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MIURA (MODELOS MIURA, MIURA TARGA, SPIDER E KABRIO) 

Localização do nº de chassi:  

Miura: - mesmo local dos veículos sedan VW (túnel, face superior); Targa -parte interior do 

veículo, compartimento do motor, lado direito;  

Spider - igual ao Targa (este veículo é o Targa Conversível);  

Kabrio - mesmo local dos sedan da VW (túnel, face superior). 

Prefixos:  

letra M indicando o modelo Miura 

+ nº de série, a partir de 10.001. 

Alguns modelos Miura não apresentam prefixo, somente nº de série.  

O 1º Miura foi fabricado em 1977.  

Para o Miura Targa, temos letra M indicativa da marca Miura 

+ letra T indicando o modelo Targa  

+ letra indicando o ano-modelo, a saber: 

A=1982;  

B=1983;  

C=1984; 

D=1985 

+ nº de série. 

O primeiro Miura Targa foi fabricado em 1981, modelo 1982 e levou o nº MTA001981.  

Os demais seguiram a seqüência numérica 001982, etc.  

Para o Miura Targa Spider, temos: letra M (indicativa da marca Miura)  

+ letra T indicando o modelo 

+ letra C indicando veículo conversível 

+ letra indicativa do ano-modelo: 

C=1984; 



D=1985; etc.; 

+ nº de série. 

Para o Miura Kabrio, temos MKR + nº de série.  
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MIURA MODELO 1987 

17 dígitos, conforme abaixo: 

1º digito: algarismo 9 significando ser um veículo fabricado na América do Sul.  

2º dígito: letra B, designando o País de origem (Brasil):  

3º dígito: algarismo 9, indicando ser fabricante - com produção de até 500 veículos anuais;  

4º e 5º dígitos: indicativos do modelo (standard, luxo, super luxo, etc), no caso do Miura,  

AA=modelo único. 

6º e 7º; dígitos: indicativos da marca (10=Miura Targa; 11=Miura Spider; 12 = Miura Saga ; 
13=Miura 787;  

14=Miura X8; 15=Miura Top Sport). 

8º dígito: indicativo do tipo básico (A=automóvel). 

9º dígito: caractere não significativo = X 

10º: dígito: letra significativa do ano (H=1987; J=1988; K=1989; L=1990; M=1991).  

11º dígito: letra indicativa do local de montagem (P=Porto Alegre, RS). 

12º dígito, 13º e 14º dígitos: caracterizam o fabricante e foram fornecidos pela ABNT, São  

Paulo (AB7=veículos Miura). 

15º a 17º dígitos: indicam a seqüência numérica de fabricação, a partir de 101, e utilizada para  

todos os veículos Miura, independente de tipo e modelo; com o lançamento de ano-modelo 

novo, volta a numeração inicial de 101. 

Exemplos de Veículos Miura, a partir do ano-modelo 1987: 

9B9AA10AXHPAB7101: 1º veículo Miura ano-modelo 1987, montado a partir da adoção na  

Norma Técnica ABNT, tipo básico, automóvel, modelo único, marca Miura Targa, local de  

montagem Porto Alegre, RS, Brasil, América do Sul.  



9B9AA11AXHPAB7102: 2º veículo Miura ano-modelo 1987, montado a partir da adoção da  

Norma Técnica ABNT, tipo básico automóvel, modelo único, marca Miura Spider, local de  

montagem Porto Alegre, RS, Brasil, América do Sul.  

9B9AA12AXHPAB71 03: 3° veículo Miura ano-modelo 198 7, montado a partir da adoção da  

norma técnica ABNT, tipo básico automóvel, modelo único, marca Miura Saga, local de  

montagem Porto Alegre, RS, Brasil, América do Sul.  

    

 


