Renault CAPTUR

Linnaseiklus
Atraktiivne ja populaarne linnamaastur - Renault
CAPTUR – on läbinud uuenduskuuri. Oma uute
kerevärvide, elegantsete kroomdetailide ja uue kujuga
esivõre ning klaasist panoraamkatusega on Uus
Renault CAPTUR linnaseiklusteks valmis rohkem
kui kunagi varem. Selle Pure Vision täis-LED tuled ja
C-kujulised päevasõidutuled rõhutavad otsustavat ja
enesekindlat iseloomu. Kahevärviline kere ja lai valik
isikupärastamisvõimalusi lasevad sul väljendada oma
individuaalsust.

Hoolikalt viimistletud interjöör

Uus Renault CAPTUR pakub kõike, mida heaoluks vajad. Aseta oma käed nahaga kaetud roolile, tunne end mõnusalt mugavates istmetes, toeta küünarnukk
keskmisele käetoele ja lülita sisse LED valgustus laes... Naudi elegantset interjööri, mida ilmestavad diskreetsed mattkroomid kujunduselemendid. Lase end
Bose® helisüsteemil ja selle tipptasemel kõlaritel kanda unikaalsete helide maailma. Muuda oma sõidud tõeliseks naudinguks!

Jõuline välisilme

Oma 17” Emotion või Explore valuvelgedega on Uus Renault CAPTUR alati valimis sind su unistuste linnaekskursioonile viima. Sinu krossoveri enesekindel
iseloom peegeldub nii peenes esteetikas kui ka tugevas isikupäras. Selle LED esi- ja tagatuled toovad valgust su igasse argipäeva. CAPTUR muudab su
linnasõidu kogemused huvitavamaks ja paremaks.

Värvivalik
Katus plaatinahall

Leekpunane
Katus - säravmust

Katus elevandiluu*

Plaatinahall

Atacama oranž

Katus elevandiluu*

Plaatinahall

Ookeanisinine

Katus elevandiluu*

Plaatinahall

Marina sinine*

Katus cappucino pruun

Pärlvalge

Katus elevandiluu*

Cappucino pruun

Atacama oranž
Katus - säravmust

Ookeanisinine
Katus - säravmust

Marina sinine*
Katus - säravmust

Pärlvalge
Katus - säravmust

Elevandiluu*
Katus - säravmust

Katus plaatinahall

Cappucino pruun

Katus elevandiluu*

Kassiopeia hall

Cappucino pruun

Katus elevandiluu*

Plaatinahall

Cappucino pruun

Katus elevandiluu*

Säravmust

Cappucino pruun

Plaatinahall
Katus - säravmust

Kassiopeia hall
Katus - säravmust

Cappucino pruun
Katus - säravmust

Säravmust
Katus - plaatinahall

Katus Plaatinahall

Iron sinine**
Katus - säravmust

Katus säravmust

Ametüstlilla**
Katus - plaatinahall

* Mittemetallikvärv.
** Spetsiaalne kerevärv S-EDITIONI jaoks.
*** Spetsiaalne kerevärv Initiale PARIS’ jaoks.

Varustus
ALIZE

16’’ terasveljed

Klassikaline tekstiilpolster,
must

• ABS-pidurid koos elektroonilise pidurdusjõu
jaotussüsteemiga
• Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC
• Mäeltstardiassistent
• Rehvirõhu kontrollsüsteem
• Eesmised ja külgmised (pea ja rindkere
piirkonna) turvapadjad juhile ja kaassõitjale
(kaassõitja turvapadja saab deaktiveerida)
• Juhi ja kaassõitja pea ja rindkere piirkonda
kaitsvad külgmised turvapadjad
• Kinnitamata turvavööde märguandesignaal
esiistmetel
• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
• 3-punkti turvavööd kõigil istmetel
• Reguleeritava kõrgusega peatoed esi- ja
tagaistmetel
• ISOFIX lasteistme kinnitussüsteem
• Elektriline kiirustundlik roolivõimendi
• Renault võtmekaart

• Kaugjuhtimisega kesklukustus
• Pardakompuuter
• ECO sõidurežiim
• Mehaaniline kliimaseade
• Integreeritud ekraaniga R&GO DAB raadio (ilma
CD-ta), 4×20W, Bluetooth®, USB ja 3,5 mm
audiopistik, nutitelefoni hoidik, ühildub R&GO
rakendusega
• Elektriliselt reguleeritavad soojendusega
küljepeeglid
• Elektrilised aknatõstukid esi- ja tagaustel
• Reguleeritava kõrguse ja sügavusega
roolisammas
• Reguleeritava kõrgusega juhiiste
• Peeglid päikesesirmides
• 1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagumise
istmepingi seljatugi koos kolme reguleeritava
kõrgusega peatoega
• C-kujulised LED päevasõidutuled

