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LANÇAMENTO NO MERCADO BRASILEIRO, VAI OCUPAR O POSTO DE SUV MÉDIO PREMIUM, ENTRE O T-CROSS E O TIGUAN

Divulgação

SUV. Novo modelo da Volks vai ser lançado no mercado mundial a partir do segundo trimestre deste ano e vem para ser referência entre os utilitários esportivos médios

Taos chega para ser
nova referência
Veículo da Volkswagen faz de 0 a 100 km/h em 9,3 s e velocidade máxima de 194 km/h
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O Volkswagen Taos está chegando para reforçar a família
de SUVs da fabricante alemã.
Junto com os modelos Nivus,
T-Cross e Tiguan Allspace, o
Taos faz parte da maior ofensiva de produtos da história
da Volkswagen. O modelo
será lançado no segundo
trimestre deste ano e chega
para ser a nova referência no
segmento de utilitários es-

Moderno. Interior do novo SUV
que será lançado este ano pela
Volkswagen; previsão para o
segundo trimestre

portivos médios, em termos de
segurança, performance, conectividade e espaço interno.
O Taos é o primeiro SUV produzido pela Volkswagen na
fábrica de General Pacheco,
na Argentina. O projeto foi
um desenvolvimento conjunto da Volkswagen América do
Sul e da América do Norte -o
modelo está sendo produzido
também na fábrica de Puebla,
no México, para abastecer
o México e, em breve, os Estados Unidos e o Canadá. No
mercado brasileiro, o Taos vai
ocupar o posto de SUV médio
premium, entre o T-Cross, SUV

compacto mais vendido do
Brasil em 2020, e o Tiguan, o
SUV mais vendido da Europa
e um dos SUVs mais vendidos
do mundo nos últimos anos.
O Taos pesa apenas 1.420
kg. Some isso ao eficiente
motor 250 TSI (150 cv e 25,5
kgfm) e você terá a melhor
relação peso/torque entre os
concorrentes diretos, com
55,69 kg/kgfm. E com o torque máximo disponível em
uma ampla faixa, de 1.500 a
4.000 rpm. Ele acelera de 0 a
100 km/h em apenas 9,3 segundos e atinge a velocidade
máxima de 194 km/h. n

