
O Trailblazer da Chevrolet 
fica mais confortável e econômico 
 

30/07/2017 — O Chevrolet Trailblazer 2018 turbodiesel está chegando às concessionárias 
com um mecanismo no conversor de torque que atenua as vibrações e ruídos gerados pelo 
motor. Trata-se da mesma novidade presente na picape S10. Batizado de CFA, o dispositivo 
fica na caixa automática (seis marchas) e gera um movimento contrário ao da rotação da 
transmissão, o que atenua as vibrações. O Trailblazer é oferecido apenas em uma versão de 
acabamento, LTZ, e com sete lugares. Com motor 2.8 a diesel, custa R$ 205.990. 
 
A exemplo da S10, o utilitário-esportivo mostrou funcionamento mais silencioso e suave. Além 
disso, o processo de engrenar as marchas está mais rápido. Como resultado, a sensação de que, 
na hora do aceleramento, o motorista sente a resposta. O Trailblazer 2018 a diesel vai de zero 
a 100 km/h em 10,4 segundos, um pouco mais rápido que os 10,6 segundos do modelo 2017, 
de acordo com dados divulgados pela Chevrolet. Outra vantagem do engrenamento mais rápido 
é a redução de consumo de combustível: a montadora informou que, graças a isso, e à nova 
calibração do conjunto motor-câmbio, o veículo é capaz de rodar 8,4 km/litro de diesel na 
cidade e 10,5 km/litro na estrada. 
 
Os números anteriores são, respectivamente, 7,8 km/litro e 9,1 km/litro. Com isso, a 
autonomia rodoviária do modelo aumentou de cerca de 690 km, indo para 800 km. O tanque 
de combustível tem capacidade para 76 litros). Apesar da nova calibração do propulsor 2.8 de 
quatro cilindros, a potência (260 cv) e o torque (51 mkgf) não mudaram. Além da versão a 
diesel, o Trailblazer está disponível também com motor 3.6 V6 a gasolina, de 277 cv. Com 
esse propulsor, o utilitário-esportivo custa R$ 173.990. Segundo a Chevrolet, essa versão do 
modelo é capaz de acelerar de zero a 100 km/hora em 7,6 segundos. O comprimento do 
veículo é 4,89 metros e o peso, 2.161 quilos. A capacidade de carga é de 589 quilos e no porta-
malas cabem 205 litros (com o Jornal do Carro). 


