
EST_SUPL2 - JCARRO_BR - 2 - 22/10/17  CA02 - 

Suporte Grafico - ESTADOCO_teste - 10-10-2010

?**?newsup?**?

Irizar com geladeira, ar-condicionado, TV, toalete e bus o�ce.
QUILOMETRAGEM - MÉDIA DE 500.000 KM

Contato: Wladimir (11) 96386-9479

VENDE-SE Frota de Ônibus Executivo
AUDI

A4 1.8
R$102.900 15/16 Attraction,
preto, sens. estac, bc.couro, f.ne-
blina, freios disco, rll, vol. mult.

%(11)3525-8000

A4 2.0
R$154.900 15/16 Sed. Attracti-
on TFSI, verm., teto solar eletr., GPS,
bc.couro, comp. bordo, aj.eletr. bc.
diant., troca marcha vol., drive se-
lect, escap. duplo, rll, sens. estac.

%(11)3525-8000

A5 SPB 2.0 TFSI
R$97.900 12/13, branco, RLL, teto
solar eletr., sens. est., pil. aut, bc.
couro, drive select, escap. duplo, fr.
disco. %(11)3525-8000

A6 4.2
R$38.000 00/01 V8, prata, blin-
dagem revisada (11)98141-6459

Q3 1.4 TFSI
R$139.900 16/17 Ambiente,
branco, f.neblina. vol.mult, tr.mar-
cha vol, bc.couro, RLL, teto solar
panom. %(11)3525-8000

Q3 1.4 TFSI
R$114.900 15/16 Attraction, aut.,
cinza, faroi nebl., sens.estac., RLL,
freio disco, escap. duplo, comp.
bordo, vol. mult.m xenon, bco.cou-
ro. %(11)3525-8000

Q7
R$369.900 17/17 3.0 Ambition,
azul, telo eletr. night vision, cama-
ra ré, drive select, GPS, xenon, bc.
couro, pil.aut, aj.elet.bc.,troca
marcha vol. %(11)3525-8000

Q7 3.0 TFSI
R$269.900 15/16 Ambiente,
Tiptronic, blind, preto, bc.couro, teto
eletr., GPS, sens.estac, pil.aut.,
comp.bordo, night vision, drive se-
lect, RLL. %(11)3525-8000

120I
R$160.000 16/16 GP, preta, blin-
dada IIIA, couro, GPS, Led, nunca
bateu, 5.000km, único dono
(11)99606-7699/3271-9271

320I 2.0 TURBO
R$136.900 16/17 Aut, preto, bc.
couro, RLL, freio disco, sens. es-
tac., comp.bordo, airbag, ABS, tro-
ca marcha vol. escap. duplo

%(11)3525-8000

MINI COOPER
09/09 prata, p/vender hoje.

%(11)2977-2093/ 99944-8686

X1 SDRIVE 2.0I
R$176.900 16/17 Aut., preto,
sens. estac, bc.couro, airbag, ABS,
t e t o s o l a r e l e t r . , G P S .

%(11)3525-8000

X1 SDRIVE 2.0I
R$99.900 14/15 Aut, azul, RLL,
freio disco, sens. estac., escap.du-
plo, f.neblina, bc. couro, airbag ABS.

%(11)3525-8000

FUSION 2.0
R$89.900 14/15 Titanium, preto,
bc.couro, airbag, ABS, pil.aut., GPS,
teto, RLL, troca marcha vol., vol
mult. %(11)3525-8000

RANGER XLS CD
R$118.000 16/17 branca 2.2
diesel, autom, 2.200km, c/aces-
sórios, particular(11)99906-6625

HB 20
R$47.900 16/17 1.0 flex, Com-
fortline Style, prata, vol. mult, blu-
etooth, freio disco diant, RLL, sens.
estac. %(11)3525-8000

TUCSON GLS
R$67.900 16/17 2.0 Flex, cinza,
bc.couro, GPS, airbag, ABS, RLL.
freio disco 4 rd, camera ré, comp.
bordo. %(11)3525-8000

CADENZA
R$109.900 14/15 3.5 V6, aut.,
preto, RLL, teto solar, sens.estac,
pil.aut., comp.bordo, troca marcha
vol., bluetooth, escap.duplo, freio
disco. %(11)3525-8000

SPORTAGE LX 2.0
R$76.900 13/14 branco, flex, bc.
couro, comp. bordo, contr. estab.,
GPS, RLL, far.nebl., vol. mult.

%(11)3525-8000

EVOQUE
R$126.900 12/12 2.0 4WD, pre-
to, bc.couro, comp. bordo, faróis
nebl., part. star stop, escap. duplo,
freio disco 4 rds, RLL, sens. estac.

%(11)3525-8000

C180
12/12 Branca apenas 70MKM.
Revisada. Completa. Impecável (=)
0km. R$ 64.000,00. Vimoco %
(11) 3044-5566 H/C

E500
10/11 48 mil km Blindado de fá-
brica R$187 mil 11 99534-0650

E500 AVANTGARDE

R$134.900 08/08 AMG, nova, top,
preta, Cetigon IIIA, sem delamina-
ção, revis., 30mkm desde zero re-
vis.Comark. Ac.blindado parte pagt
(11)97439-2391/ 4347-8548

GLA 250 ENDURO
16/16 Cinza. C/ IPVA ok. 1000 KM.
R$178.000,00.Contato das 10:30
às 13:00 e das 14:30 às 18:00.

%(11) 3106-6166

ASX 2.0
R$67.900 13/14 Aut, cinza, fa-
róis nebl., vol. mult., RLL, freio dis-
co, bc.couro, sensor estac.

