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Comunicado à imprensa 

31 de maio, 2022 

T-Roc R atinge as 10.000 unidades 

– Carro mais potente de sempre fabricado na Volkswagen Autoeuropa 

– Nova Zelândia foi o mercado de destino  

– T-Roc R faz parte da família de desportivos R da marca  

 

 

 

 

Palmela – A Nova Zelândia foi o país de destino da unidade 10.000 do T-Roc R,  

o carro mais potente alguma vez feito na história da fábrica de Palmela.   

 

De acordo com Thomas Hegel Gunther, 

diretor-geral da Volkswagen Autoeuropa, a 

emoção ao volante e o design são os fatores 

que diferenciam o T-Roc R: “é um modelo 

emocional, que apela aos nossos sentidos, e 

que se distingue especialmente pelo tato 

desportivo da condução e pelas linhas de 

design dinâmicas”.  

 

Peter Jost, Diretor de Vendas e Marketing da 

Volkswagen R acrescenta: “O T-Roc R é o  

modelo que abre o nosso portfólio de produtos. Devido ao tamanho e design do  

carro, o veículo geralmente atrai um cliente mais jovem. Com a expansão internacional  

do T-Roc R para a Austrália, Hong Kong, Japão, Nova Zelândia e Taiwan na primavera  

de 2022, esperamos um crescimento ainda maior e estamos ansiosos por alcançar as  

próximas 10.000 unidades do dinâmico T-Roc R.” 

 

A unidade 10.000 do T-Roc R foi produzida em maio e a sua cor é Indium Grey.  

Recorde-se que a cor mais solicitada é o “Deep Black Pearlescent” e os principais  

mercados de destino do modelo são a Alemanha, o Reino Unido e a Suíça. 

 

Com um motor 2.0 l/221 kW1 TFSI, sistema de tração integral 4MOTION e caixa  

automática de 7 velocidades, o T-Roc acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,9  

segundos. As suas características linhas de design sublinham o caráter poderoso do  

modelo, assim como a luzes diurnas verticais que o tornam inequivocamente  
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T-Roc R 10.000 produzido na fábrica  

de Palmela 
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reconhecível à distância. O seu interior espaçoso transmite um visual forte graças aos  

pedais de aço inoxidável, iluminação azul de fundo e acabamento cromado nos 

interruptores. 

 

O T-Roc R faz parte da família dos modelos desportivos R da marca Volkswagen: Golf  

R, Arteon R, Tiguan R, Touareg R, Golf R Variant, Arteon Shooting Brake R. 

 

 

1 T-Roc R 2.0 TSI 4Motion 221 kW (300 CV) Automático DSG 7 vel.; Gasolina; Consumo 

(l/100 km): 8,6; Emissões de CO2 (g/km): 195. 

Sobre a Volkswagen Autoeuropa:   
A marca Volkswagen está presente em mais de 150 mercados. O Grupo Volkswagen detém 120 fábricas em todo o 
mundo e produz veículos em 19 países europeus e 10 países entre a América, Ásia e África. A fábrica de Palmela 
fechou o ano de 2021 com 5.124 colaboradores e 210.754 unidades produzidas. Em Palmela, são produzidos os 
modelos T-Roc, Sharan e SEAT Alhambra. Em 2021 o T-Roc foi o modelo da Volkswagen mais vendido em Portugal. 


