Saveiro Cross

Saveiro Cross
Carregada de aventura.

Saveiro Cross
Mais desempenho e tecnologia
para você encarar sua aventura.
A Saveiro Cross cabine estendida vem carregada de aventura
e também de muita tecnologia.
A inovação já começa sob o capô: o novo motor 1.6l MSI Total Flex
120 cv, possui sistema e-flex de partida a frio, que torna o tanquinho
de gasolina coisa do passado.
Para dirigibilidade e segurança ainda maiores, freio a disco nas
4 rodas, ESC – controle eletrônico de estabilidade, ABS off-road,
EBD – distribuição eletrônica da força de frenagem, ESS – alerta de
frenagem de emergência, HSA – assistente para partida em subida,
EDL – bloqueio eletrônico do diferencial, TCS – sistema de controle
de tração, entre outros.
Confira nas próximas páginas e veja que, para corresponder
às expectativas de consumidores exigentes como você,
a Saveiro Cross está sempre na liderança em novas tecnologias.

Saveiro Cross

Novo motor: mais potência
e maior torque.
Na Saveiro Cross, tudo foi pensado visando
ao desempenho, sem deixar de lado o conforto
e o estilo. Desde os faróis com máscara negra
até a lanterna traseira de neblina, ela reúne
funcionalidade com um visual de quem está
pronto para encarar todos os desafios.
Nela, cabe a aventura que você imaginar.

DESIGN
O design dianteiro off-road já mostra

DESEMPENHO

o que esperar da Saveiro Cross:
uma pick-up potente e valente, num

O novo motor de quatro cilindros 1.6l MSI

• Alto desempenho e eficiência energética

Total Flex 120 cv tem desempenho de sobra,

• Sistema e-flex de partida a frio

proporcionando uma excelente performance

• Potência de 120 cv

em qualquer tipo de terreno.

Potência

Torque

Gasolina

110 cv a 5.750 rpm

15,8 kgfm a 4.000 rpm

Etanol

120 cv a 5.750 rpm

16,8 kgfm a 4.000 rpm

conjunto de estilo aventureiro.

Lanternas traseiras com lente escurecida e lanterna de neblina –
Destacam sua presença e proporcionam mais segurança.
Luzes dianteiras – Os faróis duplos
com máscara negra e os faróis
auxiliares de dupla ação (neblina e
longo alcance) proporcionam segurança
e conferem uma aparência aventureira.

Maçanetas – Com as
maçanetas na cor da pick-up,
as laterais da Saveiro Cross
ficaram ainda mais harmoniosas
e suas linhas mais fluentes.

Logotipo cromado – No lado direito da grade
do radiador, o logotipo “CROSS” mostra sua
vocação para enfrentar os desafios.
rodas de liga leve de 15”
e pneus 205/60 All terrain

A Saveiro Cross vem carregada de tecnologia de
ponta, proporcionando versatilidade em diversas
condições de terreno, sempre com muito conforto,
estilo e segurança.

tecnOlOgiA
Park Pilot – sensor de estacionamento
Mais facilidade e segurança nas suas manobras.
Ao se engatar a ré, o sistema Tilt down é acionado, inclinando o espelho
retrovisor direito que ajuda na visualização do meio-fio. Ao mesmo tempo,
pelo sistema OPS (Optical Parking System), são mostradas no display do rádio
as áreas de aproximação a obstáculos traseiros, enquanto um aviso sonoro
de intensidade crescente alerta o motorista à medida que a distância diminui.

Sistema de som acionado no volante multifuncional

i-System e ecO comfort

comfort Blinker

Comodidade e tecnologia ao dirigir.

Aqui, a tecnologia e a sustentabilidade andam juntas.

com ele, suas manobras ficam ainda mais visíveis e seguras.

