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FORA·DE SERlE
0 forte apelo destes carros
Gerdlmcnte, eles custam bern mais caro que
urn Carro de erie. Port!m, sao para pessoa. que
querem e podem rer algo exclu ivo. No alao,
o fora-de-scrie chamam muita aten~ao. Sao
vefculo luxuosos e . ofi. ticados. ou entao mui
to criativos. Alt~m disso, como a produ~ao c pe
quena, o proprieuirio pode se sentir com urn
carro personalizado, quase fe1to s6 para ele.
A maioria dos modelos fora-de-. erie do sa
lao ja e COI)hecida. Mas quase todo trazem
novidades. E o caso do Hoffestetter. e seu esti
lo futurista, agora com janelas de vidros m6
veis. Ou o Miura, com uma erie de sofistica
~6es, alem de urn novo motor e cambio do San
tana 2 000. Mas existem ainda a. replica. de
carros famosos e ate versateis misturas de car
ro de pas eio com picape.
1\lll~RA

SV 500 Replica do Mercedes 350 SL,
mcmtado com mecfmica de Opala.
Com dois tipos de capola, uma defibra
e oulra embutida, de fona, e··endido
prolllo ou em kit, pelo Servmax.

SAGA

0 mais softsticado e
chamativo da li,ha.
Tem um e11onne

aerof6/io traseiro
e wna discuti•-el Ira.
de neoll envolvendo os
pdra-clroques. A novidade
e0 motor vw 2000.

HOF STF.TIER
ale mn
exaustor para
fumafade
cigarros.A

mectillica e
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exclusivos

e geralmente caros.

LUCE:\A Carro de passeio que
pode se transformar em picape.
Para isso basta remover a pane
traseira da caputa, que e
apenas parafusada a
carroceria. Feito pelo Ta11ger, com
clrassi de fabricafiiO propria,
este carro-picape
eequipado com motorde Go/ GTS,
o AP 800. Como at4tomovel,
pode fe.,or
cinco peSSQQS e
mais algmna bogagem. A lim disso, devitlo,
a sua boo altura do solo, pode eventuoJmente ser usado como
fora-de-estrada. De pequenas dimensoes, peMZ apenas 790 quilos.

ate

Pl"\1\A,lY
Fora do mercado desde
1985, ele volta com
estilo mais agr.essivo
e, nesso versiio,
comomesmo
motor Opala de 6
ci/iJI(Jros. Seu atual
fabricante, a A/fa Merois.
expiie tambbn no Salao
uma nova versiio do
Pwninho, com motor
1600deGol.

, I

FARt'S CABRIOLET Clrega em 89 com
meciinica VW 2000 e maior conforto interno.
A/em disso, tenr
cambio de cinco nuuchas,
fndo a disco nas
quaJro rodas,

com sen'O, e
maior espafO
pam motorista e
passogeiro.
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