
CAPTUR
מפרט טכני ואביזרים



מפרט טכני - קפצ'ר
1.2 ל׳ טורבו בנזין אוטומט 1.5 ל׳ טורבו דיזל אוטומט דגם

H5F G4 K9K E6 דגם מנוע

טורי 4 תצורה, מספר בוכנות

1,197 1,461 נפח )סמ"ק(

72.2X73.1 76X80.5 קדח X מהלך )מ"מ(

9.80:1 יחס דחיסה

 Start&Stop מערכת

118/5,000 90/4,000 הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

20.9/2,000 22.4/1,750 מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

בנזין 95 אוקטן נטול עופרת סולר סוג דלק

רב נקודתית ישירה, מסילה משותפת אספקת דלק

תיבת הילוכים

EDC - אוטומט 6 הילוכים, כפול מצמדים סוג התיבה

קדמית הנעה

ביצועים

170 מהירות מירבית )קמ”ש(

10.6 13.8 תאוצה 0 ל-100 קמ”ש )שניות(

10.4 קוטר סיבוב )מ'(

125 99 פליטת CO2 )גר׳/ק״מ(

תצרוכת דלק

7.3 4.0 עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

4.9 3.7 בינעירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

5.5 3.8 משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(

שלדה

מוט מקפרסון עם זרוע תחתונה ומוט מייצב מתלים קדמיים

סרן גמיש עם הטיה מתוכנתת וקפיצים ספירליים מתלים אחוריים

דיסק מאוורר בלמים קדמיים

תוף בלמים אחוריים

הגה כוח בעל תגבור חשמלי היגוי

ABS, EBD, EBA, ESC מערכות סיוע לבלימה

R16 205/60, R17 205/55  R16 205/60 מידת צמיגים

משקל

1,259 1,279 משקל עצמי )ק”ג(

1,723 1,759 משקל כללי )ק”ג(

464 480 משקל העמסה מירבי )ק”ג(

950 975 עומס מירבי בסרן הקדמי )ק”ג(

850 868 עומס מירבי בסרן האחורי )ק”ג(

625 635 משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק”ג(

750 משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק”ג(

45 קיבולת מיכל דלק )ליטר(



דינמיק
PACK

אקספרסיון
PACK אקספרסיון מפרט אבזור

אבזור נוחות ותפעול

+ + + לוח מחוונים דיגיטלי משולב מד טורים

+ + + מזגן אוויר מקורי

+ בקרת אקלים

+ + + נעילה מרכזית חשמלית

+ + + HANDS FREE כרטיס מפתח לפתיחת הרכב והנעה ללא מפתח

+ + + בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה הכוללת מגביל מהירות

+ + + מערכת ECO MODE לחסכון בדלק ולהפחתת פליטת מזהמים

+ + + גלגל הגה מצופה עור מתכוונן לגובה ולמרחק

+ + + 4 חלונות חשמל עם הפעלה בלחיצה אחת לחלון הנהג

+ + + מערכת מולטימדיה MEDIA NAV מבית רנו הכוללת שליטה מלאה על השמע, מערכת ניווט, ממשק מלא בעברית

+ + + 4 רמקולים

+ + + קישוריות Bluetooth לחיבור אבזרי שמע חיצוניים ולחיבור טלפון נייד )*(

+ + + חיבורי AUX ו-USB בקונסולה מרכזית

+ מצלמת רוורס וחיישני רוורס מקוריים מהיצרן 

+ + + מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק

+ + + מושב אחורי מתכוונן למרחק להגדלת שטח אחסון בתא המטען עם קיפול מושב אחורי 1/3-2/3 

+ ריפודי בד נשלפים )רכיסים(

+ + + משענות ראש מתכווננות לגובה

+ + + מגירת אחסון בנפח גדול 11 ליטר

+ + + תא אחסון בחלקו העליון של הדשבורד

+ + + ידיות דלת פנימיות בגימור ניקל

אבזור חיצוני

+ + צבע רכב דו-גווני

+ + + כיוונון חשמלי למראות צד

+ מראות צד עם קיפול חשמלי

+ חלונות כהים אחוריים מקוריים מהיצרן

+ + חישוקי סגסוגת "16 )**(

+ חישוקי סגסוגת "17 בצבע שחור

+ + + תאורת איתות במראות הצד

+ + פנסי ערפל קדמיים

+ פנסי ערפל קדמיים עם מנגנון מעקב בפנייה

+ + + DRL - צברי נורות LED קדמיים לתאורת יום

+ + + פגושים בצבע הרכב

+ + + גלגל רזרבי קטן לחסכון במקום האחסון

אבזור בטיחות

+ + + )2013( EURO NCAP חמישה כוכבים במבחן הריסוק

+ + + 4 כריות אוויר

+ + + עוגני איזופיקס במושבים האחוריים

+ + + מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב הימני

+ + + חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון

+ + + חגורות בטיחות קדמיות אדפטיביות עם קדם מותחנים ומגביל עומס ושלוש נקודות עיגון

+ + + ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

+ + + EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום

+ + + ESC - מערכת בקרת יציבות

+ + + ASR - מערכת בקרת אחיזה למניעת החלקה

+ + + TPMS - חיישני לחץ אוויר בצמיגים

+ + + נוריות חיווי לתזכורת חגירת חגורת בטיחות לכל נוסעי הרכב

)*( תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-Bluetooth אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחוייב לכך.
)**( ברמת גימור אקספרסיון PACK הג'אנטים בצבע שחור.



מנשא אופניים THULE אלומיניום דגם 591 
לאופניים עם קוטר שלדה בין 22 ל-80 מ"מ. 