Sistema de som com rádio AM/FM, CD-Player, MP3-Player, Bluetooth,

O I-System (Sistema de Informações Volkswagen) exibe dados sobre

Basta um toque no comando de seta e ela piscará três vezes

interface para iPod, entradas USB e Aux-in. Por meio dos comandos

o estado do veículo, do sistema de som, alertas de manutenção

consecutivas, desligando-se em seguida.

do volante multifuncional, pode-se operar o sistema de som, o telefone

e mensagens da função ECO Comfort, que contribuem para uma

celular e o I-System.

condução mais econômica. Permite ainda a personalização da
funcionalidade de alguns itens, como os sinais de alarme, e deixa
o veículo ao gosto do condutor.

Piloto automático (cruise control)

eSS – alerta de frenagem de emergência

Velocidade constante na sua viagem.

Mais segurança em situações de emergência.

Mais tecnologia para suas aventuras.

O piloto automático permite uma direção mais tranquila, conservando

Durante uma frenagem brusca e contínua e em velocidades superiores

O sensor de chuva liga automaticamente os limpadores, regulando sua

uma velocidade pré-selecionada sem que você precise ficar com o pé

a 80 km/h, as luzes de freio piscarão para alertar os condutores

velocidade conforme a intensidade da chuva (opcional).

no acelerador (opcional).

que trafegam atrás.

O sensor crepuscular efetua o acendimento automático dos faróis quando

Sensores de chuva e crepuscular

escurece, facilitando a visualização da pista (opcional).

espelho antiofuscante eletrocrômico
Reduz automaticamente o reflexo dos faróis dos veículos que
vêm atrás (opcional).

SEGURANÇA

ABS e Airbag duplo de série
Proteção para motorista
e passageiro.

A Saveiro Cross com cabine estendida possui uma série
de itens tecnológicos especificamente voltados para seu
desempenho, esteja ela com carga na caçamba ou não,
bem como para a segurança de motorista e passageiro,
possibilitando uma performance ainda mais eficiente.

Freio a disco nas 4 rodas

Freios ABS com função off-road

Segurança nas frenagens.

Muito além do ABS comum.

Mais eficiência dos freios, reduzindo a distância de parada do

A função off-road otimiza a ação do ABS especialmente em pisos com cascalho

veículo em todas as situações de frenagem em qualquer piso.

ou arenosos. Ativado pelo botão “off-road”, o ABS retarda sua atuação,
permitindo que a roda trave por instantes, gerando uma “cunha” de material
à frente do pneu, reduzindo a distância de frenagem.

eSc – controle eletrônico de estabilidade
controle total de sua pick-up.
Este item evita a perda de estabilidade direcional em curvas ou
mudanças repentinas de direção. Ao detectar que o veículo saiu da
trajetória determinada pelo volante, ele desacelera o motor e aciona os
freios individualmente para trazer o veículo para o percurso desejado.

O eSc agrega as seguintes funções:

HSA – assistente para partida em subida
Força total nas ladeiras.
Este mecanismo impede que, durante o arranque em subida,
o veículo volte para trás. O dispositivo mantém os freios acionados
por cerca de 2 segundos após o motorista tirar o pé do pedal,
liberando-os lentamente durante a arrancada e permitindo
uma partida tranquila, sem os indesejáveis trancos.

tcS – sistema de controle de tração
tração a qualquer hora.
O TCS reduz o escorregamento das rodas durante a aceleração ou
quando o veículo começa a perder sua trajetória em curvas
acentuadas ou quando as rodas encontram-se em pisos de atrito
diferentes entre si.

eDl – bloqueio eletrônico do diferencial
Facilidade em qualquer terreno.

eBD – distribuição eletrônica da força de frenagem

Em situações de baixa velocidade em que uma das rodas motrizes

Frenagens sempre balanceadas.

fica sem tração, o EDL aciona o freio desta roda evitando que a

O EBD distribui eletronicamente a força de frenagem entre os eixos

pick-up patine.

traseiro e dianteiro, proporcionando uma ótima divisão da força,
garantindo assim a estabilidade e a eficiência necessárias durante
a frenagem.

