R$ 140 mil – a tabela ain-
da não foi divulgada.

Santantônioeestribos pinta-
dos de preto, faixas laterais e
rodas exclusivas deram perso-
nalidade ao visual, que ficou
mais esportivo. Os bancos são
revestidos de alcantara, de tex-
tura agradável ao toque. De sé-
rie, há faróis de neblina, siste-
ma de som com toca-CDs, en-
trada USB e conexão Blue-
tooth, computador de bordo,
controle de velocidade de cru-
zeiro, retrovisores elétricos
com desembaçador e alarme.

Sensordechuva, acendimen-
toautomáticodosfaróis, retro-
visor interno eletrocrômico,
sensores de estacionamento e
tela sensível ao toque com na-
vegador GPS são opcionais.

No mais, as virtudes da Ama-
rok se confirmam. A cabine é
bem ergonômica, com instru-
mentos de leitura clara.

No volante, regulável em al-
tura e profundidade, o moto-
rista encontra controles para
acionar o som e atender o tele-
fone celular. O isolamento
acústico lembra o de bons se-
dãs, assim como a suspensão,
macia para evitar solavancos.

Cincoocupantes viajam con-
fortavelmente. Atrás, o passa-
geiro do meio também conta
com cinto de três pontos e
apoio para a cabeça.

Com a picape em movimen-
to, motor e transmissão “con-
versam” muito bem. Os 180 cv
do 2.0 turbodiesel deslocam o
peso da Amarok com desenvol-
tura, enquanto o câmbio auto-
mático de oito velocidades é
rápido e suave nas trocas.

As maiores virtudes do mo-
deloaparecemao rodaremtre-
chos fora de estrada, nos quais
o pacote de tecnologia mostra
ser de grande utilidade.

A avaliação da picape in-

cluiu circuito com trechos de
rochas trituradas, ladeiras ín-
gremes e inclinações laterais
de 40 graus. Com duas rodas
fora do chão, o controle de tra-
ção e o bloqueio do diferencial

redistribuem a força rapida-
mente, evitando que ocorra gi-
ro em falso e perda de tração.

Graças àassistência eletrôni-
ca em ladeiras, a Amarok ven-
ce aclives severos com suavida-
de, permitindo ao motorista
dosar a aceleração sem sustos.
Também desce pirambeiras
vertiginosas em velocidade
constante, dispensando inter-
ferências no pedal de freio.

Tudo isso sem barulho ou so-
lavancos,comose guiarpor tri-
lhas pesadas fosse algo trivial,
ao alcance de todos.
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AMAROK DARK LABEL

Santantônio e estribos pintados de preto, além de faixas laterais e rodas exclusivas, deixam visual da picape ainda mais agressivo
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