
 

Renault Captur, ZEN TCE 100 AG. Benzinas/Dujos 

SAUGUMAS Kodas ZEN 

ABS stabdžių antiblokavimo sistema su avarinio stabdymo pagalbos sistema  ● 

ESC dinaminė elektroninė stabilumo sistema su antipraslydimo sistema ASR  ● 

Aktyvi avarinio stabdymo pagalbos sistema aptinkanti pėsčiuosius ir dviratininkus   ● 

Įspėjanti saugaus atstumo sistema  ● 

Kelio ženklų atpažinimo sistema (Traffic Sign Recognition)  ● 

Eismo juostos sekimo sistema ( LDW )  ● 

Eismo juostos išlaikymo asistentas (Lane Keeping Assist)  ● 

Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu  ● 

E-call sistema  ● 

Įkalnę padedanti įveikti sistema (HSA)  ● 

Priekinės ir šoninės oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui  ● 

Išjungiama priekinė keleivio pusės saugos oro pagalvė  ● 

Užuolaidos tipo saugos oro pagalvės  ● 

Signalas, perspėjantis apie neužsegtus saugos diržus  ● 

Priekiniai saugos diržai su aukščio reguliavimo galimybe (su įtempėju ir apkrovos ribotuvu)   ● 

Užpakaliniai saugos diržai: 3-jų taškų, su apkrovos ribotuvu (šoninėse sėdynėse)  ● 

Isofix tvirtinimo taškai užpakalinėse šoninėse sėdynėse  ● 

Padangų slėgio stebėjimo sistema  ● 

APŠVIETIMAS, MATOMUMAS   

Full LED Pure Vision priekiniai žibintai  ● 

LED dienos žibintai  ● 

LED posūkio žibintai  ● 

Galiniai LED žibintai  ● 

Šviesos ir prieblandos jutikliai  ● 

PATOGUMAS   

Kintamo dažnio valytuvai  ● 

Centrinis durų užraktas  ● 

4 kryptimis reguliuojamas vairas  ● 

Elektra valdomi priekiniai langai, vairuotojo su "vieno paspaudimo" funkcija  ● 

Elektra valdomi užpakaliniai langai   ● 

Galinio vaizdo veidrodėlis su dienos/nakties padėtimis  ● 

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė  ● 

Reguliuojamo aukščio atramos galvai priekinėse sėdynėse  ● 

Slankiojanti ir nulenkiama užpakalinė sėdynė (santykiu 60/40) su 3 reguliuojamo aukščio atramomis galvai   ● 

ECO režimas  ● 

Apsaugos apatinėje šoninių durelių dalyje  ● 

Elektra valdomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai su kėbulo spalvos korpusais (užlenkiami rankiniu būdu, šildomi), 
temperatūros daviklis 

 ● 

Sintetine oda trauktas vairas  ● 

Oro kondicionierius  ● 

Centrinis porankis   ● 

Šildomos priekinės sėdynės FTKOG 242 

Užpakaliniai atstumo jutikliai ITPK1 266 

MULTIMEDIJA   

4,2’’ TFT spalvotas kelionės kompiuteris  ● 

EASY LINK 7" be navigacijos, DAB Radijas, Bluetooth®, 2xUSB+Jack, jungtys, suderinamumas su Apple CarPlay™ ir Android 
Auto™ 

RA404 ● 

DIZAINAS   

1 spalvos kėbulas, kėbulo spalvos išorinės durų rankenos, juodos spalvos tekstūriniai šoniniai veidrodėliai  1TON ● 

Priekinis ir užpakalinis bamperiai- kėbulo spalvos  ● 

Viršutinė priekinių grotelių dalis- juodos spalvos, su blizgios juodos spalvos juosta ir chromuotu logotipu  ● 

Chromo priekinių grotelių ir durų apdaila, chromo elementai ant vairo  ● 

Oro ventiliacinės grotelės su chromo apdaila  ● 

Medžiaginiai, grafito spalvos sėdynių apmušalai   DRAP02 ● 

Šviesus interjeras, šviesios lubos HARM01 ● 

Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai juodos spalvos, nelakuoti RENTC ● 

PADANGOS IR RATLANKIAI   

17" Flexwheel, stilizuoti skardiniai ratlankiai RTOL17 / RDIF02 ● 

Padangos su sumažintu pasipriešinimu riedėjimui PNSTRD ● 

ĮRANGOS PAKETAI   

SPALVOS Vienspalvis kėbulas (tik su RENTC ir 1TON)  ZEN 

Orange Atacama  TEEPY 520 

PAPILDOMA ĮRANGA   

Originalių guminių kilimėlių komplektas  ĮSK 

Avarinis ženklas, liemenė, vaistinėlė, gesintuvas  ĮSK 

5 metų arba 100000 km garantija  ĮSK 
 

 

Kainoraštinė Renault Captur ZEN kaina su aukščiau nurodyta įranga – 16.970 Eur su PVM 

Kaina su nuolaida – 16.244 Eur su PVM 



 

 

 

 

Naujojo CAPTUR Techniniai duomenys: 

VARIKLIAI TCe 100 AG 
Pavarų dėžė 5-ių pavarų 

mechaninė 
Degalų tipas Benzinas/Dujos 

Variklio tūris (cm3) 999 
Cilindrų / vožtuvų skaičius 3/12 
Galia kW (AG)/ aps/min 74(100)/5000 
Sukimo momentas Nm 
aps./min 

160/2750 

Pagreitis (s) n/d 
Didžiausias greitis n/d 
Kuro sąnaudos dydis pagal 
WLTP 

 

Kuro sąnaudos vidutinės l/100 
km 

6,0-6,5 / LPG 
(7,5-8,2) 

Vidutinės CO2 išlakos 
g/100km 

136-146 / LPG 
122-132 

Kuro bako dydis l / LPG  bako 
dydis 

48/40 

 