BAS – sistema de assistência à frenagem
Frenagem antecipada para mais segurança.
Em uma emergência onde seja necessário realizar uma frenagem
brusca, o BAS amplia o esforço do pedal para garantir a máxima
pressão, antecipando o início da frenagem e reduzindo a distância
até a parada total.

cAÇAMBA
com muita praticidade, na
Saveiro Cross você carrega
tudo que precisa para sua

Para facilitar ainda mais sua vida, a versatilidade da
Saveiro Cross se faz notar pelo seu amplo compartimento
de carga com volume de 734 litros, espaço de sobra para
acomodar tudo que você precisa.

aventura ou dia a dia.

Brake light, iluminação
e santantônio

tampa traseira

Ganchos deslizantes sobre trilhos

Janela traseira

capota marítima

Design, praticidade e segurança.

Facilidade ao abrir e fechar.

Firmeza e versatilidade para

Janela traseira prática

Carga sempre protegida.

O brake light com iluminação

O exclusivo sistema de amortecimento

acomodar a carga.

e segura.

Com a capota marítima da

da caçamba e o santantônio

da Saveiro Cross reduz o esforço de

Caçamba equipada com ganchos

Corrediça e com grade

Saveiro Cross não existe tempo ruim.

com função de aerofólio conferem

abrir e fechar a tampa da caçamba

deslizantes sobre trilhos.

mais funcionalidade.

e a chave proporciona mais segurança.

de proteção.

novo revestimento dos bancos em couro sintético
Revestidos com o Couro Sintético Native (opcional), os bancos
da Saveiro Cross, além de proporcionar excelente conforto
aos ocupantes, acomodam práticos porta-objetos.

cOnFOrtO e interiOr
Bolsas porta-objetos
Praticidade e conforto com as bolsas porta-objetos.
Localizadas bem ao seu alcance: logo abaixo do banco
do passageiro, na parte frontal e nas laterais internas
dos encostos dos bancos.

reVeStiMentOS
coluna de direção
Regule de acordo com
sua preferência.
Coluna de direção com ajuste
de altura e profundidade para
mais conforto e dirigibilidade.

Malharia Canoas Cinza

tomada de 12 V
Adicional atrás do banco do passageiro.
Acesso fácil e prático para carregamento de celular
e funcionamento de outros aparelhos.

CD

Couro Sintético Native
(opcional)

CD

CORES
SÓLIDAS

Branco Cristal

ESPECIAIS

B4B4

Vermelho Flash

D8D8

Preto Ninja

A1A1

7Z7Z

Azul Night

Z2Z2

Vermelho Ópera

S0S0

MetÁlicAS

Prata Sirius

Amarelo Solaris

6U6U

Laranja Canyon

D4D4

Acabamentos

Ficha técnica
Motor
Combustível

1.6l MSi total Flex
Gasolina
(cm3) 1.598

Cilindrada
Potência líquida máxima
Torque líquido máximo

Etanol
120/5.750

(kgfm/rpm) 15,8/4.000

16,8/4.000

Desempenho
(s) 10,4
(km/h) 179

transmissão

10,0
182

Freios

A

Cores

Sólidas
A1A1 – Preto Ninja
B4B4 – Branco Cristal
D8D8 – Vermelho Flash

B
B
B

Metálicas
Manual de 5 velocidades

Pneus e Rodas
Pneus
Rodas

B

1.598

(cv/rpm) 110/5.750

Aceleração de 0 a 100 km/h
Velocidade máxima

CD – Malharia Canoas Cinza
CD – Couro Sintético Native

1.6l MSi

Saveiro Cross

S0S0 – Vermelho Ópera
Z2Z2 – Azul Night
7Z7Z – Prata Sirius

205/60 R15 AT
6JX15 - liga leve

Especiais

Dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco. Sistemas auxiliares: ABS com função

D4D4 – Laranja Canyon
6U6U – Amarelo Solaris

A
A
A

A
A

off-road, ESC, EDL, TCS, HSA, EBD e BAS
B = item de série ou sem custo adicional / A = item opcional ou composto por pacote opcional

