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DUVIDAS DE UM DONO DE
PUMA GTE: CAPACIDADE
DOTANQUE, CALIBRAGEM ...
Tenbo urn carro Puma GTE, ano 1978, e
e lou muito satisfeito com cle. Conrudo, co
mo o adquiri num revendedor GM, nio rece
bi nenhuma infonn~o tkruca, o mesmo

ocorrcndo na. revenda VW de minha cidade,
onde nlo conseguiram responder As miohas
duvidas, que sao as seguintes: t.odos os ins
trurnentos fuocionam perfeitamente, exceto
o indjcador de nfvel de combost(vel. Quan

do rnarca reserva, s6 consigo p6r oo tanque
cerca de 20 litros de gasolina. Ha.veria um
problema na b6ia? Qual a calibragem indica
da para os poeus PireJli CN 36? Como obter
urn Manual do Proprietirio?- Ubiraci So
bra) Villas-Baas (Pir~uounga , SP).
0 tat14~ tk seu Puma rem capacidade pa·
ra 40 litros de combustfvel. Entendemos que
sonunte uma verificaf40 direta poderd indi·
car se o dlifeito I da b6ia ou da escala do
aporelho, embcra a prinuira hipotese pare
fa mais prov6vel. A revendJJ VW de sua ci·
datU poder.d verijicar isso.
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A colibragem indicodo para os pneus Pi·
relli CN 36 que equipam seu Puma I de 16
/ibrasJpo/2 no frenU (a( OS pneus san /85/70
HR 14) e 18 libruslpo/1 atras (os pneus sao
195170 HR 14). A f6brica recomenda, para
vlagtflS longas 011 cargo total, acrescenrar
1111lis duas libral em cadn pneu jictutdo par
tanto com 18 Iibras na frenu e 20 atras.
Confr4dO, nosso experi€ncia indica que em
todas as condi~6es de uso essa calibragem e
a mais indicado para se obter uma boo rela
rao enrre conforto e esrabilidade. Entende
mos que a outra deveria ser reslrita ao uso
em cidade, em baixo velocidade, onde com
16 Iibras na frente e 18 otr6.s collSeg!le-se
melhorar o confono em pisos irregulores
(paralelepfpedos, etc.). Nos testes de desem
penlto usamos 22 Iibras na freme e 24 curds.
o que confere IW vefcu/Q melhor esrabilida·
de mas prejudica o conforto .re o piso 1W.o
for bem liso, oUm de provocar o aporeci·
mento de ruldos diversos no carro todo.
Pefa o Manual do Propriettfrio d propria
jabrica, por meio de carla registrado com
recibo de entrega, indicando, para mais fa·
cil idenrijicaftJo do velculo, o nl1mero do
clUJs$i, do motor e dn prodwo. Esras indica

fOts slio encontradas numa plaqueta locali·
zada abaixo do capo dianteiro, na parede
frontal. logo acima do wnque.

A GENERAL MOTORS
ARQUIVOU 0 PROJETO DO
OPALA DE 3 PORTAS
Em mruyo de 1976 na sua edi~ao n: 188 ,
Quatro Rodas publicou uma notfcia relativa
ao Opala de tr!s portas, que estaria sendo
preparado pela GM. Este c.mu chegou a ser
produzido? Por que a Caravan e a BrasOia
nio usam os amonooedores a gas na terceira
porta? - Mlircio Pierossi (Sousas. SP).
0 Opalo tk rrls porras niio c:Mgou Q ser
fabricado. pols provavelmente a GM enterr·
deu que ndo hovtria Iugar para elt no mer·
cado e arquivou o projeto.
A escolha de um tipo ou owro de amone
cedor leva em conta vdrios farores, inclusive
o prero do pe9<J em quesrao. No ca.so da Ca
ravan , por aemplo. o projezo originol ja
previa a sustenta~t'io da terceira porUJ por
meio de d110s barras de torfao. E essa solu
fdO foi conservada, embora, de acordo com
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