
Renault CAPTUR
Uus



Atraktiivne ja populaarne linna crossover - 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. 

Linnaseiklus







Oma 17” Emotion või Explore valuvelgedega on 
Uus Renault CAPTUR alati valimis sind su unistuste 
linnaekskursioonile viima. Sinu crossoveri 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. 

Jõuline välisilme



Uues Renault CAPTUR'is on kõik, et tagada sulle hea enesetunne. Haara nahaga kaetud roolist, puuduta R-LINK Evolutioni konsooli ning kasuta ära        
Android AutoTM-ga ühilduva süsteemi eelised. Nüüd pääsed oma nutitelefoni rakendustele* ligi läbi auto 7” multimeedia ekraani. Seitsme kõrglahutusega 
kõlariga Bose® Sound System kindlustab sulle erakordse helikogemuse. Lase sel end kõrgustesse kanda.

Mugavus ja uued tehnoloogiad

*Android AutoTM-ga ühilduvad rakendused. Saadavus võib sõltuda asukohariigist.







Linnaelu uus tase

Uus Renault CAPTUR INITALE PARIS viib su igapäevased sõidud täiesti uuele tasemele. Selle ametüstmustaga kombineeritud kahevärvilisel kerel peegeldub 
kogu linna ilu. Sinu crossover lisab oma särava INITIALE PARIS märgistusega esivõre ja 17” valuvelgedega su seiklustele peent tunnetust. Interjöör pakub 
aga veelgi enamat – nappa nahaga kaetud rool, armatuurlaud, istmed ja uksepaneelid on kauni tekstuuriga ja peensusteni viimistletud. Sa sisened uute 
kogemuste maailma, kus midagi pole jäetud juhuse hooleks. Meisterlik viimistlus ja kõrgtehnoloogilised lahendused tagavad üheskoos parima sõidunaudingu. 

 



Pärlvalge
Katus - säravmust

Värvivalik

Atacama oranž
Katus - säravmust

Ookeanisinine 
Katus - säravmust

Marina sinine*
Katus - säravmust

Elevandiluu*
Katus - säravmust

Katus -  
cappucino pruun

Katus - 
elevandiluu* Plaatinahall

Katus - 
elevandiluu* Plaatinahall Ookeanisinine 

Katus - 
elevandiluu* Plaatinahall

Katus - 
elevandiluu* Cappucino pruun

Atacama oranž

Marina sinine*



Cappucino pruun
Katus - säravmust

Plaatinahall
Katus - säravmust

Cassiopeia hall
Katus - säravmust

Leekpunane
Katus - säravmust

  * Mittemetallikvärv
** Spetsiaalne kerevärv INITIALE PARIS jaoks

Säravmust
Katus - plaatinahall

Ametüstlilla**
Katus - plaatinahall

Katus -  
elevandiluu* Plaatinahall Cappucino pruun

Katus -  
plaatinahall Cappucino pruun

Katus -  
elevandiluu* Cassiopeia hall Cappucino pruun

Katus -  
plaatinahall

Katus -  
elevandiluu* Säravmust Cappucino pruun

Katus -  
säravmust



Varustus

• Manuaalne kliimaseade
• Integreeritud ekraaniga R&GO raadio 4x20W (ilma CD-ta), 

Bluetooth® ühendus, USB-liides ja 3,5 mm audiopistik, 
nutitelefoni hoidik, ühilduv R&GO rakendusega

• Ökonahaga kaetud rool

• Elektrilised aknatõstukid impulsslülitiga juhiuksel
• Udutuled
• Kerevärvi küljepeeglite korpused
• Kroomitud kaitseliist ukse alaosas
• Valgustusega Easy Life sahtel

• 16” valuveljed

• 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
• Raadiovalmidus
• 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
• Modulaarne pakiruumi põrand
• 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

• Tagumine parkimisabisüsteem
• Pure Vision täis-LED esituled
• Kurvitulede funktsiooniga udutuled
• Automaatne kliimaseade
• Vihma- ja valgussensor
• Renault käed-vabad võtmekaart
• Media Nav Evolution multimeediasüsteem koos 

7” puutetundliku ekraani, ilma CD-ta raadio, 

navigatsioonisüsteemi, Euroopa kaartide, Bluetooth® 
ühenduse liiklusinfo, USB-liidese ja 3,5 mm audiopistikuga

• Nahkkattega rool
• Automaatselt kokkuklapitavad küljepeeglid
• Kahevärviline kere (katus ja küljepeeglite korpused)
• Kroomviimistlusega dekoratiivliist tagaluugil
• Kroomitud dekoratiivelemendid salongis
• Halli värvi põhjakaitsed ees ja taga

• Kroomitud esivöre
• Zip Collection eemaldatavad istmekatted
• Taskud esiistmete tagakülgedel
• Kahepoolne pakiruumi põrand
• 17” valuveljed

• Extended Grip süsteem
• M+S rehvid
• R-LINK Evolution multimeediasüsteem koos 7” 

puutetundliku ekraani, 3D Sound by Arkamys® helisüsteemi, 
TomTom® navigatsioonisüsteemi, Bluetooth® ühenduse, 
USB-pordi, 3,5 mm audiosisendi, võrguteenuste, laiendatud 