Direção

Hidráulica

Pesos (kg)
Em ordem de marcha
Carga útil máxima

1.120
620

Dimensões externas principais (mm)
Distância entre eixos
Largura do veículo

2.750
1.729

Largura do veículo com espelhos retrovisores

1.898

Altura

1.546

Comprimento

4.511

compartimento de carga (litros)
Volume da caçamba

734

reservatório de combustível (litros)
Capacidade

55

– = não há oferta

4 alto-falantes e 2 tweeters
Aerowischer

B
B

ABS com função off-road, ESC, EDL, TCS, HSA, EBD e BAS

B

Alarme keyless

B

Ar-condicionado

B

Bolsa porta-objetos nas laterais internas dos encostos dos bancos

B

Brake light e iluminação da caçamba

B

Capas dos retrovisores pintadas em chrome effect (exceto para a cor Prata Sirius)

B

Capota marítima e ganchos deslizantes na caçamba

B

Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

B

Coming & Leaving home

B

ESC (controle eletrônico de estabilidade)

B

Faróis auxiliares de dupla ação (neblina e longo alcance)

B

Faróis duplos com máscara negra

B

Friso lateral com inscrição “Saveiro Cross”

B

HSA (assistente para partida em subida)

B

Inscrição “Cross” em alumínio na soleira interna

B

I-System

B

Janela traseira deslizante com grade de proteção

B

Lanterna traseira com lente escurecida

B

Lanterna traseira de neblina

B

Logotipo “CROSS” cromado no lado direito da grade do radiador

B

Logotipo em adesivo “SAVEIRO CROSS” (central na tampa traseira)

B

Luzes de direção incorporadas aos retrovisores

B

Maçanetas na cor da pick-up

B

Molduras alargadas das caixas de roda

B

Molduras nas soleiras

B

Para-brisa degradê

B

Para-choques dianteiros off-road na cor da pick-up

B

Para-sóis com espelho iluminado LD/LE

B

Pedais com pedaleiras em alumínio

B

Rede para retenção de carga no painel traseiro da cabine

B

Retrovisores elétricos com sistema Tilt down

B

Revestimento das portas em tecido

B

Rodas de liga leve 15” e pneus 205/60 R15 – All Terrain

B

Rádio AM/FM, CD Player, MP3-Player, Bluetooth, interface para iPod, entradas USB e Aux-in
Santantônio com função de aerofólio e braços estendidos sobre as laterais da caçamba

B
B

1.6l MSi

1.6l MSi

Principais itens disponíveis

Sensor de estacionamento traseiro
Tomada de 12 V adicional atrás do banco do passageiro
Travamento elétrico das portas com controle remoto
Vidros com acionamento elétrico
Volante multifuncional com controles do rádio, telefone celular e I-System

B
B
B
B
B

Principais opcionais
PA0 – Revestimento dos bancos em Couro Sintético Native.

A

PH8 – Módulo Tecnologia - Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico), sensores de
chuva e crepuscular e Piloto automático.

A

A Volkswagen oferece uma ampla lista de equipamentos opcionais para melhor atender às suas necessidades.
Consulte a relação completa na sua Concessionária.
B = item de série ou sem custo adicional / A = item opcional ou composto por pacote opcional / – = não há oferta
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Alguns itens mencionados ou mostrados são opcionais, acessórios ou referem-se a versões específicas. Para mais informações, consulte uma concessionária autorizada
Volkswagen, ligue 0800 019 5775 ou acesse www.vw.com.br. Siga a Volkswagen no twitter.com/carromesmo. curta a Volkswagen no facebook.com/volkswagendobrasil.
Volkswagen Service – Assistência 24 horas, em caso de pane, ligue para 0800 055 5765. Saveiro: garantia de 3 anos para o conjunto motor e transmissão e 1 ano para o veículo
completo, sem limite de quilometragem. Para sua utilização, é necessário o cumprimento do plano de manutenção.

CINTO DE SEGURANÇA SALVA VIDAS.

Faça a leitura do
QR Code com seu
smartphone e saiba
mais. Ou acesse:
www.vw.com.br