LP00007132

תא אחסון חפצים לגגון בעל נפח של 380 
LP00012127 )ליטר, כולל נעילה. )לא כולל גגון

סט 4 שטיחי בד לבד איכותיים כתום/אפור
LP00007305/6

סט מגיני בוץ קדמיים
LP00007298

קישוט מיגון גחון קדמי להגנה מפני שריטות 
LP00007267 .ופגיעות, מקנה לרכב מראה שטח

קישוט מיגון גחון אחורי להגנה מפני שריטות 
LP00007268 .ופגיעות, מקנה לרכב מראה שטח

גגון אלומיניום אווירודינמי 2 מוטות 
רוחביים המותקנים על גג הרכב, לנשיאת 

LP00007296 .מטען של עד 75 ק"ג

מנשא פלדה אופניים MONT BLANC לאופניים 
LP00007131 .עם קוטר שלדה בין 22 ל-65 מ"מ

אביזֿר
מקורי

אביזֿר
מקורי

קירורית ניידת 20 ליטר, חיבור למצת הרכב,
LP00011541 .12 וולט

אביזֿר
מקורי

התקן גרר בעל תאימות מלאה לרכב. 
LP00007304

אביזֿר
מקורי

אביזֿר
מקורי

אביזֿר
מקורי

אביזֿר
מקורי

אביזֿר
מקורי

אביזֿר
מקורי

אביזֿר
מקורי

זוג מסיטי רוח קדמיים לנהיגה בנוחות מלאה 
LP000011461 .עם חלונות פתוחים

אביזֿר
מקורי

אביזרים נוספים
אתה מוזמן לאבזר את הרכב שלך 

ולהפוך אותו לייחודי, עם מגוון 
אביזרים לבחירה:

האביזרים המופיעים בעמוד זה הינם בתשלום נוסף.



מתאם למצלמת רוורס מאפשר לראות על מסך 
LP00011583 .הרכב המקורי את המצלמה האחורית

רשת אחסון חפצים בתא מטען
LP00007301

מרימי שמשות קדמי ואחורי + אופציה למקפל מראות מתאם להרמת שמשות הרכב ע"י 
LP00007270/83 .לחיצה על שלט הרכב. אופציה לתוספת קיפול מראות

זוג מדרכי סף דלת קדמיים עם כיתוב 
LP00007303 .דגם הרכב

סט צלוני שמש לחלונות האחוריים 
ולשמשה האחורית מספק הגנה אופטימלית 

מפני קרני האולטרה סגולות של השמש, ניתן 
להתקנה ולהסרה פשוטה, כולל תיק אחסון. 

LP00007302

מדרך סף כרום תא מטען לעיצוב והגנה 
LP00012244 .בעת העמסת ציוד לתא המטען

אביזֿר
מקורי

אביזֿר
מקורי

אביזֿר
מקורי

אביזֿר
מקורי

 מערכת מובילאיי מערכת חכמה למניעת 
LP00013335 .תאונות דרכים

 DVR FULL HD מצלמת תיעוד 
מצלמה המתעדת את דרך הנסיעה.

LP00011156

מערכת התראה - חיישן רוורס 4 חיישנים 
 LCD צג רגיל התראה ויזואלית באמצעות צג

המורכב מ-3 צבעים ובמרכזו צג דיגיטאלי 
המציג את מרחק/טווח הנסיעה לאחור.

LP00000021

אביזרים נוספים
אתה מוזמן לאבזר את הרכב שלך 

ולהפוך אותו לייחודי, עם מגוון 
אביזרים לבחירה:

משענת יד אפורה/שחורה לנוחות נסיעה 
 LP00007266/97 .להוספת שטח אחסון

אביזֿר
מקורי

האביזרים המופיעים בעמוד זה הינם בתשלום נוסף.



מידה )מ”מ( תיאור בשרטוט

2,606 מרווח סרנים A
4,122 אורך כללי B
866 שלוחה קדמית C
650 שלוחה אחורית D

1,531 מפתח גלגלים קדמי E
1,516 מפתח גלגלים אחורי F
1,778 רוחב כללי G
1,566 גובה כללי )ללא מטען( H
2,031 גובה עם דלת תא מטען פתוחה H1
732 גובה סף תא המטען J
170 מרווח גחון K
215 מרווח ברכיים מושב אחורי L

1,380 מרווח מרפקים - מושבים קדמיים M
1,370 מרווח מרפקים - מושבים אחוריים M1
1,368 מרווח כתפיים - מושבים קדמיים N
1,330 מרווח כתפיים - מושבים אחוריים N1
905 מרווח ראש - מושבים קדמיים P
860 מרווח ראש - מושבים אחוריים P1

905/1,010 רוחב עילי פתח תא המטען/רוחב עילי מקסימלי Y
983 רוחב תחתי פתח תא המטען Y1
990 רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים Y2
685 גובה פתח תא המטען Z

1,512 אורך מקסימלי להעמסה עם מושבים מקופלים Z1
884/724 אורך להעמסה תא מטען מינימלי/מקסימלי Z2

595 גובה תא המטען מתחת למדף המחיצה Z3
377-455 ליטר נפח תא המטען, מושב לא מקופל

1,235 ליטר נפח מטען מקסימלי להעמסה 
עם מושבים מקופלים עד גג הרכב

CA
05

20
16

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין 
היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים 
לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009. Regulation (EC( 715/2007 ,80/1268/EEC ,נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה*

  | www.renault.co.il  |  *5501 :לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון

מדד זיהום אוויר*
זיהום
מזערי

זיהום
1מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

דרגה 5.54משולב4.9בינעירוני7.3עירוני1.2 ל׳ טורבו בנזין אוטומט
דרגה 3.83משולב3.7בינעירוני4.0עירוני1.5 ל׳ טורבו דיזל אוטומט


