
Suplemento
Taos – Edição 02.2022

Dados técnicos e modificações técnicas
Neste Suplemento estão descritas informações que substituem ou complementam o
respectivo conteúdo do Manual de instruções.

Assim, a leitura do Manual de instruções deverá ser realizada, necessariamente, em
conjunto com este Suplemento, uma vez que as informações aqui contidas prevale-
cem sobre aquelas que se encontram no Manual de instruções.

Para as demais orientações, descrições e dados sobre a operação e o manuseio do
seu veículo, bem como informações que se queira saber sobre a própria segurança e
a dos seus passageiros, favor consultar os demais componentes da literatura de bor-
do.
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A Volkswagen do Brasil trabalha constantemente no
desenvolvimento contínuo de todos os tipos e mo-
delos de veículo. Por esse motivo, pedimos a sua
compreensão para o fato de que alterações na for-
ma, equipamentos e tecnologia dos veículos são
possíveis a qualquer tempo. As indicações sobre a
abrangência de fornecimento, a aparência, a potên-
cia, as dimensões, os pesos, o consumo de combus-
tível, as normas e as funções dos veículos corres-
pondem às informações disponíveis no fechamento
da redação deste Suplemento. É possível que alguns
equipamentos só estejam disponíveis em um mo-
mento posterior (a Concessionária Volkswagen local
pode fornecer as informações) ou sejam oferecidos
somente em determinados mercados. Não são ad-
missíveis reivindicações derivadas das indicações,
ilustrações e descrições deste Suplemento.

Não são permitidas a impressão, reprodução e tra-
dução, total ou parcial, sem autorização por escrito
da Volkswagen do Brasil.

Todos os direitos deste material são expressamente
reservados à Volkswagen do Brasil, conforme a le-
gislação de direitos autorais. Reservado o direito a
modificações.

Produzido no Brasil.

© 2022 Volkswagen do Brasil

Manual impresso em papel produzido com ce-
lulose embranquecida sem cloro e a partir de

fontes responsáveis.



Dados técnicos

Dimensões

Fig. 1 Dimensões.

Legenda para → Fig. 1:
A Largura (de espelho externo a espelho externo) 2.097 mm
B Largura (sem os espelhos retrovisores externos) 1.841 mm

C
Bitola dianteiraa) 1.571 mm

Bitola traseiraa) 1.542 mm
D Altura do veículo - tetob) 1.625 mm
E Altura com longarina do bagageiro do teto 1.635 mm
F Altura com a tampa do compartimento do motor abertab) 1.772 mm
G Altura com a tampa traseira abertab) 2.112 mm
H Altura do vão livre em relação ao solo (sem carga)b) 184 mm
I Distância entre eixos 2.680 mm
J Comprimento do veículo 4.461 mm
K Comprimento com dianteira padrão e dispositivo de reboque instala-

do (quando fornecido de fábrica)
-c)

– Diâmetro mínimo de giro do veículo 11,5 m
a) Os dados podem variar de acordo com o tamanho dos aros e dos pneus.
b) Peso em ordem de marcha sem condutor, sem carregamento.
c) Não disponível para o Brasil.

NOTA
● Conduzir com cuidado em estacionamentos

com meio-fio saliente ou balizas fixas. Objetos
mais altos que o chão podem danificar o para-
choque e outras peças do veículo ao estacionar
ou sair da vaga de estacionamento.

● Conduzir cautelosamente em declives e sobre
entradas de terrenos, rampas, meios-fios e ou-
tros objetos. Peças do veículo mais baixas, co-
mo para-choque, spoiler e peças do chassi, do
motor ou do sistema de escape podem ser
avariadas na passagem. 
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Motor TOTALFLEX 1.4 TSI de 110 kW (150 cv)

Potência do motor
Gasolina

110 kW (150 cv) a 4.750 - 5.250
rpm

Etanol
110 kW (150 cv) a 4.500 - 5.500

rpm

Torque máximo
250 Nm (25,5 kgfm) a 1.500 -

3.800 rpm

Código do motor CWLA

Cilindros,
Cilindrada

4 cilindros,
1.395 cm3

Relação de compressão 10:1

Velas de Ignição 04E.905.602.A

Tipo de transmissão Automática de 6 marchas
(AQ250-6F)

Velocidade máxima 195 km/h

Aceleração máxima 0 - 80 km/h 6,4 s

Aceleração máxima 0 - 100 km/h 9,4 s

Peso em ordem de marchaa) 1.432 kg

Peso bruto admissível (PBT) 1.890 kg

Carga admissível sobre o eixo dianteiro 990 kg

Carga admissível sobre o eixo traseiro 950 kg

Carga máxima sobre o teto 50 kg

Reboque com freio, aclives até 8% 400 kg

Reboque sem freio, aclives até 8% 400 kg

Capacidade Máxima de Tração (CMT)b) 2.290 kg

Nível sonoro máximo com veículo paradoc) 77,6 dB (A)

Rotação em marcha lentad) 750 rpm

Emissão de CO em marcha lenta máximo 0,2 %
a) Peso para modelo básico sem equipamentos opcionais.
b) A capacidade máxima de tração (CMT) é o peso bruto admissível do veículo mais a carga de reboque máxima admissível.
c) Este veículo está em conformidade com a legislação vigente de controle da poluição sonora para veículos automotores (PROCONVE).
d) Este veículo está em conformidade com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE). 

Capacidades

Capacidade

Reservatório de água dos lavadores do parabrisa 3 litros

Quantidade de óleo do motor com a troca do filtro 4 litros

Tanque de combustível
Aproximadamente 51 litros, dos quais
aproximadamente 8 litros de reservaa)

a) A indicação da reserva ocorrerá quando o nível total do tanque de combustível for reduzido para aproximadamente 7 litros de com-
bustível. 
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Dados técnicos e modificações técnicas
Neste Suplemento estão descritas informações que substituem ou complementam o
respectivo conteúdo do Manual de instruções.

Assim, a leitura do Manual de instruções deverá ser realizada, necessariamente, em
conjunto com este Suplemento, uma vez que as informações aqui contidas prevale-
cem sobre aquelas que se encontram no Manual de instruções.

Para as demais orientações, descrições e dados sobre a operação e o manuseio do
seu veículo, bem como informações que se queira saber sobre a própria segurança e
a dos seus passageiros, favor consultar os demais componentes da literatura de bor-
do.
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