• LED tagatuled
• Kerevärvi põrkerauad
• Musta värvi krobelise viimistlusega
põhjakaitsed ees ja taga
• Kere värvi välimised ukselingid
• Musta värvi krobelise viimistlusega
küljepeeglite korpused ja külgmised
kaitseliistud
• Elevandiluuvärvi dekoratiivsed
sisustuselemendid
• Tumedates toonides interjöör
• Klassikaline tekstiilpolster
• Elevandiluuvärvi Easy Life sahtel
(valgustuseta)
• Rehviparanduskomplekt
• 16” terasveljed

Varustus
LIMItED (ALIZE +)

16” valuveljed Celsium

Limited märgistusega
esiuste lävepakuliistud

• Tagumine parkimisabisüsteem
• Media Nav Evolution multimeediasüsteem
koos 7” puuteekraani, ilma CD-ta DAB
digiraadio, navigatsioonisüsteemi, Euroopa
kaartide, Bluetooth® ühenduse, liiklusinfo,
USB-liidese ja 3,5 mm audiopistikuga
• Automaatselt kokkuklapitavad küljepeeglid
• Ökonahaga kaetud rool
• Elektrilised aknatõstukid impulsslülitiga
juhiuksel
• Udutuled
• Toonitud tagumised klaasid
• Läikivmusta värvi küljepeeglite korpused
• Kroomitud kaitseliist ukse alaosas
• Limited märgistusega esiuste lävepakuliistud
• Limited märgistus esitiibadel
• Kroomitud dekoratiivelemendid salongis
• Modulaarne pakiruumi põrand
• Valgustusega Easy Life sahtel
• 16” valuveljed Celsium

Limited märgistus esitiibadel

Varustus
INtENS (LIMItED +)

17” musta värviga
valuveljed Emotion

Pildil on kujutatud Intens versiooni interjöör koos lisavarustusega

• Pure Vision täis-LED esituled
• Kurvitulede funktsiooniga udutuled
• Automaatne kliimaseade
• Vihma- ja valgussensor
• Renault’ vabakäe-võtmekaart
• Nahkkattega rool
• Ilma tagumiste toonklaasideta
• Kahevärviline kere (katus ja küljepeeglite
korpused)
• Kroomviimistlusega dekoratiivliist tagaluugil
• Kroomitud dekoratiivelemendid salongis
• Halli värvi põhjakaitsed ees ja taga
• Zip Collection eemaldatavad istmekatted
• Taskud esiistmete tagakülgedel
• 17” musta värviga valuveljed Emotion

Eemaldatav tekstiilpolster,
hall

17” musta värviga
valuveljed Explore

Eemaldatav tekstiilpolster,
karamell

Eemaldatav tekstiilpolster,
sinine

Varustus
S-EDItIoN (INtENS +)

17” valuveljed Filante

Alcantara detailidega
nahkpolster

• 7” puuteekraaniga multimeediasüsteem R-LINK
Evolution, DAB raadio, 3D Sound by Arkamys®
helisüsteem, TomTom® navigatsioonisüsteem,
Bluetooth®, USB ja 3,5 mm audiopistik, ligipääs
võrguteenustele, Euroopa kaartide laiendatud
versioon
• Toonitud tagumised klaasid
• Esiistmete vaheline käetugi
• Premium pakett – alumiiniumist pedaalid,
isetumenev tahavaatepeegel, valgustusega
meigipeeglid päikesesirmides, LED laetuled,
päikeseprillide hoidik juhi pool
• Sinist värvi kujunduselemendid salongis
• S-Edition märgistusega esiuste lävepakuliistud
• S-Edition märgistus esitiibadel
• Alcantara detailidega nahkpolster
• Salongi põrandamatid
• 17” valuveljed Filante

S-Edition märgistusega
esiuste lävepakuliistud

S-Edition märgistus
esitiibadel

Varustus
INItIALE PArIS (INtENS +)

