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کپچر

جستجوي زندگي

خودروي كپچر در دس�ته بندي خودروها از منظر ابعادي يك خودروي شاس�ی بلند جمع و جور ش�هری يا به اصطالح كراس اوور به حساب
میآيد .در واقع اين خودرو جاداري يك خودروي شاسي بلند و چابكي يك خودروي كوچك سواري را در هم آميخته و داراي ظاهري بسيار
زيبا و جذاب است كه اختالف رنگ بدنه با سقف خودرو نيز بر زیبایی ظاهري اين خودرو افزوده است.
عمده مزيت و برتري اين خودرو در قياس با س�اير خودروهاي رقيب برخورداري از موتور بس�يار قدرتمند و پرتوان توربوشارژ همراه با مصرف
بسيار پايين سوخت است كه با همراهي يك گيربكس دوكالچه اتوماتيك سواري بسيار نرم و لذت بخشي را براي سرنشين فراهم خواهد كرد.
در اين خودرو طیف وس�یعی از امکانات به صورت اس�تاندارد تعريف شده اس�ت تا راحتي بيشتري براي سرنشينان خود فراهم كند و حس
لوكس بودن و لذت رانندگي را منتقل نمايد.

برخي از افتخارات اين خودرو

داراي پنج ستاره ايمني از EuroNCAP
فروش  255.000دستگاه در مدت  20ماه در اروپا
سومين  SUVسال  2014در اروپا
اولين  SUVسال  2015در فرانسه
بهترين خودرو در نمايشگاه  2013در سئول
فروش  1.000دستگاه در كره در مدت  7دقيقه
خودرو سال  2014در كره
خودروي پر فروش برند رنو در سال 2014

خودرويي كاربردي همراه با نوآوري ،زيبا و برازنده
جمع و جور و يك كراس اور غيرتهاجمي
يك خودروي مدرن ،بروز ،شيك و باهوش
خودروي امن طبق استاندارهاي روز اروپا
خودرويي جادار ،شيك و جذاب
توليد رنو در سايت واالدوليد اسپانيا

موتور H5FTيكي از جديدترین و مدرنترین موتورهاي رنو میباشد كه
داراي چهار سيلندر و  16سوپاپ بوده و با داشتن توربو شارژ توانسته با
حجم موتور  1200سي سي توان  120اسب بخار را فراهم آورد.
توربوشارژ اين خودرو در محدوده دور موتور  2000دور در دقيقه وارد
م��دار ش��ده و حداكثر خروجي توان موتور از اين دور قابل دسترس��ي
اس��ت .الزم به ذكر اس��ت كه دور موتور  2000معموالً از دنده یک به
بعد در دسترس قرار میگيرد و اين بدين معني است كه حداكثر توان
موت��ور را به محض خ��روج از دنده يك و در دنده دو خواهيم داش��ت
و در نتيجه خودرو بس��يار س��ريع ش��تاب گرفته و در ص��ورت نياز به
حركت پرش��تاب میتواند بس��يار لذت بخش باشد و به سرعت به نياز
راننده پاس��خ دهد .ضمن اينكه  %90قدرت موتور در دنده يك و دور
موت��ور  1500قابل دسترس��ي خواهد بود بنابراين در ش��تابگيري و
حركت اوليه خودرو بسيار چابك خواهد بود .اين امر بدليل استفاده از
تكنولوژي  VVTدر اين موتور است.
در طراح��ي موتور اين خودرو ،رن��و از اصول طراحي موتور خودروهاي
فرمول يك خود بهره برده است و از آلومينيوم براي ساخت آن استفاده

