Specificaties Renault Captur Intens 0.9TCe 90pk
Technische specificaties
Motor
Cilinderinhoud (in cm3)
Aantal cilinders/kleppen per cilinder
Energielabel
CO2 uitstoot (gr/km)
Max. vermogen (pk/kw)
Max. Koppel (Nm)

898
3/4
C
113
90pk/66kw
140Nm

Transmissie
Bediening
Aantal versnellingen

Handmatig
5 versnellingen

Verbruik (in liters per 100km)
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Gecombineerd

6,0
4,5
5,1

Draaicirkel
Draaicirkel diameter (in meters)

10,42

Gewichten en inhouden
Leeggewicht (in kg)
Totaal toegestaan belast gewicht (in kg)
Max. aanhangergewicht ongeremd (in kg)
Max. aanhangergewicht geremd (in kg)
Brandstoftank in liters
Bagageruimte/met neergeklapte bank (in liters)

1148
1671
620
1200
45
455/1235

Prestaties
Maximum snelheid in km/h
0-100 km/h in seconden

171
13

Uitrusting
Veiligheid
- Actieve bochtverlichting geïntegreerd in
de mistlampen
- LED PURE VISION koplampen
- ABS met remkracht assistent
- ESC (elektronische stabiliteitscontrole)
met tractie- en onderstuurcontrole
- Adaptieve airbags voor bestuurder en
passagier
- Zij-airbags vóór (lichaam en hoofd)
- ISOFIX bevestigingssysteem achterbank
links en rechts
- LED dagrijverlichting in C-shape
- ECO mode
- Boordcomputer en schakelindicator
- Bandenreparatieset
Comfort
- Hill Start Assist
- Cruise control met snelheidsbegrenzer
- Elektronisch geregelde airconditioning
- Regen- en lichtsensor
- Parkeersensoren achter met optische en
sonische weergave
- Elektrisch verstelbare, inklapbare en
verwarmbare buitenspiegels
- Renault Card met afstandsbediening
- Elektrische ramen vóór en achter
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Stuurwiel in diepte en hoogte verstelbaar
Interieur
- Versnellingspookknop en handrem met
leder bekleed
- Met leder bekleed stuurwiel
- Portieren en dashboard afgewerkt met
zachte materialen
- Verwijder- en wasbare stoelbekleding in
de kleur “Noir/Ivoire”
- Dubbele bodem bagageruimte
- 3 hoofdsteunen achter
- Verschuifbare achterbank (16cm)
- Neerklapbare achterbank (1/3 – 2/3)

Exterieur
- 17” lichtmetalen velgen “Emotion Noir”
- Chromen sierstrip in grill en afwerking op
de achterklep
- Afwerking deurstijlen in hoogglans zwart
- LED achterlichten met 3D effect
- Spiegelkappen in zwart
- Voor- en achterbumper in zwart
- Two-tone kleurstelling carrosserie
- Skidplates voor en achter in “Gris”
- Privacy Glass achterste zijruiten en
achterruit
Multimedia
- MediaNav multimedia navigatie systeem
met 7” touchscreen
- Digitale radio DAB+ met 4 speakers en 2
tweeters, waarvan 2 Bass Reflex
speakers vóór, MP3 en
stuurkolombediening
- Bluetooth handsfree telefoonbediening en
audiostreaming
- USB en AUX aansluiting
-

