
Entre os conglomerados auto-
motivos que estarão no Salão de
Genebra (Suíça), o que reúne
mais marcas é o Grupo Volkswa-
gen. Na semana passada, Audi,
Bentley e a própria VW divulga-
ram atrações para a mostra que
começa no dia 7 de março.

Entre esses modelos, o que
mais chamou a atenção foi o
Volkswagen XL1, versão final do
L1 – o conceito foi apresentado

em 2002 e atualizado em 2009. A
principal atração do carro é sua
eficiência. De acordo com a fabri-
cante, ele percorre 100 quilôme-
tros com 0,9 litro de combustí-
vel. Isso equivale a 111 km/l no
sistema de divulgação de consu-
mo utilizado no Brasil.

Com lugar para motorista e
apenas um passageiro, o carro pe-
sa 785 quilos. Híbrido, ele pode
rodar por 50 quilômetros só com

o motor elétrico – que gera o
equivalente a 27 cv de potência.
O a combustão é um dois-cilin-
dros turbodiesel de 48 cv.

Já a Audi revelou duas de suas
atrações. Uma delas também é
elétrica. Trata-se do A3 e-tron,
que assim como o XL1 é híbrido
do tipo plug-in (as baterias que
alimentam o motor elétrico são
reabastecidas na tomada).

O motor a combustão é 1.4 tur-
bo de 150 cv e o elétrico tem o
equivalente a 102 cv. Combina-
dos, geram 204 cv e levam o
hatch de 0 a 100 km/h em 7,6 se-
gundos, conforme a Audi.

A outra atração anunciada na
semana passada é o RS Q3, pri-
meiro utilitário que leva a assina-
tura dos modelos com a prepara-
ção mais esportiva da Audi. Seu
propulsor 2.5 turbo de cinco ci-
lindros tem 310 cv de potência,
42.4 mkgf de torque e, de acordo
com informações da marca, vai
de 0 a 100 km/h em 5,5 segundos.

A atração da Bentley será o re-
novado Flying Spur, com mudan-
ças nos faróis e grade frontal e
propulsor W12 de 6 litros e 625
cv de potência.

Grupo VW terá várias
atrações em Genebra

Ícone maior da
Porsche, 911
completa 50 anos
Marca alemã fará vários eventos para celebrar a trajetória do
esportivo, que vendeu 820 mil unidades ao redor do mundo
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A Porsche comemora neste ano
cinco décadas de produção de
um dos maiores ícones da indús-
tria automobilística, o 911. A mar-
ca vai expor quatro exemplares
históricos do modelo em seu mu-
seu, em Stuttgart (Alemanha).
Um quinto exemplar fará uma
turnê por locais como Paris, Xan-
gai, Califórnia e Austrália.

O modelo foi apresentado no
Salão de Frankfurt de 1963 como
901. Como a Peugeot detinha os
direitos de nomes de automó-
veis com três algarismos e um
zero no meio, a Porsche teve de
rebatizá-lo no lançamento.

Seu primeiro motor, um seis-
cilindros de 2,2 litros, gerava 130
cv e alcançava 210 km/h. Depois,
viriam propulsores 2.4, 3.0, 3.2 e
3.3. Versões com turbo começa-
ram a ser oferecidas em 1974.

Em 1967, temendo que a lei
norte-americana vetasse conver-
síveis, a marca criou uma versão

que trazia uma barra de prote-
ção central, o 911 Targa.

Uma das curiosidades é que os
códigos de projetos utilizados in-
ternamente na fábrica acabaram
sendo adotados pelos fãs do mo-
delo para distinguir as sete gera-
ções do carro.

A mais célebre delas foi a ter-
ceira, de 1988, oficialmente cha-
mada de 911 Carrera 4, mas imor-
talizada como Série 964. Ela ti-
nha tração integral, câmbio Tip-
tronic e direção hidráulica.

A quarta geração (Série 993), a
última com motor refrigerado a

ar, ganhou frente reestilizada e
teto de vidro na versão Targa. Na
quinta (Série 996), o interior
veio mais luxuoso e as luzes de
seta foram integradas aos faróis.

Na Série 991, geração mais re-
cente, de 2011, o carro ficou mais
“parrudo”, com distância entre-
eixos e rodas maiores.

O Porsche 911 vendeu mais de
820 mil unidades no mundo, tor-
nando-se o esportivo mais longe-
vo da história. Seu desenho se
mostrou eterno: inspirou todos
os lançamentos seguintes da
marca, do Cayenne ao Paname-
ra, e foi tão marcante que abre-
viou a vida do modelo 928
(1978-1995), originalmente cria-
do para tomar o seu lugar.

Serviços e peças para autos importados

Guindastes

Bentley. Flying Spur tem mudanças no visual

901. Primeiro protótipo estreou no Salão de Frankfurt de 1963

Carrera 4. Lançado em 1988, o popular ‘Série 964’ tinha versões conversível, targa e cupê

Atual. Geração mais recente, a ‘991’, é vendida desde 2011

Capotas e protetores

Audi. RS Q3 tem 310 cv e vai de 0 a 100 km/h em 5,5 s

VW. Híbrido XL1 promete consumo equivalente a 111 km/l

Serviços
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Peças para Carros ImportadosPeças para Carros Importados

Despachamos para todo o Brasil
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Deus
é tudo

Trabalhamos
com Injeção
Eletrônica

O mito, ontem e hoje.
Primeira geração do 911
(1964, à frente), ao lado
da mais recente (2011)
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