
Renault CAPTUR



Populiarus miesto visureigis RENAULT CAPTUR pakeitė 
savo išvaizdą. Naujos spalvos, naujo dizaino radiatoriaus 
grotelės su chromuotu apdailos elementu ir stiklinis 
stogas – naujasis RENAULT CAPTUR pasirengęs 
miesto iššūkiams dar geriau nei anksčiau. Šviesadiodžiai 
žibintai Pure Vision ir C formos dienos žibintai idealiai 
perteikia jo galią bei veržlumą, o dvispalvis kėbulas ir 
savitumo suteikiančių priedų įvairovė leidžia Jums 
išreikšti savo individualumą.

Miesto iššūkiams







Naujajam RENAULT CAPTUR būdingos visos savybės, būtinos Jūsų gerovei užtikrinti. Padėkite rankas ant oda aptraukto vairaračio, įsitaisykite ant 
patogios sėdynės, pasinaudokite centrinio porankio ir lubose įrengto LED šviestuvo teikiamais pranašumais... Elegantiškas salonas, papuoštas matinėmis 
chromuotomis apdailos detalėmis, pradžiugins akį, o garso sistema BosE® su aukščiausios klasės garsiakalbiais suteiks nepakartojamos muzikinės patirties. 
Linkime malonios kelionės!

Rūpestingai patobulintas interjeras



Išraiškingas dizainas

Pasidabinęs naujais 17“ skersmens lengvojo lydinio ratlankiais Emotion arba Explore naujasis RENAULT CAPTUR pasirengęs leistis su Jumis į Jūsų svajonių 
kelionę po miestą. Išraiškingas Jūsų miesto visureigio dizainas bylos apie jo veržlumą ir galią, o jo šviesadiodžiai priekiniai ir užpakaliniai žibintai suteiks Jūsų 
kasdienybei naujos šviesos. Automobilis CAPTUR kasdien mieste padovanos Jums malonių potyrių.



Baltasis perlas
Stogas – Juoda

Kėbulo spalvos

Dykumos oranžinė
Stogas – Juoda

Vandenyno mėlis
Stogas – Juoda

Jūros mėlis*
Stogas – Juoda

Dramblio kaulo*
Stogas – Juoda

Stogas – 
Kapučino

Stogas – 
Dramblio kaulo*   Platinos pilka

Dykumos 
oranžinė

Stogas – 
Dramblio kaulo*   Platinos pilka Vandenyno mėlis

Stogas – 
Dramblio kaulo* Platinos pilka Jūros mėlis*

Stogas – 
Dramblio kaulo*  Kapučino

Liepsnos raudona
Stogas – Juoda

Stogas –  
Platinos pilka

  Baltasis perlas



Kapučino
Stogas – Juoda

Platinos pilka
Stogas – Juoda

Austrių pilka
Stogas – Juoda

    * Nemetalizuojamieji dažai.

  **Tik varianto S-EDITION.

***Tik varianto INITIALE PArIS.

Juoda
Stogas – Platinos pilka

Purpurinis ametistas**
Stogas – Platinos pilka

Stogas – 
Dramblio kaulo*  Platinos pilka Kapučino

Stogas –  
Platinos pilka Kapučino

Stogas – 
Dramblio kaulo* Austrių pilka Kapučino

Stogas – 
Dramblio kaulo* Juoda Kapučino

Stogas – Juoda

Stogas –  
Platinos pilka

Mėlynas Iron**
Stogas – Juoda



• Antiblokavimo sistema (ABS) su elektroniniu 
stabdymo jėgos koregavimo įtaisu (EBD) 

• Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP) 
• Įkalnę įveikti padedanti funkcija
• Padangų oro slėgio jutikliai
• Priekinės ir šoninės oro pagalvės, saugančios  

vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio galvą 
bei krūtinės ląstą (keleivio oro pagalvę galima 
išjungti)

• Šoninės oro pagalvės, saugančios vairuotojo 
ir priekyje sėdinčio keleivio galvą bei krūtinės 
ląstą 

• Signalizacija, įspėjanti apie neprisegtus 
priekinius saugos diržus 

• Greičio reguliatorius-ribotuvas
• Priekiniai ir užpakaliniai 3-jų tvirtinimo taškų 

saugos diržai
• Priekinės ir užpakalinės galvos atramos
• Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti

• Kintamos galios vairo stiprintuvas
• rENAuLT laisvų rankų kortelė
• Centrinis durų užraktas
• Kelionės kompiuteris
• režimas ECO
• rankiniu būdu valdomas kondicionierius
• DAB (skaitmeninis) radijas r&GO su įtaisytu 

ekranu, keturiais 20 W garsiakalbiais (be CD 
grotuvo), Bluetooth®, uSB ir garso įrangos 
jungtys, išmaniojo telefono laikiklis; galima naudoti 
programą r&GO

• Elektra reguliuojami šildomi šoniniai 
veidrodėliai 

• Elektra valdomi priekinių ir užpakalinių durų 
langai 

• reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis
• reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
• Vairuotojo ir keleivio skydeliuose nuo saulės 

įtaisyti veidrodėliai

• užpakalinė slankioji sėdynė lankstomu 
atlošu (galima nulenkti ⅓ arba ⅔) su trimis 
reguliuojamo aukščio galvos atramomis 

• C raidės formos šviesadiodžiai dienos žibintai 
• Šviesadiodžiai užpakaliniai žibintai 
• Kėbulo spalvos buferiai
• Juodi grublėti priekinis ir užpakalinis važiuoklės 

apsaugos skydai 
• Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos
• Juodi grublėti šoninių veidrodėlių korpusai ir 

šonų apsaugos juostos
• Dramblio kaulo spalvos salono apdaila
• Tamsi salono apdaila
• Medžiaginiai apmušalai
• Dramblio kaulo spalvos dėtuvė Easy Life 

(neapšviečiama)
• reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys 
• 16” skersmens plieniniai ratlankiai 

16” skersmens plieniniai 
ratlankiai 

standartinė įranga

ALIZE

Klasikinė juoda apdaila



• užpakaliniai atstumo jutikliai
• Multimedijos įranga Media Nav Evolution: 7“ 

skersmens jutiklinis ekranas, DAB (skaitmeninis) 
radijas (be CD grotuvo), navigacijos prietaisas, 
įdiegti Europos žemėlapiai, Bluetooth®, uSB ir 
garso įrangos jungtys, informacija apie eismą

• Elektra lankstomi šoniniai veidrodėliai
• Dirbtine ekologiška oda trauktas vairaratis
• Elektra valdomi durų langai su vairuotojo 

pusėje įtaisytu impulsiniu jungikliu
• rūko žibintai
• Tamsinti užpakaliniai langai
• Šoninių veidrodėlių korpusai blizgios juodos 

spalvos 
• Chromuotas durų apačios apsaugos juostos 

intarpas
• Priekinių durų slenksčiai Limited
• Išoriniai ženklai Limited
• Chromuotos salono apdailos detalės
• Apsauginis bagažinės įklotas
• Apšviečiama dėtuvė Easy Life 
• 16” skersmens lengvojo lydinio ratlankiai 

Celsium

LIMITED (ALIZE +)

standartinė įranga

16” skersmens lengvojo 
lydinio ratlankiai Celsium

Išoriniai ženklai LimitedPriekinių durų slenksčiai 
Limited



• Šviesadiodžiai priekiniai žibintai Pure Vision
• Priekiniai rūko žibintai su posūkių apšvietimo 

funkcija
• Kondicionierius
• Šviesos ir lietaus jutikliai
• rENAuLT laisvų rankų kortelė
• Oda trauktas vairaratis
• Be tamsintų užpakalinių langų
• Dvispalvis kėbulas (stogo spalvos šoninių 

veidrodėlių korpusai)
• Chromuotas radiatoriaus grotelių apdailos 

elementas
• Chromo spalvos bagažinės durų apdailos 

elementas su ženklu CAPTur
• Šviesiai pilki priekinis ir užpakalinis važiuoklės 

apsaugos skydai
• Nuimami medžiaginiai apmušalai Zip Collectionn

• Priekinių sėdynių atlošų nugarėlėse įtaisyti 
tvirtinamieji diržai

• 17” skersmens lengvojo lydinio ratlankiai Emotion

Salono versija INTENS su papildoma įranga Nuimami apmušalai, 
mėlynos spalvos

Nuimami apmušalai, 
karamelės spalvos

Nuimami apmušalai, 
pilkos spalvos

17“ lengvojo lydinio 
ratlankiai Explore, juodiExplore, juodiExplore

17“ lengvojo lydinio 
ratlankiai Emotion, juodiEmotion, juodiEmotion

standartinė įranga

INTENs (LIMITED +)



