
Renault CAPTUR
 Tεχνικά Χαρακτηριστικά και Εξοπλισμός



Διαστάσεις Renault CAPTUR

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (lt VDA χωρητικότητα - προδιαγραφή ISO 3832)
Μέγιστος χώρος φόρτωσης μέχρι την εταζέρα (min/max) 377/455
Μέγιστη χωρητικότητα με τα πίσω καθίσματα 
αναδιπλωμένα (έως την οροφή) 1,235

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
A Μεταξόνιο 2,606
B Συνολικό μήκος 4,122
C Μπροστινός πρόβολος 866
D Οπίσθιος πρόβολος 650
E Μετατρόχιο εμπρός 1,531
F Μετατρόχιο πίσω 1,516
G Συνολικό πλάτος χωρίς τους εξωτερικούς καθρέπτες 1,778

H Ύψος χωρίς φορτίο 1,566

H1 Ύψος με την πόρτα του χώρου αποσκευών 
ανοιγμένη (χωρίς φορτίο) 2,031

 J Ύψος μέχρι το κατώφλι του χώρου αποσκευών 732
K Απόσταση αμαξώματος από το έδαφος (με φορτίο) 170
L Χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών 215

M Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των αγκώνων στις 
μπροστινές θέσεις 1,380

M1 Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των αγκώνων στις 
πίσω θέσεις 1,370

N Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των ώμων στις 
μπροστινές θέσεις 1,368

N1 Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των ώμων στις 
μπροστινές θέσεις 1,330

P Απόσταση έδρας – οροφής στις 14° (μπροστινά 
καθίσματα) 905

P1 Απόσταση έδρας – οροφής στις 14° (πίσω καθίσματα) 860

Y Εσωτερικό πλάτος άνω μέρους χώρου αποσκευών/
μέγιστο πλάτος χώρου αποσκευών 905/1,010

Y1 Εσωτερικό πλάτος κάτω μέρους χώρου αποσκευών 983
Y2 Εσωτερικό πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών 990
Z Ύψος ανοίγματος χώρου αποσκευών  685

Z1 Μέγιστο μήκος φόρτωσης (από την πόρτα του 
πορτμπαγκάζ έως τα αναδιπλωμένα πίσω καθίσματα) 1,512

Z2 Μήκος φόρτωσης πίσω από τα καθίσματα  
(με μπροστά/πίσω τα συρόμενα πίσω καθίσματα 884/724

Z3 Ύψος κάτω από την εταζέρα 595



Τεχνικά χαρακτηριστικά
Έκδοση Energy Tce 90 Energy dCi 90 Energy dCi 90 EDC
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Προδιαγραφές ρύπων EURO6 C
Stop & Start Στάνταρ
Μέγιστη ισχύς kW CEE (hp) 66 (90) 66 (90) 66 (90)
Στροφές ανά λεπτό 5500 4000 4000
Μέγιστη ροπή Nm CEE 140 220 220
Στροφές ανά λεπτό 2250 1750 1750
Κυβισμός (cm3) 898 1461 1461
Διάμετρο x Διαδρομή (mm) 72,2x73,1 76x80,5 76x80,5
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων 3/12 4/8 4/8

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Τύπος/Αριθμός σχέσεων Μηχανικό - 5 σχέσεων Μηχανικό - 5 σχέσεων EDC διπλού συμπλέκτη - 6 σχέσεων
Ταχύτητα στις 1.000 σ.α.λ. με 1η 6,51 8,57 7,67
Με 2η 12,40 16,33 13,34
Με 3η 19,67 25,90 20,65
Με 4η 26,86 35,36 29,33
Με 5η 36,79 48,53 39,13
Με 6η - - 50,53

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κρεμαγιέρα Ηλεκτρική με μεταβαλλόμενη υποβοήθηση
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων 10,42

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Ανάρτηση εμπρός Γόνατα Mac-Pherson με τριγωνικά κάτω ψαλίδια και αντιστρεπτική δοκό
Ανάρτηση πίσω Ημιάκαμπτος άξονας προγραμματιζόμενης παραμόρφωσης με ελικοειδή ελατήρια

