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Dentro da caixa, você
tem um módulo, sirene,
botão de acionamento,
um LED e a fiação.
Abaixo, o fio verde que
dedura o ladrão

APERTEM OS CINTOS, O ESTEPE SUMIU!

O Step Safe, primeiro alarme feito para estepes, promete acabar com isso
Estacionamentos,
manobristas,
oficinas, até na rua
você pode topar
com o inconveniente
de ter o estepe
furtado. Para tentar
evitar esta situação,
os motoristas
improvisam
várias gambiarras
(veja abaixo).
Prometendo ser

uma arma mais
elegante e eficaz
contra os gatunos,
o alarme Step Safe
surgiu em cena.
Ele consiste
de um módulo,
conectado à parte
elétrica do carro,
um fio que envolve
o pneu, um LED
para sinalizar o
funcionamento

e um botão para
ativar e desativar
o sistema. Mexeu
no estepe e soltou
o fio verde? Tampe
os ouvidos: a sirene
é escandalosa – e
não adianta cortar
o fio, isso também
a aciona.
Levamos o
Ford Ka de Fabiano
Soares, nosso

FOTOS BIBO BOUZAZ

editor de arte, à
Leandrini (SP) para
instalar o produto.
Na montagem,
Thelly Leandrini nos
explica que o estepe
externo do Ka é um
alvo fácil. “Este tipo
é o mais vulnerável.
Os internos, ou
presos por rosca,
ficarão mais
seguros, já que o fio

que aciona o alarme
é ligado à própria
rosca. É um sistema
bem bolado, mas
não impede o
furto”, avisa.
Para Fabiano, o
alarme pode ajudar
a diminuir esse
problema. “O cara
que rouba estepe
não é um ladrão
especializado, é só

COMÉDIA STAND UP

OS ESTEPES MAIS

ROUBADOS

Para proteger o estepe, vale qualquer gambiarra
HATCHES

Quem tem Ford
Ka, Peugeot
207 ou Renault
Sandero sofre com
o estepe debaixo
do carro. Uma das
soluções é jogá-lo
no porta-malas

“ADVENTURES”
Quem nunca viu
um CrossFox,
EcoSport, Doblò
ou Idea com o
estepe preso? Tem
gente que ainda
compra corrente
fluorescente...

um oportunista.
Acho que isso serve
mais para assustálo”, afirma. O preço
do Step Safe, já
instalado, varia de
R$ 112 a R$ 189
(quase o preço de
um estepe aro 13,
com roda de ferro e
pneu zerado). Você
pode encontrá-lo em
www.stepsafe.com.br

PICAPES

Também ficam
debaixo da
carroceria, mas
como não há portamalas, os picapeiros
adaptam o vão atrás
do banco como
refúgio para o pneu
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