• Multimedijos įranga r-LINK Evolution su 7 
colių jutikliniu ekranu, DAB (skaitmeninis) garso 
grotuvas 3D Sound by Arkamys®, navigacijos 
įranga TomTom®, Bluetooth®, uSB ir garso įrangos 
jungtys, interneto prieiga, išsamus Europos 
žemėlapis

• Tamsinti užpakaliniai langai 
• Priekinis porankis
• Įrangos paketas Premium: aliumininiai pedalų 

antdėklai, elektrochrominis užpakalinio vaizdo 
veidrodėlis, apšviečiami skydelių nuo saulės 
veidrodėliai, lubose įtaisyta šviesadiodė 
lemputė, vairuotojo akinių laikiklis

• Mėlyni akcentai salone
• Priekinių durų slenksčiai  S-Edition
• Išoriniai ženklai S-Edition
• Apmušalai iš alkantara ir odos
• Kilimėliai
• 17“ lengvojo lydinio ratlankiai Filante 

s-EDITION (INTENs +)

Priekinių durų slenksčiai 
S-Edition

Apmušalai iš alkantara 
ir odos

Išoriniai ženklai S-Edition

17“ lengvojo lydinio 
ratlankiai Filante

standartinė įranga



• užpakaliniai bei šoniniai atstumo jutikliai ir 
atbulinės eigos vaizdo kamera

• Nematomos zonos jutiklis
• Multimedijos įranga r-LINK Evolution su 7 colių 

ekranu, DAB (skaitmeninis) radijas, garso sistema 
Bose®, navigacijos įranga TomTom®, Bluetooth®, 
uSB jungtis, interneto prieiga ir išsamus Europos 
žemėlapis

• Šviesadiodžiai posūkių rodikliai
• Tamsinti užpakaliniai langai 
• Specialaus dizaino radiatoriaus grotelės su 

chromuotu intarpu
• Chromuoti rūko žibintų apvadai
• Ženklas INITIALE PArIS ant durų apačios 

apsaugos juostų, slenksčių ir radiatoriaus 
grotelių

• Specialūs priekinis ir užpakalinis važiuoklės 
apsaugos skydai

• Priekinis porankis

• Įrangos paketas Premium: aliumininiai pedalų 
antdėklai, elektrochrominis užpakalinio vaizdo 
veidrodėlis, apšviečiami skydelių nuo saulės 
veidrodėliai, lubose įtaisyta šviesadiodė 
lemputė, vairuotojo akinių laikiklis

• Odos apmušalai Nappa
• Šildomos priekinės sėdynės
• Prietaisų skydas ir durys su odos apdailos 

elementais
• Aliumininė durų slenksčių danga
• Kilimėliai
• Šviesi salono apdaila
• Specialios apdailos 17” skersmens lengvojo 

lydinio ratlankiai INITIALE PArIS

INITIALE PArIs (INTENs +)

standartinė įranga

17“ lengvojo lydinio 
ratlankiai Initiale Paris, juodiInitiale Paris, juodiInitiale Paris

Odiniai apmušalai Nappa, 
juodos  spalvos

Odiniai apmušalai Nappa, 
pilkos ir grafi to spalvos



Techniniai duomenys
VArIkLIs ENErGY 

TCe 90
ENErGY 
TCe 120

ENErGY 
TCe 120 EDC

ENErGY  
TCe 150**

ENErGY  
TCe 150 EDC**

ENErGY 
dCi 90

ENErGY
dCi 90 EDC

Degalų rūšis benzinas benzinas benzinas benzinas benzinas dyzelinas dyzelinas
Co2 emisijos norma Euro 6c Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6c Euro 6c

Pavarų dėžės rūšis rankinė, 5 pavarų rankinė, 6 pavarų automatinė, 
6 pavarų, EDC rankinė, 6 pavarų automatinė, 

6 pavarų, EDC rankinė, 5 pavarų automatinė, 
6 pavarų, EDC

Degalų įpurškimo būdas daugiataškis 
nuoseklusis

tiesioginis 
nuoseklusis

tiesioginis 
nuoseklusis

tiesioginis 
nuoseklusis

tiesioginis 
nuoseklusis

tiesioginis 
Common Rail

tiesioginis 
Common Rail

Darbinis tūris (cm3) 898 1197 1197 1330 1330 1461 1461
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 72,2 × 81,2 72,2 × 81,2 76 x 80,5 76 x 80,5
Cilindrų / vožtuvų skaičius 3 / 12 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8
Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min. 66 (90) esant 5500 87 (118) esant 5000 87 (118) esant 5000 110 (150) esant 5000 110 (150) esant 5000 66 (90) esant 4000 66 (90) esant 4000
Didžiausias sukimo momentas Nm esant (sūk./min.) 140 esant 2250 205 esant 2000 205 esant 2000 250 esant 1700 250 esant 1700 220 esant 1750 220 esant 1750
Kietųjų dalelių filtras - - - - - yra yra
Funkcija „stop & start“ yra yra yra yra yra yra yra

