Renault CAPTUR

Imagens ilustrativas

Ficha técnica

Life
1.6 SCe X-Tronic
Arquitetura
Motor
Potência máxima (ABNT)
Torque máximo (ABNT)
Cilindrada
Pneus/rodas

Carroceria monobloco, monovolume, 5 passageiros, 5 portas
Quatro tempos, bicombustível (etanol e/ou gasolina), quatro cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão
118 cv (gasolina) @ 5.500 rpm
120 cv (etanol) @ 5.500 rpm
16,2 kgfm (gasolina) @ 4.000 rpm
16,2 kgfm (etanol) @ 4.000 rpm
1.597 cm³
215/65 R16, roda alumínio 16’’

Suspensão dianteira

Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais

Suspensão traseira

Suspensão traseira semi-independente com barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais

Freios

Sistema ABS, com discos ventilados na dianteira e freios traseiros com tambores

Direção

Eletro-hidráulica, com diâmetro de giro de 10,7 m

Câmbio

Automático CVT com opção de trocas sequenciais de 6 velocidades

Relação marcha

Máx..........3,874:1
Mín...........0,532:1

Tanque de combustível

50 litros

Porta-malas

437 litros

Carga útil

449 kg

Peso (em ordem de marcha)

1.286 kg

Aceleração 0 a 100 km/h (s)

14,5 (gasolina)
13,1 (etanol)

Velocidade máxima

168 km/h (gasolina)
169 km/h (etanol)

Equipamentos e opcionais
Life
1.6 SCe X-Tronic

ESTILO

Life
1.6 SCe X-Tronic

SEGURANÇA

Lanterna traseira em LED

•

4 airbags (frontais e laterais)

•

Luzes diurnas em LED

•

Rodas de liga leve

•

Alerta visual e sonoro de não travamento do cinto de segurança do
motorista e do passageiro

•

Volante de três raios com revestimento em couro sintético

•

Apoios de cabeça dianteiros com ajuste de altura

•

Apoios de cabeça traseiros com ajuste de altura (3)

•

Assistente de partida em rampas

•

Cintos de segurança dianteiros e traseiros de 3 pontos

•

Controle eletrônico de estabilidade

•

Controle eletrônico de tração

•

Desembaçador do vidro traseiro

•

Freios ABS

•

Sistema CAR - travamento automático das portas a 7 km/h

•

Sistema de fixação para cadeirinhas Isofix

•

CONFORTO E CONVENIÊNCIA
Ar-condicionado

•

Banco do motorista com regulagem de altura

•

Bancos traseiros com encosto e assento rebatível 1/3 2/3

•

Chave-cartão

•

Computador de bordo com 6 funções

•

Direção eletro-hidráulica

•

Função Eco Mode

•

Indicador de troca de marcha (GSI)

•

Painel digital com Eco Monitoring

•

Piloto automático (regulador e limitador de velocidade)

•

Preparação para som com 4 alto-falantes e antena

•

Retrovisores externos com regulagem elétrica
e repetidores integrados

•

Vidros dianteiros e traseiros elétricos

•

Volante com regulagem de altura

•

• = série | - = não disponível | O = opcional

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS
Referência

Descrição

Referência

Descrição

7711732177

Tapete borracha

7711732222

Bagageiro de teto Pacific 100 Dual Side (330 litros)

7711732193

Tapete carpete

7711733152

Suporte de bike para engate

794209258R

Tampão porta-malas

7711733299

Barra de teto transversal

7702271544

Câmera de ré

7711733298

Suporte bike de teto

7711732189

Calha de chuva

8201401380

Soleira de porta

8201643611

Apoio de braço

7711732293

Bolsa e organizador para compras (grande)

7711732640

Módulo Tilt Down

7711733360

Carregador celular USB

7711733127

Alarme volumétrico

7711733357

Suporte smartphone

7702271632

Trava de estepe

7711732190

Rede envelope

403002098R

Roda em liga-leve 17” diamantada

7711732179

Engate reboque

Esses são valores de referência medidos em condições padrão de laboratório (NBR 7024) e ajustados para simular circunstâncias mais comuns de utilização, podendo não corresponder ao consumo verificado pelo motorista com o uso do veículo, que depende das condições do
trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Para saber mais, consulte www.inmetro.gov.br e www.conpet.gov.br.