Euroopa kaardi ja Android Auto™ ühilduvusega*
• Esiistmete vaheline käetugi
• Premium pakett – alumiiniumist pedaalid, isetumenev 

tahavaatepeegel, valgustusega meigipeeglid 
päikesesirmides, LED laetuled, päikeseprillide hoidik juhi pool

• Ökonahast elementidega klassikaline (mitte-eemaldatav) 

tekstiilpolster
• Toonitud tagumised klaasid

• Easy Park Assist iseparkimissüsteem koos eesmiste, 
tagumiste ja külgmiste andurite ning tagurduskaameraga

• Pimenurga jälgimissüsteem
• R-LINK Evolution multimeediasüsteem koos 7” puutetundliku 

ekraani, DAB raadio, TomTom navigatsioonisüsteemi, 
Android Auto™ ühilduvuse, Euroopa kaartide, Bose® 
Premium helisüsteemi, Bluetooth® ühenduse, online-
teenuste, USB-liidese ja 3,5 mm audiopistikuga,

• 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

INITIALE PARIS (INTENS+)

XMOD (INTENS+)

INTENS (ZEN+)

ZEN (LIFE+)

LIFE

* Android Auto™ ühilduvus sõltub riigist.



Tehnilised andmed
MOOTOR ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 120 ENERGY TCe 120 EDC ENERGY dCi 90 ENERGY dCi 90 EDC ENERGY dCi 110
Kütuse tüüp bensiin bensiin bensiin diisel diisel diisel
Emissioonistandard Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Käigukasti tüüp 5-k. manuaal 6-k. manuaal 6-k. EDC automaat 5-k. manuaal 6-k. EDC automaat 6-k. manuaal

Sissepritse tüüp mitmepunkti
järjestikune

otsesissepritse
järjestikune

otsesissepritse
järjestikune

ühisanum 
otsesissepritse

ühisanum 
otsesissepritse

ühisanum 
otsesissepritse

Töömaht (cm3) 898 1197 1197 1461 1461 1461
Silindri diameeter x kolvi käik (mm) 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Silindrite / klappide arv 3 / 12 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Maksimumvõimsus kW (hj) pööretel (p/min) 66 (90) pööretel 5000 87 (118) pööretel 5000 87 (118) pööretel 5000 66 (90) pööretel 4000 66 (90) pööretel 4000 81 (110) pööretel 4000
Maksimaalne pöördemoment Nm pööretel (p/min) 140 pööretel 2250 205 pööretel 2000 205 pööretel 2000 220 pööretel 1750 220 pööretel 1750 260 pööretel 1750
Tahmaosakeste filter - - - jah jah jah
Stop & Start süsteem jah jah jah jah jah jah

JÕUDLUS
Maksimaalne kiirus (km/h) 171 182 192 171 172 180
1000 m paigalstardist (s) 34"40 31"60 31"80 34"70 35"00 33"10
Kiirendus 0-100 km/h (s) 13"05 9"90 10"60 13"10 13"80 11"40

KÜTUSEKULU JA CO2 HEITKOGUSED (NEDC)
Ilma Extended Grip süsteemita versioon
Linnas (l / 100 km) 6,0 7,0 7,0 4,0 4,0 4,0
Maanteel (l / 100 km) 4,5 4,7 4,7 3,4 3,7 3,6
Kombineeritud (l / 100km) 5,1 5,5 5,5 3,6 3,8 3,7
CO2 heitkogused kombineeritud tsüklis (g/km) 113 125 125 95 99 98
Koos Extended Grip süsteemiga versioon
Linnas (l / 100 km) 6,2 6,8 6,8 4,1 4,2 4,1
Maanteel (l / 100 km) 4,7 4,9 4,9 3,5 3,9 3,7
Kombineeritud (l / 100km) 5,2 5,6 5,6 3,7 4,0 3,9
CO2 heitkogused kombineeritud tsüklis (g/km) 120 127 127 98 103 101
Kütusepaagi maht (l) 45

ROOLISÜSTEEM
Roolivõimendi kiirustundlik elektriline roolivõimendi
Pöörderingi läbimõõt äärekivide/seinte vahel (m) 10.42

PIDURDUSSÜSTEEM
Ees - ventileeritavad kettad (läbimõõt, mm / paksus, mm) 258 / 22 280 / 24 280 / 24 280 / 24 280 / 24 280 / 24
Taga - trummel (läbimõõt, mm) 9’’

VELJED JA REHVID
Standardrehvid* 16": 205 / 60R16, 17": 205 / 55R17

MASSID (kg)
Tühimass 1173 1195 1202 1200 1290 1205
Täismass 1671 1727 1744 1755 1780 1762
Piduritega haagise lubatud suurim mass 1200 1200 1200 1200 1200 1200
 
* Sõltuvalt versioonist.
Ülaltoodud väärtused võivad sõiduki varustusest sõltuvalt erineda.

Kütusekulu ja CO2 heitkogused on määratud vastavalt standardsele, reguleeritud meetodile. See on inentne kõigile tootjatele ning võimaldab sõidukeid võrrelda. Tegelik kütusekulu sõltub sõiduki kasutustingimustest, varu-
stusest ja juhi sõidustiilist. Optimaalse kütusekulu saavutamiseks järgige selleteemalisi nõuandeid, mis on saadaval meie kodulehel.







Avarda oma Renault Captur‘i
kogemust aadressil www.renault.ee

Renault zaleca

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.

Renault soovitab
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