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Sábado, 22 de Fevereiro de 2020

lançamento Veículo traz inovações tecnológicas relacionadas a segurança, conectividade e eficiência

MANUTENÇÃO

Novo Tracker da Chevrolet
tem seus detalhes revelados

Será que é
hora de trocar
os cabos de
ignição?

Um dos mais aguardados lançamento do segmento dos SUVs deve chegar ainda neste
primeiro trimestre às concessionárias; será o primeiro dos sete lançamentos de 2020
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

A Chevrolet revelou um imagem do Novo Tracker, um
dos mais aguardados SUVs
no mercado, segmentos que
mais cresce no Brasil.
A novidade abre um ciclo de
lançamentos de 2020. Até o
final do ano, segundo a marca automotiva, serão sete
veículos novos.
O Novo Tracker chega às
concessionárias da marca
até o final de março repleto
de inovações tecnológicas
relacionadas a segurança,
conectividade e eficiência
energética.
As primeiras imagens divulgadas antecipam detalhes
do sistema de iluminação
do veículo. “Na dianteira,
os faróis contarão com uma
tecnologia inovadora, enquanto, na traseira, as lanternas são de LED com efeito tridimensional”, ressaltou,
em nota, Hermann Mahnke,

DA REDAÇÃO. Muitas vezes

esquecido na hora da manutenção justamente por ser
considerado apenas uma ligação entre a bobina e a vela,
o cabo de ignição é de suma
importância para o funcionamento do motor.
É ele que conduz a corrente
elétrica da bobina até a vela de
ignição e que dará início à reação de queima da mistura ar/
combustível para a partida do
carro. Existem diversos sinais
que mostram que os cabos de
ignição precisam ser trocados.
Abaixo, Fabio Pignatari, gerente de produto e desenvolvimento da Lucas, empresa
de soluções em componentes
para manutenção automotiva, lista alguns. Confira:

TROCA

Porte. Nuances do design atlético
Divulgação
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milhões
de veículos são vendidos
anualmente pela Chevrolet,
segundo dados da empresa

diretor de Marketing da GM
América do Sul.
As fotos mostram ainda
nuances do design atlético e
do porte robusto do veículo,
caracterizado pela carroceria
esculpida com linhas esportivas e por acabamentos que

remetem à sofisticação.
Ficou interessado? Para
quem quiser saber mais detalhes sobre o lançamento, é
possível se inscrever no site da
empresa criada especialmente
para o produto: www.chevrolet.com.br/lancamentos/SUV.n

• Dificuldade para dar a
partida;
• Falhas do motor em marcha
lenta;
• Perda de potência no motor
em movimento;
• Aumento no consumo de
combustível;
• Trancos no motor
ao acelerar em
ultrapassagens ou subidas;
• Quando a quilometragem
da última troca de cabos
atinge 40 mil quilômetros.

Luxo

Divulgação

NOVIDADE. O primeiro Cadillac elétrico deverá ser apresentado em ‘pouco mais de um ano’, segundo informou Rick Spina, vice-presidente da divisão de carros elétricos e
autônomos da GM, em entrevista ao jornal norte-americano ‘The Detroit Bureau’. Ainda segundo ele, esse será o primeiro de vários carros movidos a bateria: serão 20 até 2023