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Ελαστικά αναφοράς 16": 205/60R16-LRR, 17": 205/55R17-LRR

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
ABS & AFU Στάνταρ
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESP) Στάνταρ
Hill Start Assist - Υποβοήθηση εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση Στάνταρ
Εμπρός: αεριζόμενοι δίσκοι, διάμετρος (mm), πάχος (mm) 258/22 280/24
Πίσω: Ταμπούρα 9" αεριζόμενα ταμπούρα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Συντελεστής αεροδυναμικής SCx 0,790 0,790 0,790
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 171 171 172
0-100km/h (s) 13"1 13"1 13"8
400m από στάση (s) 18"8 18"7 19"3
1000m από στάση (s) 34"4 34"8 35"2

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
(1) (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017/1347 ΕΕ)

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 (g/km) 123 - 128 111 - 115 113 - 117
Αστικός κύκλος (l/100km) 6,4 - 6,9 4,6 - 4,8 4,5 - 4,8
Υπεραστικός κύκλος (l/100km) 4,8 4,0 - 4,1 4,2
Συνδυασμένος κύκλος (l/100km) 5,4 - 5,6 4,2 - 4,4 4,3 - 4,4

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ρεζερβουάρ καυσίμου (l) 45

ΒΑΡΗ (KG)
Απόβαρο (χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό) (M.V.O.D.M.) 1173 1248 1294
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (M.M.A.C.) 1659 1747 1784
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα 1200 1200 1200
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα 620 660 680
(1)Η κατανάλωση κατά την πραγματική χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του οχήματος, τον εξοπλισμό και το στυλ οδήγησης του οδηγού.



Χρώματα

Πορτοκαλί Αtacama 
Οροφή Μαύρη (BI XWB)*

Οροφή Ιβουάρ 
(BI XWE)*

Οροφή Ασημί  
(BI XVZ)*

Οροφή Πορτοκαλί 
Atacama (TE EPY)*

Μπλε Ocean 
Οροφή Μαύρη (BI XWD)

Οροφή Ιβουάρ 
(BI XWG)

Οροφή Ασημί 
(BI XVX)

Οροφή Μπλε 
Ocean (TE RQQ)

Λευκό Nacre
Οροφή Μαύρη (BI XUI)*

Οροφή Λευκό 
Nacre (TE QNC)*

Μπλε Marine 
Οροφή Μαύρη (BI XPE)

Οροφή Ιβουάρ 
(BI XPC)

Οροφή Ασημί 
(BI XVS)

Οροφή Μπλε 
Marine (OV RPE)

OV: Μη μεταλλικό χρώμα  
OS: Μη μεταλλικό χρώμα 

ειδικής επεξεργασίας  
TE: Μεταλλικά χρώματα  

*: Μεταλλικά χρώματα 
ειδικής επεξεργασίας



Ιβουάρ
Οροφή Μαύρη (BI XND)

Οροφή Ιβουάρ 
(OS D16)

Ασημί Platine
Οροφή Μαύρη (BI XΝΜ)

Οροφή Ασημί 
(TE D69)

Οροφή Ασημί 
(BI XVW)*

Γκρι Cassiope
Οροφή Μαύρη (BI XΝΚ)

Οροφή Ιβουάρ 
(BI XNJ)

Οροφή Γκρι  
Cassiope (TE KNG)

Κόκκινο Flame
Οροφή Μαύρη (BI XPA)*

Μαύρο
Οροφή Ασημί (BI XVT)

Οροφή Ιβουάρ 
(BI XNN)

Οροφή Μαύρη 
(TE GNE)



