UMMOTORDE
QUATRO CILINDROS PARA
OPUMAGTB

~oes mais importames (e caras) sao necessa
rias no caso inverso, isto e, montando-se
um motor mais potente num Iugar de um me
nos potente, pois o desempenho do ca"o au·
menta e exige mais de vlfrios componentes
(como o sistema de freios, por exemplo). No
seu caso, o sistema de jreios estara superdi·
mensionado para o desempenlro db carro.
Fino/mente, e importamefazer um requeri·
menlo ao Delran historiando a troca de mo
tor e ~sar por nova Yistoria para modifica·
rao do certificado original do carro.

Trabalhando com vefculo proprio, estou
circulando quase que diariamente no munic£
pio de Cubatiio e desejo entio trocar meu
Passat por urn vefculo de fibra de vidro pa
ra evitar os efeitos da poluiylio da regiao.
Descar1ando o Gurgel por falta de conforto,
os esportivos (MP Lafer, Puma GTE. etc.)
pequenos por falta de e.spa90, sobra-me, co· CAMBIODO
mo solu~ao. o Puma GTB. Porem, como as
FIAT: UM PROBLEMA
despesas com combustfvel sao por conta da
firma. nao me parece ~tico utiliw um mo· RESOLVIDO
tor de seis ciliodros e etevada cilindrada. cn
Com rela~ao ao cambia do Fiat, gostaria
quanto os demais funcionanos usam, na
maioria, carros m&lios. Assim. pensei em de saber se o modelo GLS tern o mesmo sis·
tema de transmissao do 147 basico, pois, ten
adquirir um Puma GTE e substituir seu mo
tor de se.is cilindros por um motor Opala de do dirigido os dois, pareceu-me que o cdm
bio do GLS ~ mais macio. A troca dos sin
quatro cilindros.
Gostaria de saber se ha algum problema. i cronizadores do cambio seria uma solu~ao
eficaz pm toma-lo mais macio, sem com is
sobrerudo com relagii.o a seguraru;a. - lca
so prejudicar os demais componentes? ro Martin Vienna (Siio Paulo. SP).
Nao ~·emos nenlmm incom,enienre em s,:,,. Melina F. Macca (Prcsidente Prudente, SP).
tituir o motor Opa/a de seis ciiindros pelo
Todos os modelos Fiat 147 rem o mesmo
de quatro num Puma GTB. Em uoria Sl!rin ' cbmbio, embora em alguns casos varie a
inseressante trocar tambbn a coroa e pi forma da manop.la de acionamenlo da ala
nhlio, urilb.ando em lrfgar da existelllt a do vanca. Apenas num breve perfodo. entre ou
Opala de quarro cilindros, para rer o encur tubro e deumbro de /981, houve diferen·
ramento de todas as relafiits finals de mar fas: os modeJos Top e Racing receberam o
elias. adequando-as d menor potencia. Mas cltmbio com os novos sincronizadores de
como se trara de um trabafho qrte pode ser primeira e segundo marchas, mais tarde in
feiro indepentlenrememe da troca de motor, corporat:U>s a coda a IinM . Fof uma modifi·
St1guimos expuimenJar o carro sem trocar • ca~iio que uigiu tambem um pequeno redi
o diferencial atttal. Se as marchas forem de· men·sionamento de terceira e quarta mar·
mnsiadamellte longas. e o ftmcionamento do chas. 0 que resoiver1 o problema de enga
' aurom6vel desagradavel, sem reflaos posiri tes do c4mbio tin Fiat. Mas que mio pode,
vos na economia de combust[vel, nada impe por razoes de ordem econ6mica, ser usado
de a troca do diferencial. Emern:lemos que. em carro.r de fabric~tio anterior d lirrha
sem a rroca do diferencial, a qr~arra u trans 82. pols requereria a mudanra qt.ase que
formaria numa marcha bem lollga, jic01Jdo total das engrenagens.
a terceira em lu&ar da atual qrwrra; mas po·
deriam surgir problemas com a primeira, HAVERA ALTERAQOES
rambem muito longa e evemualmenre iru:~de·
quada nrtma safda em ladeira, com o carro QUETORNEMO
carregado De qualqr1er forma. nada lhe CARRO MAIS ECONOMICO?
cusra fa:er a experiencia e tirar suas dedu
fbes, exatamente num momenro em que qua
Tenho urn Chevette Maraj6 a alcool e
se toda a industria automobillstica mundial gostaria de saber se ja foram fcitos testes
procura a/c)llgar ao md.timo as relaroes de de 30 000 km com esse tipo de carro, e se
transmissiio, para diminuir o consumo.
as nume:rosas reportagens publicadas em va·
A/em da .eventual troca do diferencial, rios jomais sabre mccanicos que fazem nele
niio vr:mos necessidade de ourra modifica pequenas altera~6es para toma-to mais eoo
fdO mec8nica. a nao ser, talvez, uma recali nomic.o sao dignas de ct'Mito.
brarao de moias amorrecedoras dionreiras.
Gosuuia tarnb6m de saber se devo ou
em fact da redufciO dt! ptso sobre esse eixo. nao adioionar querosene ao !!cool, por oca
/sso devera ser observado experimenra/men siao dos reabastecimentos de combustrvel.
te; em lese za/vez nao seja necessaria.
- Antonio Petrati Neto (Jacaref. SP)..
Quanto d seguranfa, alias, as modificaQuatro Rodas je: restes de rres carros a

dlcool, urilizando-os por mais de 30 mil qui
l6metros e depois submetendo-os a minJicio
sos exames no IPT. Foram um Fiat (Qua
ITO Rodas de outubro de 1981). um Passar
Uaneiro d~ 1982) e uma BtliiUJ (jevereiro
de 1982).
IJesmontados pelo IPT, aprest11taram re·
sultados que julgamos positivos, principal
mente a Belina.
Quamo ds modific~&s divulgadiiS por
lnvenrores, vemos todas com desconfianfa.
E os testes realizados consolidaram essa
no.ssa convicr(io. Lembrarfamos. por exem
plo, o nosso teste ®s economizadores
(Quatro Rodas de jrd!fo dl 1981), para re·
petir que, se v:istisse algurna f6rmula mila
grosa para reduzir o consumo, os fdbricas
jd a teriam encontrado: infeliztMnle, as
kis da termodindmica nao siio tOO varid·
veis e mutaveis como as demais leis.
Quanlo d adi,ao de querosene ao 61cool, a
GMB a considera desaconseiMvel {veja ma·
~ria sobre aditivos que esiA publicada neste
numero).

ONDESE
ENCONTRA 0 CARBURADOR

WECARBRAS

Para o Pasmt, tamblm rom corpo dr~plo.

Estou interessado em trocar o carburador
do ~u Passat. Por isso gostaria de saber on
de posso adquirir o kit d'a Wecarbras, em
Macei6. - Edvaldo Moreira Leite (Macei6,
AL).
Como esse leitor, outros nos fizerarn a
mesma pergunta. De acordo com a Wecar
bnis, esse kit j~ se encontra Avenda em todo
o Brasil, com instru~6es detalltadas para a
montagem .
Esta e a lista de revendedores WecarbrAs:

Amazonas e Roraima -

Paifer-Fernando
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