HI-TECH capacidade bruta da bateria, de 82 kWh, permite uma autonomia de até 590KM

LINHA E AGULHA

Volkswagen apresenta
novo ID. Space Vizzion

Ford: bancos
personalizados
com tricô 3D
sem costura
DA REDAÇÃO. A Ford apre-

sentou na Europa uma nova
tecnologia de tricô 3D sem
costura, usando técnicas já
empregadas na fabricação
de tênis de corrida, roupas
e móveis. Ela permitirá que
o consumidor personalize os
bancos do carro, escolhendo
tanto os materiais e estampas
das capas como a aplicação
de bolsos e enchimentos.

Aerodinâmica e amplo espaço , marcam novo veículo, que foi apresentado no Salão
do Automóvel de Los Angeles, nos Estados Unidos; carro deve ser produzido em 2021

.

Inovação. Cabine
totalmente digitalizada,
novo ID. Space Vizzion
acelera de 0 a 100km/h
em 5,4 segundos
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ALERTA

Fiat faz recall
de Fiat Toro
do ano/modelo
2019/2020
Divulgação
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A Volkswagen apresentou o
ID. Space Vizzion no Salão
do Automóvel de Los Angeles, nos Estados Unidos. O
sétimo carro conceito da família ID surpreende com seu
visual moderno.
O novo veículo combina as
qualidades aerodinâmicas de
um Gran Turismo com o espaço interior generoso de um
utilitário esportivo, definindo

assim um segmento totalmente novo no setor.
Uma vez que veículos elétricos
não precisam de radicador nem
de grande espaço para alojar o
motor, designers e engenheiros
aproveitaram essa liberdade
para otimizar a aerodinânica e,
dessa forma, aumentar a autonomia do veículo.
Aberturas para fluxo de ar foram integradas à cativante dianteira do carro: o ar flui através
de um painel horizontal entre
os faróis e é direcionado para
a traseira sobre o capô esguio.
Graças às dimensões compactas do sistema de propul-

são elétrico e à bateria integrada ao assoalho, o espaço
interior disponível lembra
mais o de um sedã premium
com longa distância entre-eixos do que o de um modelo de
porte médio.
Tecnologia.

Com sua cabine digitalizada, o ID. Space Vizzion possui
controle intuitivo. Pela primeira vez, todas as informações
relevantes são exibidas num
mostrador “head-up” (à altura
dos olhos do motorista) em
realidade aumentada.
No lugar do clássico painel

há um mini display contendo
apenas informações básicas
de condução. Todas as funções de informação e entretenimento, conforto e conexão
online, assim como ajustes do
veículo, são agrupadas numa
tela sensível ao toque de 15,6
polegadas que parece suspensa em pleno ar.
O motorista também recebe
informações importantes através da ID. Light - uma faixa
luminosa interativa entre as
colunas dianteiras.
O modelo será apresentado no
fim de 2021 e lançado na Europa, América do Norte e China.

.

DA REDAÇÃO. A Fiat Chrysler
Automóveis Brasil Ltda. está
convocando os proprietários
dos veículos Fiat Toro, com
motor diesel, ano/modelo
2019/2020 para agendarem o
comparecimento em uma de
suas concessionárias.
Foi identificada a possibilidade de, em caso de batida
frontal, o filtro de combustível se danificar, permitindo
o vazamento de combustível
em regiões de temperaturas
elevadas do motor e, em casos extremos, poderá ocorrer o risco de incêndio. Estão
envolvidas na 2.912 unidades
do Fiat Toro, com os chassis
não sequenciais (últimos seis
dígitos) C80844 a C92056.

.

compras centro de compras fica na av. Dep. Benedito Matarazzo, 9.403, Jardim Oswaldo Cruz, em são josé dos campos

Feirão Chevrolet
neste sábado (23)
DA REDAÇÃO. Acaba neste

sábado (23), o tradicional Feirão Chevrolet, em São José
dos Campos. A edição ocorre
no shopping CenterVale das
10h às 20h. Entre as ofertas, o
mais novo lançamento da General Motors, o Onix Hatch
Modelo 2020. Líder de vendas
no mercado nacional, o Ônix

foi o primeiro automóvel com
wi-fi integrado e promete novidades em sua nova versão.
Com condições de compra
especiais em toda a linha, o
cliente ainda pode adquirir um
modelo da família Spin 7 lugares e as SUVs Tracker, Equinox e Cruze. O feirão ocorre
ao lado da loja Tok & Stok.

.

Aposta. Onix Hatch Modelo 2020
Divulgação