17” teemantlõikega
valuveljed INITIALE PARIS

Nappa nahkpolster, halli
värviliuga

• Iseparkimissüsteem Easy Park Assist koos
eesmiste, tagumiste ja külgmiste andurite ning
tagurduskaameraga
• Pimenurga jälgimissüsteem
• R-LINK Evolution multimeediasüsteem koos
7” puuteekraani, DAB digiraadio, Bose®
helisüsteemi, TomTom® navigatsioonisüsteemi,
Bluetoothi®, USB ja 3,5 mm audiopistiku,
võrguteenuste ning laiendatud Euroopa
kaartidega
• LED suunatuled
• Toonitud tagumised klaasid
• Eridisaini ja kroomitud detailidega esivõre
• Kroomitud udutulede ümbrised
• INITIALE PARIS’ märgistus tagaukse alaosa
kroomliistul, lävepakuliistudel ja esivõrel
• Eridisainiga põhjakaitsed ees ja taga
• Esiistmete vaheline käetugi

• Premium pakett – alumiiniumist pedaalid,
isetumenev tahavaatepeegel, valgustusega
meigipeeglid päikesesirmides, LED laetuled,
päikeseprillide hoidik juhi pool
• Nappa nahkpolster
• Esiistmete soojendus
• Nahast elementidega armatuurlaud ja
uksepolster
• Alumiiniumist lävepakuliistud ja pedaalid
• Salongi põrandamatid
• Heledates toonides interjöör
• 17” teemantlõikega valuveljed INITIALE PARIS

Nappa nahkpolster,
must

Tehnilised andmed
Mootor
Kütuse tüüp
Emissioonistandard
Käigukasti tüüp
Sissepritse tüüp
Töömaht (cm3)
Silindri diameeter x kolvi käik (mm)
Silindrite / klappide arv
Maksimumvõimsus kW (hj) pööretel (p/min)
Maksimaalne pöördemoment Nm pööretel (p/min)
Tahmaosakeste filter
Stop & Start süsteem

JÕUDLUS

Maksimaalne kiirus (km/h)
1000 m paigalstardist (s)
Kiirendus 0-100 km/h (s)

KÜTUSEKULU JA CO2 HEITKOGUSED (NEDC)

1

Linnas (l / 100 km)
Maanteel (l / 100 km)
Kombineeritud (l / 100 km)
CO2 heitkogused kombineeritud tsüklis (g/km)

ENERGY
TCe 90
bensiin
Euro 6c
5-k. manuaal
mitmepunkti
järjestikune
898
72,2 x 73,1
3 / 12
66 (90)
pööretel 5 500
140
pööretel 2 250
jah

ENERGY
TCe 120
bensiin
Euro 6b
6-k. manuaal
otsesissepritse
järjestikune
1 197
72,2 x 73,1
4 / 16
87 (118)
pööretel 5 000
205
pööretel 2 000
jah

ENERGY
TCe 120 EDC
bensiin
Euro 6b
6-k. EDC automaat
otsesissepritse
järjestikune
1 197
72,2 x 73,1
4 / 16
87 (118)
pööretel 5 000
205
pööretel 2 000
jah

ENERGY
TCe 150**
bensiin
Euro 6b
6-k. manuaal
otsesissepritse
järjestikune
1 330
72,2 × 81,2
4 / 16
110 (150)
pööretel 5 000
250
pööretel 1 700
jah

ENERGY
TCe 150 EDC**
bensiin
Euro 6b
6-k. EDC automaat
otsesissepritse
järjestikune
1 330
72,2 × 81,2
4 / 16
110 (150)
pööretel 5 000
250
pööretel 1 700
jah

ENERGY
dCi 90
diisel
Euro 6c
5-k. manuaal
ühisanumotsesissepritse
1 461
76 x 80,5
4/8
66 (90)
pööretel 4 000
220
pööretel 1 750
jah
jah

ENERGY
dCi 90 EDC
diisel
Euro 6c
6-k. EDC automaat
ühisanumotsesissepritse
1461
76 x 80,5
4/8
66 (90)
pööretel 4 000
220
pööretel 1 750
jah
jah

171
34"40
13"10

182
31"60
9"90

192
31"80
10"60

216

216

8”20

9”20

171
34"80
13"10

172
35"20
13"80

NEDC BT: alates / kuni
6,4 / 6,9
4,8 / 4,8
5,4 / 5,6
123 / 128

NEDC
7,0
4,7
5,5
125

NEDC
7,0
4,7
5,5
125

NEDC
6,8
4,6
5,4
121

NEDC
6,4
4,6
5,3
118

ROOLISÜSTEEM

Roolivõimendi
Pöörderingi läbimõõt äärekivide/seinte vahel (m)

