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ESCOLHA SEU CARRO

SERVICO
0 A lfa 2 300

ten~

4 portas e devera atingir os 170 km po r hora.

DODGE 1800

ALFA ROMEO 2300

FNM 2150

No ultimo te$'1e leito PQr Quatro
Rodas, o Dodge 1 800 apresemou
uma considcr6vel melhora no rendi
mento de seu motor de I 799 cc de
cillndrada. Com um aumento de po
t6ncla de apenas 4 HP, agOra com 82
HP (SAE) a 4 600 rpm, a acele re~o
de zero aos 100 krrv'h demorou menos
4.3 segundos: agora o Dodge 1 800
acclera em 16.0 segundos. A veloci
dade mb.ima u1mb6m melhorou. pas
sando de 141 krrv'h para 144,5 knv'h.
lsso se deve ~ mudanr;a de carburar;llo
e do colctor de admis~o to carbura
dor fol substltuklo por um de fluxo
descenderTte, 32 mm, marca SU, de
proced6ncla inglesa. 0 Dodge 1 800
tern boa estabilidade e os problemas
com o frelo. constatados no teste
anterior. foram sotucionados. Seu
prer;o 6 Cr$ 25 650,00.

0 Alfa Romeo 2 300 tem a aparan
cla s6bria de urn sed~ de uso dorres·
tico e desempenho de um carro espor·
tivo.
Suas
dimens6es
sao
semelhentes As do Coree!. A prlmeira
verdo e ser produzida no Brasil ser6
de quatro ponas com bancos indivi
duals na frente e espar;o para trfs pes
soes no banco traseiro. Sua veloci·
dade m6xima dever6 ser em tomo de
170 km por horae para lsso seli equi
pado com pneus radials de alta resis
tAncia. 0 motor deveni ser seme
lhante ao do Alfa Romeo 2 150. com
duplo comando de v'lvutas no cabe
r;ote, quatro cilindros em linha e
carburar;llo Solex de duplo corPQ. Os
freios serlio a disco nas rodas diantei
ras e traSeiras. com duple circuito. Seu
prer;o, alnda nio dlvulgado. dever6 ser
por volta de CrS 40 000,00.

Nos Oltimos moses. o FNM 2 150
tern sido produzido em pequena esca·
Ia. Ser6 substit uido pelo Alia 2 300, de
concepr;llo mais nova e dimens6es
mais atuals. 0 2 150 surgiu em 1970.
quando cessou e fabricao;Jo do antigo
2 litros. o JK. Tern bancos dienteiros
individuals, alavanca de rnudancas no
piso e 6 labricado apena.s n11 vei'Qo
quatro ponas. A caixa de marchas tern
cinco velocldades il frente. todas
sincronl:tadas, e uma il r6. A quinta
marcha 6 desmultiplicada e excelente
para estrades, diminuindo o consumo
de combustive! e aument ando a vida
util do motor, PQis proporcione um regi
me de baixo giro. Sua velocidado mil·
xlma (l de 165 knVh, considerada boa
levando-se em conte o peso do cerro
e sua cllindrada. Sau prer;o 6 CrS
38 533.00.
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PUMA GTE

TOYOTA BANDEIRANTE

lima versAo converslvet do peque
no Carro esporte brasileiro. inteira
mente projetado pel a Puma. Tem dois
tipos de capota: de libra de vidro (op
construldo todo o
cional) como
cerro. e de n6ilon. A construo;Jo do
cerro em fibre de vidro proportions
uma leveze muito util para o desempe·
nho de seu motor Volkswagen de
I 600 cc. Lar1r;ado no fim de 1 971,
comerclalmente foi um sucesso: a
produo;Jo foi totalmente vendlda. Sua
velocidade m6xima ~ de 150 knv'h e a
aceleraclo de zero aos 100 krrv'h ~
feita em 16 segundos. Tem somente
dois lugares e algum espaco para
bagagem atr6s dos bancos. E equi·
pado com rodas de magn~io tala 6
polegadas e pneus radials. Seu prer;o tl
Cr$ 35 059,55, mas com duas capo
tas seu pre<:o vai para Cr$ 38 955,00 .

lnlclalmenre fabricado com rnecA
nlca DKW, o Puma passou a ser equi·
pado com motor VW ern 1967. Desde
entAo teve apenas moditica\)Oas em
detathes como lantern as. rodas. paine!
e na decora(:Ao Interior. 0 motor 6 o
1 600 de construr;llo plana com car
burar;llo preparada pela Puma. No5
testes, a velocldade mblma foi de
153,6 knV'h e a acelerar;llo de zero aos
I 00 knVh fol em 1 5,8 segundOs. Os
assentos sao para duas pessoas ape
nus. Na !rente h6 um pequeno corn
partimento para malas. sabre o tan·
que de gasoline. A produo;Jo do Puma
6 limitada em sessenta unidades men
sais. geralmente. 0 freio 6 a disco nas
rodas dianteiras e a tambor nas trasei
ras. A estabilidade 6 boa, com tendAn
cia a sair de fren te em curvas de alta
velocidade. 0 prer;o tl Cr$ 35 059,55.

Seu desenho baseado no jipe da
mcsma Mbrica e 6 o unico utilit6rio
fabricado no Brasil com mecllnica die
sel. 0 motor
Mercedes de origem
alemll, mas fabricado no pals. Seu
desempenho 6 ·fraco, mas tern forr;a e
redu<=c'lo de marcha suficientes para
veneer sam dificuldades as subidas. 0
motor diesel facilita a manutenr;Ao por
necessltar de menos regulagens e
torna o vefculo econOmico. Na 8an
deirante cabem seis pessoas. Reti
rando o banco traseiro hi Iugar para
cerga, sem prejudicar seu desempe
nho. 0 consulno 6 de 7 a 8 km/litro de
61eo diesel e o motor tem 78 HP
lSAE) de potencia. A velocidade rrmxi
ma da perua 6 de I 07 kr!Vh e os freios
silo a tambor nas Quatro rodas, aclo
nados por sistema hidr6ullco. A Toyo
ta Sandeirante custa Cr$ 36 57 1,7 3 . @
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