
LOCALIZACÃO DA GRAVACÃO• •
DO NIV. (CHASSI)

VOLKSWAGEN



1- Localização do número identificador veicular - NIV dos principais veiculos da
montadora Volkswagen de fabricação nacional.

ATÉ 1995
Painel Corta Fogo

-Gol -Voyage
-Parati -Santana
-Saveiro -Quantum
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AUTO LATINA
Assoalho Passageiro
-Pointer -Logus

A PARTIR DE
JUNHO /95

Compartimento
da Bateria
-Gol
-Parati
-Saveiro
-Santana
-Quantum



A PARTIR DE 2002
Torre do amortecedor

esquerdo
-Pala Sedan
-Pala Hatch

PAINEL CORTA FOGO
Parte Superior

-Bora -Golf
-Pala - Audi
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A PARTIR DE 2005
Embaixo do banco

traseiro
-Fax -Space Fax



KOMBI ANO 1999

- Ao lado do banco do carona.
- Em modelos anteriores localiza-se
embaixo do banco do carona.
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LOCALIZAÇÃO DA ETIQUETA
DESTRUTIVA

As etiquetas autocolantes destrutíveis, de acordo com a Resolução do COTRAN
número 695-85, deveram constar nos seguintes locais:

Foto ilustrativa

ETIQUETA DESTRUTIVA

CD Próximo coluna do amortecedor ou (dentro do caput).

@ Coluna da porta lado do carona.

@ Assoalho embaixo do banco.

Algumas montadoras já estão diversificando, usando também o lado direito
do veiculo (atrás do banco do motorista).



LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO
IDENTIFICADOR DO MOTOR

MOTOR 1.6 - 8v - 2007
Caracteres identificadores do motor,(três letras

e seis números), localizado na lateral
direita do motor, com fácil visualização.

BPA - Flex
BAH - Gasolina
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MOTOR AP 1.6 • 8v Power - 2003
Caracteres identificadores do motor, (três letras

e seis números), localizado parte lateral
direita do motor, com fácil visualização.



MOTOR 1.6 -1992
Caracteres identificadores do motor, (duas letras e
seis números), localizado parte lateral direita

do motor, com fácil visualização.
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MOTOR AT 1.0 - 8v
Caracteres identificadores do

motor. (três letras e seis números).
localizado na lateral direita do motor,

embaixo da chapa metálica a
visualização com o auxílio de um
espelho ou por baixo do veiculo.

MOTOR 1.0 .16v Power
Caracteres identificadores do

motor, (três letras e seis números).
localizado na parte de trás do motor.
a visualização com o auxilio de um
espelho ou por baixo do veículo.



MOTOR EA 2.0 - 8v - 2000
Caracteres identificadores do

motor, localizado parte
lateral direita do motor,
com fácil visualização.

MOTORAP 1.6
Alguns modelos apresentam
o motor em transversal, o que
facilita a visão de frente ao

veículo.
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KOMBI -ANO 1999
Caracteres identificadores do motor,
(três letras e seis números) localizado

na parte traseira do motor,
com fácil visualização.



TIPOS DE ADULTERAÇÕES

Veículo ano -1996.
Adulteração de caracteres.

Veículo ano - 2002 .
Adulteração e deslocamento

de caracteres.

Veículo ano - 1997.
Adulteração Implante
"Colagem de Chapa".

Veículo ano - 1984.
Adulteração Transplante

tipo "Janela".

95


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014