PIDURDUSSÜSTEEM

Ees - ventileeritavad kettad (läbimõõt, mm / paksus, mm)
Taga - trummel (läbimõõt, mm)

kiirustundlik elektriline roolivõimendi
10.42
258 / 22

280 / 24

280 / 24

VELJED JA REHVID
Standardrehvid*

MASSID (kg)

Tühimass
Täismass
Piduritega haagise lubatud suurim mass

NEDC BT: alates / kuni NEDC BT: alates / kuni
4,6 / 4,8
4,5 / 4,8
4,0 / 4,1
4,2 / 4,2
4,2 / 4,4
4,3 / 4,4
111 / 115
113 / 117

280 / 24
9’’

280 / 24

280 / 24

280 / 24

1 248
1 747
1 200

1 294
1 784
1 200

16": 205 / 60R16, 17": 205 / 55R17
1 173
1 659
1 200

1 195
1 727
1 200

1 202
1 744
1 200

1 299
1 724
1 200

1 319
1 744
1 200

* Sõltuvalt versioonist. ** Andmed kinnitamisel
1
Renaul CAPTURI mudelivaliku erinevate versioonide kütusekulu jääb kombineeritud tsüklis vahemikku 4,2 – 5,6 l/100 km ning CO2 heitkogused vahemikku 111– 128 g/km. Kütusekulu ja heitkoguste andmed on määratud vastavalt trükise
koostamise ajal kehtinud seadusandlusele, tuginedes ametlikele laboritingimustes läbi viidud testidele. Kütusekulu ja CO2 heitkogused konkreetsel autol ja reaalsetes teeoludes võivad esitatud mõõtmistulemustest erineda, kuna nendele
muutujatele avaldavad mõju sõiduki kaal (sealhulgas paigaldatud lisavarustus, reisijate arv, ...), juhi oskused ja sõidustiil ning muud tegurid (nagu teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, jne).

Driving ECO2 programmi raames pakub Renault Grupp enda toodetud sõidukitel lahendust, mis aitab juhil aktiivselt mõjutada sõidu ökonoomsust ja keskkonnasäästlikkust ning anda seeläbi oma panus keskkonnakaitsesse.
Renault Grupi sõidukid on samuti toodetud taaskasutatud osadest, vastavalt keskkonnakaitsealaseid nõudeid sätestavatele regulatsioonidele. Detailsem info keskkonnakaitse nõuetele vastavuse kohta on saadaval aadressil www.renault.
com ning Renault volitatud partnerite juures.

Mõõdud

Pakiruumi maht (dm3)
VDA maht (ISO 3832) (kuni pakiriiulini)
(min./maks.)
Maksimaalne mahtuvus, kui tagaistmed on
alla klapitud (katuseni välja)

377 / 455
1 235

MÕÕDUD (mm)
A
Teljevahe
B
Kogupikkus
C
Esiülend
D
Tagaülend
E
Rööbe ees
F
Rööbe taga
G
Kogulaius küljepeegliteta
H
Koormata sõiduki kõrgus
H1 Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga
J
Koormata sõiduki tagaluugi laadimiskõrgus
K
Koormata sõiduki kliirens
L
Põlveruum tagaistmel
Salongi laius eesistujate küünarnukkide
M
kõrgusel
laius tagaistujate küünarnukkide
M1 Salongi
kõrgusel

2 606
4 122
866
650
1 531
1 516
1 778
1 566
2 031
732
170
215
1 380
1 370

MÕÕDUD (mm)
N
Salongi laius eesistujate õlgade kõrgusel
N1 Salongi laius tagaistujate õlgade kõrgusel
P
Pearuum esiosas, mõõdetud 14°
P1 Pearuum tagaosas, mõõdetud 14°
Pakiruumi ava ülaosa laius /
Y
pakiruumi maksimaalne laius
Y1 Pakiruumi ava alaosa laius
Y2 Pakiruumi laius rattakoobaste vahel
Z
Pakiruumi laadimisava kõrgus
laadimispikkus kokkuklapitud
Z1 Maksimaalne
tagaistmete seljatugede korral
laadimispikkus tagaistme
Z2 Maksimaalne
seljatoeni (istmepink ees / taga)
Z3 Maksimaalne kõrgus tagariiuli all

1 368
1 330
905
860
905
1 010
983
990
685
1 512
884 / 724
595

Avarda oma Renault CAPTURI
kogemust aadressil www.renault.ee

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud tekst on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab Renault
endale õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Need muudatused edastatakse Renault’ edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi,
valiku või tarvikuna) vastavalt riigile. Uusima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või sisekujundusest. Kõik õigused
on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault’ eelneva kirjaliku loata.
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