Fiat.Vivi Guedes, personagem de Paolla Oliveira, é
a aposta da marca para o novo Fiat DelToro PÁG. 2
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CUIDADOS ‘Prevenir é SEMPRE melhor do que remediar’, afirmou Ricardo Sardagna, superintendente da Allianz Automotive

Atenção. Carros usados podem apresentar
algumas irregularidades devido ao tempo
de fabricação e à alta quilometragem
Pixabay

Quatro ‘dores de cabeça’ com o
carro que podem ser evitadas
É possível evitar quase todos os defeitos no automóvel adotando práticas de uso, que começa na realização
da manutenção mínima exigida pelo fabricante e segue nos cuidados diários com o veículo; confira as dicas
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Quem nunca passou um “perrengue” com o carro que atire
a primeira pedra! É o pneu que
fura, o motor que faz barulho
estranho, “esquenta”... Mas,
para evitar essas sensações
de sufoco, algumas observações podem ser feitas antes
de encarar a estrada. Confira
as dicas de Ricardo Sardagna,
superintendente da Allianz Automotive Região Américas.

SAIBA MAIS
EMBREAGEM
E SUSPENSÃO
‘A suspensão, por
exemplo, pode gerar
ruídos e desconfortos
aos passageiros,
principalmente quando o
motorista trafega em locais
esburacados ou estradas
de terra. Além disso,
desgastes na embreagem
também podem ocorrer,
podendo causar quebra
e imobilizar o veículo.
Por isso, faça revisões
frequentes’

Motor
‘Muitas vezes, a falha está
relacionada à qualidade do
combustível utilizado ou
ao filtro fora da validade.
O superaquecimento pode
trazer graves consequências
causadas por falhas no
sistema de refrigeração.
Por isso, sempre preste
atenção ao nível do líquido
de arrefecimento (a
famosa ‘água do motor’),
e no indicador de alta
temperatura no painel
do carro’

Interior
‘A exposição ao sol e a
infiltração de água e líquidos
é o que causa danos ao
painel, banco e tapeçaria
dos veículos. Para evitar o
problema, o proprietário
pode optar por colocar
uma proteção no painel.
Manter o carro fechado por
muito tempo pode causar
incômodos como bolor e
mau cheiro. Vale deixar uma
frestinha da janela aberta, se
estiver estacionado em local
adequado’

Na hora da compra
Antes de decidir pela
compra do automóvel,
convide um mecânico de
confiança (ou alguém com
conhecimento automotivo)
para ir até a loja com
você. Um especialista
tem a capacidade de
avaliar o carro usado e
apontar possíveis defeitos
que podem aparecer.
Essa atitude vai ajudar o
comprador a evitar gastos
com manutenção logo após
a aquisição do carro’