%(11)3525-8000

COROLLA GLI
R$51.730 12/13 Novíssimo!
Flex,1.8, Particular, 65.000km,
Verde (cor diferenciada). Todas
Revisões efetuadas em concessi-
onária. Contato % (11)2914-
8585 h/c %(11)99986-3639

FONTE: CHEVROLET

Equinox é SUV 
que investe forte 
na alta potência 
Importado do México, novo modelo da Chevrolet chega ao 
mercado brasileiro em versão única, com preço de R$ 149.900 

FICHA TÉCNICA

Preço sugerido R$  149.900  

Motor  2.0, 4 cil., 16V, turbo, gas.

Potência (cv) 262 a 5.500 rpm 

Torque (mkgf) 37 a 4.500 rpm

Câmbio  Automático, 9 m.

Entre-eixos  2,72  metros  

Porta-malas  468 litros

Desempenho
Motor 2.0 turbo 
entrega respostas 

imediatas em várias situações, 
agradando a quem curte uma 
tocada mais esportiva. 

Acabamento 
Qualidade da cabine 
não é ruim, mas está 

num patamar inferior ao de 
alguns rivais, como o 3008. 
Faixas de couro disfarçam 
amplas áreas de plástico duro. 

Thiago Lasco

Ao fixar a tabela do utilitárioes
portivo mexicano Equinox em 
R$ 149.900, a Chevrolet posicio-
nou o novo modelo na faixa en-
tre R$ 140 mil e R$ 160 mil, na 
qual estão, além de algumas ver-
sões do Compass, o Q3, o 3008 e 
o Tucson, entre outros. Mas en-
quanto esses modelos têm po-
tências entre 150 cv e 177 cv, o 
novato conta com os 262 cv en-
tregues pelo motor 2.0 turbo a 
gasolina com injeção direta de 
combustível.

Esse  propulsor,  associado  a  
um câmbio automático de nove 
marchas,  é  o  maior  trunfo  do  
Equinox. O conjunto proporcio-
na muito prazer ao volante. Dos 
37 mkgf  de torque,  90%  estão  
disponíveis entre 2 mil e 5.600 
rpm. Com isso, o carro oferece 
respostas  consistentes  em  di-
versas situações, entre acelera-
ções e retomadas. Para quem é 
fã de uma tocada mais esporti-
va, o SUV é uma delícia de guiar. 
Basta cravar o pé no acelerador 

que o utilitário ganha velocida-
de  com  ímpeto,  enquanto  a  
transmissão  troca  as  marchas  
de forma quase imperceptível.

Ao mesmo tempo, o Equinox 
não chega a ser um carro bruto 
ou arisco. A tocada no dia a dia é 
suave  e  agradável,  graças  ao  
acerto macio da suspensão e ao 
sistema de cancelamento de ruí
dos,  com  o  qual  quase  não  se  
ouve o trabalho do motor – seja 
em trânsito urbano, seja a 120 
km/h,  quando  o  ponteiro  do  
conta-giros  estabiliza  abaixo  
das 2 mil rotações.

Vários  assistentes  eletrôni
cos ajudam a garantir uma con-
dução  mais  segura.  Quando  o  
Chevrolet se aproxima demais 
do carro à frente sem que o mo-
torista esboce reação, por exem-
plo, o banco do condutor vibra 
e uma luz vermelha é projetada 
no para-brisa. A nota destoante 
fica para o assistente de perma-
nência em faixa, que demora pa-
ra entrar em ação é só corrige a 
trajetória  quando  o  veículo  já  
saiu da faixa de rolamento.

Embora o porte algo parrudo 
do Equinox sugira um espaço in-
terno mais generoso do que o 
que se  verifica  na  realidade,  a  
cabine leva cinco adultos com 
conforto. O assoalho plano faci-
lita a vida de quem viaja atrás. O 
console central se projeta em di-
reção ao banco traseiro, com saí
das de ar-condicionado e duas 
portas USB para os passageiros 
de trás, mas tem um recuo na 
parte inferior, para não prejudi-
car o espaço para as pernas do 
carona do meio.

O porta-malas, de 468 litros, 

pode ser ampliado com o rebati-
mento do banco traseiro, que é 
feito por duas alavancas embuti-
das na parede direita do com-
partimento de carga, uma solu-
ção bastante prática.

A percepção de luxo do Equi-
nox, contudo, se dá mais pelo 
silêncio a bordo do que pela qua-

lidade dos materiais da cabine. 
O acabamento não chega a de-
por contra o modelo, mas é infe-
rior ao de outros SUVs dessa fai-
xa de preço,  como Compass e 
3008. Há uma grande extensão 
de plástico rígido pelas portas e 
painel, apenas atenuada por fai-
xas de couro cinza claro. 

O Equinox será vendido em 
configuração  única,  Premier,  
sem  opcionais.  A  tecnologia  
OnStar, que oferece serviços de 
assistência,  monitoramento  e  
concierge, é gratuito apenas pe-
los seis primeiros meses – de-
pois,  esse  sistema  tem  custo  
mensal de R$ 80.

Detalhes. Central multimídia está na lista de itens de série 

Parrudo. Com 4,65 metros de comprimento, novo Equinox chama bastante a atenção

Chevrolet Equinox

PRÓS E CONTRAS 

FOTOS: CHEVROLET

%HermesFileInfo:Ca-2:20171022:

2 JornaldoCarro DOMINGO, 22 DE OUTUBRO DE 2017 O ESTADO DE S. PAULO

 