Authentic Expression Dynamic

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ABS & AFU ● ● ●
Cruise Control και περιοριστής ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι ● ● ●
ESP & Σύστημα αντισπιναρίσματος (ASR) ● ● ●
Hill Start Assist - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση ● ● ●
Εμπρός ζώνες ασφαλείας ρυθμιζόμενες σε ύψος με προεντατήρες ● ● ●
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση για μη ασφάλιση ζώνης όλων των επιβατών ● ● ●
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού & εμπρός πλευρικοί αερόσακοι ● ● ●
Πίσω πλαϊνές ζώνες ασφαλείας με περιοριστή ισχύος ● ● ●
Σύστημα Stop & Start ● ● ●
Pack Dynamic Plus Bose: (Easy Park Assist) σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος, Σύστημα ειδοποίησης Τυφλού Σημείου & Radio 4x35W με Bose® Sound 
System & 7 ηχεία - - ○

Pack Dynamic Plus: (Easy Park Assist) σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος & Σύστημα ειδοποίησης Τυφλού Σημείου - - ○
Pack Extended Grip Dynamic: ESP με Extended Grip & Ελαστικά παντός καιρού - - ○
Pack Extended Grip Expression: ESP με Extended Grip, Ελαστικά παντός καιρού & Ζάντες αλουμινίου 17'' (Emotion Black ή Grey) - ○ -
Εμπρόσθιοι προβολείς με σύστημα φωτισμού προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης - - ●

ΑΝΕΣΗ
Air Condition με φίλτρο γύρης ● ● -
Διακόπτης ECO ● ● ●
Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα ● ● ●
Ενιαίο συρόμενο πίσω κάθισμα κατά 16cm και διαιρούμενο κατά 1/3 - 2/3 ● ● ●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες ● ● ●
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος ● ● ●
Κάρτα Renault με τηλεχειρισμό για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και ενεργοποίηση εσωτερικών φώτων καμπίνας ● ● -
Πλήρως ανακλινόμενη πίσω σειρά καθισμάτων (flat floor, για απόλυτα επίπεδο πάτωμα από το χώρο αποσκευών έως τα μπροστινά καθίσματα) ● ● ●
Συρτάρι συνοδηγού "Easy Box" 11,5 λίτρων ● ● ●
Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος ● ● ●
Υπολογιστής ταξιδίου (στιγμιαία κατανάλωση, μέση ταχύτητα, συνολική και μέση κατανάλωση, αυτονομία, διανυόμενη απόσταση) ● ● ●
PACK EASY: Αυτόματος κλιματισμός, Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής, Κάρτα Renault "Hands Free" για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και εκκίνηση κινητήρα 
χωρίς κλειδί - ○ ●

Αποθηκευτικές θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων - - ●
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων - ● ●
Κεντρικό υποβραχιόνιο - - ○
Παράθυρο οδηγού συνεχούς λειτουργίας και σύστημα κατά της παγίδευσης - ● ●
Φιμέ κρύσταλλα στα πλαϊνά παράθυρα και στο παράθυρο του χώρου αποσκευών - - ○

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ηχοσύστημα R&GO, 2 DIN, Bluetooth® Hands-Free, θύρες USB & AUX, υποδοχή τοποθέτησης Smartphone, διαθέσιμη εφαρμογή R&GO που περιλαμβάνει: 
Τηλέφωνο, Multimedia, Πλοήγηση CoPilot και Λειτουργίες Αυτοκινήτου ● - -

Σύστημα πολυμέσων MEDIA NAV EVO με οθόνη αφής 7" (Πλοήγηση, Ελληνικό μενού, Ελληνική & Ευρωπαϊκή χαρτογράφηση, ράδιο με 4 ηχεία), Πίσω 
αισθητήρες παρκαρίσματος και Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες - ● -

Renault R-LINK EVOLUTION - Σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 7'', συμβατό με Android Auto, σύστημα πλοήγησης με ευρωπαϊκή χαρτογράφηση, 
Κάμερα οπισθοπορείας, Εμπρός & πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες - - ●

Pack Dynamic Bose: Radio με Bose® Sound System & 7 ηχεία - - ○

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο & Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών, εμπρός ηχείων (εσωτερικό) και 
συρτάρι Easy Box σε χρώμα Ιβουάρ ● - -

Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο/ιβουάρ & Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών, εμπρός ηχείων (εσωτερικό) 
και συρτάρι Easy Box σε χρώμα Ιβουάρ - ● -

Ταμπλό σε μαύρη απόχρωση, Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" σε χρώμα ιβουάρ/μαύρο & συρτάρι Easy Box σε χρώμα ιβουάρ - - ●
Επενδύσεις καθισμάτων σε χρώμα μαυρο ή μαύρο/μπλε ή μαύρο/πορτοκαλί -   ○(1) -
Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" με δυνατότητα πλυσίματος (φερμουάρ), σε χρώμα: μαύρο/ιβουάρ ή μαύρο/μπλε ή μαύρο/πορτοκαλί - ○ -
Αφαιρούμενες επενδύσεις καθισμάτων "Zip Collection" με δυνατότητα πλυσίματος (φερμουάρ), σε χρώμα: μαύρο/μπλε ή μαύρο/πορτοκαλί - -   ○(1)

Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) σε χρώμιο - ○ ●

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός



Authentic Expression Dynamic
Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το συρτάρι Easy Box σε χρώμα μπλε - ○ ○
Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το συρτάρι Easy Box σε χρώμα caramel - ○ ○
Περίγραμμα κεντρικής κονσόλας, αεραγωγών και εμπρός ηχείων (εσωτερικό) καθώς και το συρτάρι Easy Box σε χρώμα κόκκινο - - ○

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision - - ●
Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED ● ● ●
LED Προβολείς ομίχλης εμπρός σε πλαίσιο χρωμίου - ● ●
Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο (γυαλιστερό) χρώμα - ● ●
Εξωτερικοί καθρέπτες και κολώνες βαμμένα στο χρώμα της οροφής (διχρωμία) -   ○(2)   ○(2)

Χρωμιωμένη πλαϊνή προστατευτική λωρίδα αμαξ. και χρωμ. διακοσμητικά στοιχεία στην εμπρός μάσκα - ● ●
Διακοσμητικά στοιχεία χρωμίου στα φωτιστικά σώματα και στην πίσω πόρτα - - ●
Pack Style: Πανοραμική γυάλινη οροφή (σταθερή), Photochromatic εσωτερικός καθρέπτης και Εσωτερικά φώτα LED, Αλεξήλιο με καθρέφτη και φωτισμό, 
θήκη γυαλιών από την πλευρά του οδηγού & πεντάλ αλουμινίου (συνδυάζεται με διχρωμία) - - ○

Pack Look: Διακοσμητική λωρίδα στα πλαϊνά προστατευτικά & στο περίγραμμα του σήματος Renault στις ζάντες αλουμινίου σε χρώμα: μπλέ, caramel,
κόκκινο, ιβουάρ, πορτοκαλί - ○ ○

ΖΑΝΤΕΣ/ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
Ατσάλινες ζάντες 16" με διακοσμητικό τάσι Extreme ● - -
Ζάντες αλουμινίου 16'' Diamond Black City - ● -
Ζάντες αλουμινίου 17" Diamond Black Emotion - - ●
Εφεδρικός τροχός σε μέγεθος εξοικονόμησης χώρου ● ● ●
Ζάντες Metropolitan Black ή Grey/Emotion Grey - - ○
Pack Look Expression: Ζάντες αλουμινίου 17" (Metropolitan Black ή Grey) ή (Emotion Black ή Grey) και σκούρα φιμέ κρύσταλλα στα πλαϊνά παράθυρα και στο 
παράθυρο του χώρου αποσκευών - ○ -

●= Βασικός εξοπλισμός, ○= Προαιρετικός εξοπλισμός, -= Μη διαθέσιμο
1= Χωρίς χρέωση, 2= Με πακέτο διχρωμίας



Νιώστε την εμπειρία Renault CAPTUR 
στην ιστοσελίδα www.renault.com.gr

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με 
βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα 
και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται και περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά 
στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή 
αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο 
παρόν έντυπο μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000km (όποιο συμβεί πρώτο).

Η Renault συνιστά
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