مشخصات فني كپچر مدل 2017

خودرو

موتور

سيستم انتقال قدرت
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ظرفيت

رينگ و تاير

تجهيزات

ساير تجهيزات

مشخصات فني خودرو
كد و كالس محصول

رنوكپچر2017
 75007سقف مشكي 75008 /سقف سفيد

4سيلندر خطي با توربوشارژ()TCE120
نوع موتور
1200
حجم موتور (سي سي)
120-4900
قدرت موتور (اسب بخار) دور موتور
190-2000
حداكثر گشتاور (نيوتن متر) دور موتور
16/4
تعداد سيلندر /سوپاپ
يورو)Euro5( 5
استاندارد آاليندگي
اتوماتيك  2كالجه
گيربکس
192
حداكثر سرعت (كيلومتر در ساعت)
10.9
شتاب صفر تا  100كيلومتر (ثانيه)
4.7
مصرف خارج شهر (ليتر در  100كيلومتر)
6.6
مصرف داخل شهر (ليتر در  100كيلومتر)
5.9
مصرف سوخت تركيبي
ديسكي  /كاسه اي
ترمزهاي جلو  /عقب
سيستم ترمز ضد قفل ()ABS
سيستم توزيع متعادل نيروي ترمزEBD
سيستم ترمز كمكي در موارد اضطراري EBA
سيستم كنترل پايداري الكتريكيESP
سيستم كمكي حركتي در سر بااليي HSA
كمربند ايمني جلو با قابليت محدود كردن فشار وارده و پيش
كمربندهاي ايمني
كشنده
كيسه هواي ايمني ()Airbag
راننده ،سرنشين جلو و جانبي (مجموعاً  4عدد)
فضاي صندوق عقب(متر مكعب) تا باالي
377/455
طاقچه عقب (حداقل  /حداكثر)
فضاي صندوق عقب(متر مكعب) با صندلي
1235
هاي تا شده عقب
12
جعبه داشبورد كشويي(ليتر)
45
باك بنزين (ليتر)
205/55R17
اندازه تايرها
رينگ آلومينيومي  17اينچ
سايز و نوع رينگ
برقي
شيشه باالبرجلو و عقب
اتوماتيك مجهز به سنسور باران
برف پاك كن
با قابليت پشتيباني صندلي كودك (ايزوفيكس)
صندلي جلو وعقب
تاشو( )2.3،1.3با قابليت تنظيم طولي
صندلي عقب
برقي
فرمان
برقي و تاشونده با ديد گسترده و مجهز به گرمكن
آيينه هاي جانبي
سيستم استارت دكمه اي هوشمند ،سيستم ضد سرقت خودرو (ايموباليزر) ،سنسور پارك و دوربين دنده عقب،كروز
كنترل و سيستم محدود كننده سرعت ( ،)Speed Limiterسيستم مصرف بهينه موتور( ،)ECO-MODEمولتي مديا با
صفحه لمسي  7اينچي،سيستم تهويه مطبوع اتوماتيك،غربيلك فرمان چرمي،قابليت تلسكوپي تنظيم فرمان و تنظيم
ارتفاع ،كارت قفل و استارت هوشمند رنو،سيستم تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو ،تودوزي چرم  3،عدد پشت سري
عقب قابل تنظيم  ،چراغ هاي  LEDروز روش��ن و سنس��ور اتوماتيك نور چراغ ها ،گرم كن صندلي هاي جلو ،كنسول
مياني صندلي هاي جلو و شيشه هاي كوچك عقب و شيشه عقب تيره.

به روز رسانی :شهریور  / 1395احتمال تغییر در تجهیزات و امکانات خودرو وجود دارد .لذا به کد محصول مندرج در باالی جدول و اسناد خودرو توجه فرمایید.

برخي از ويژگيهای اين خودرو

آشنايي با موتور اين خودرو

شده است و همانطور كه مستحضريد رنو همه ساله در بين خودروهاي گيربكسهای اتوماتيك دو كالچه میباش��د .اين گيربكس از نوع شش
س��رعته بوده و دندههای زوج بر روي يك كالچ و دندههای فرد بر روي
مسابقات بينالمللي فرمول يك جزو برترينها بوده است.
كالچ ديگر قرار دارند .اين تكنولوژي باعث میش��ود كه تعويض دندهها
در اين خودرو بس��يار به نرمي و رواني صورت گيرد و هيچگونه احساس
آشنايي با گيربكس اين خودرو
گيربك��س اي��ن خ��ودرو از مدل  EDCاس��ت ك��ه يك��ي از بروزترين وقفه و تأخيري در تعويض دنده احساس نشود.