GrEITIs
oro pasipriešinimo koeficientas 0,79 0,79 0,79 0,798 0,798 0,79 0,79
Maksimalus greitis (km/val.) 171 182 192 216 216 171 172
Įveikia 1000 m pajudėjus iš vietos (s) 34"40 31"60 31"80 34"80 35"20
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val (s) 13"10 9"90 10"60 8”20 9”20 13"10 13"80

DEGALŲ sĄNAUDOs Ir CO2 EMIsIJA1 NEDC BT: nuo / iki NEDC NEDC NEDC NEDC NEDC BT: nuo / iki NEDC BT: nuo / iki
Mieste (l/100 km) 6,4 / 6,9 7,0 7,0 6,8 6,4 4,6 / 4,8 4,5 / 4,8
Užmiestyje (l/100 km) 4,8 / 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,0 / 4,1 4,2 / 4,2
Mieste ir užmiestyje (l/100km) 5,4 / 5,6 5,5 5,5 5,4 5,3 4,2 / 4,4 4,3 / 4,4
Co2 emisija (g/km) 123 / 128 125 125 121 118 111 / 115 113 / 117

VAIrAs
Vairo stiprintuvo rūšis kintamos galios, elektrinis
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo (m) 10.42

sTABDŽIAI
Priekiniai – aušinami diskiniai, Ø (mm) / storis (mm) 258 / 22 280 / 24
Užpakaliniai – būgniniai, Ø (mm) 9’’

rATLANkIAI Ir PADANGOs
standartinės padangos* 16": 205 / 60R16, 17": 205 / 55R17

sVOrIs (kg) 
Tuščio automobilio svoris 1173 1195 1202 1299 1319 1248 1294
Bendrasis svoris 1659 1727 1744 1724 1744 1747 1784
Priekabos su stabdžiais svoris 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

* Priklausomai nuo varianto. ** Duomenys tvirtinami.

1 Degalų sąnaudos važiuojant mieste ir užmiestyje, priklausomai nuo Renault Captur modelio varianto, svyruoja nuo 4,2 iki 5,6 l/100 km, Co2 emisija – nuo 111 iki 128 g/km. Degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų kiekis nustatyti remiantis publikavimo dieną 
galiojančiais reglamentais. Duomenys pagrįsti oficialiais bandymais, atliktais laboratorijos sąlygomis. Konkrečios transporto priemonės degalų sąnaudos ir Co2 emisija realiomis sąlygomis kelyje gali skirtis nuo pateiktų matavimo rezultatų, nes joms įtakos turi 
automobilio svoris (įskaitant sumontuotą papildomą įrangą, keleivių skaičių ir kt.), vairuotojo įpročiai ir veiksmai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, važiavimo sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis ir kt.).

Renault grupė, vykdydama programą Driving ECo2, savo gaminamuose automobiliuose siūlo sprendimus, padedančius vairuotojui važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos. Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, Renault grupės 
transporto priemonės taip pat gaminamos iš perdirbtų dalių. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie aplinkosaugos reikalavimų atitiktį, ieškokite jos adresu www.renault.com arba kreipkitės į Renault įgaliotuosius partnerius.



Matmenys

MATMENYs (mm)
A Atstumas tarp ašių 2 606
B Bendrasis ilgis 4 122
C Priekinė iškyša 866
D Užpakalinė iškyša 650
E Atstumas tarp priekinių ratų 1 531
F Atstumas tarp užpakalinių ratų 1 516
G Plotis be veidrodėlių 1 778
H Nepakrauto automobilio aukštis 1 566

H1 Nepakrauto automobilio aukštis, kai bagažinė 
atidaryta 2 031

J Nepakrauto automobilio bagažinės slenksčio aukštis 732
k Pakrauto automobilio prošvaisa 170
L Atstumas tarp sėdynių kelių aukštyje 215
M Plotis virš priekinių porankių 1 380
M1 Plotis virš užpakalinių porankių 1 370
N Plotis tarp priekinių porankių 1 368
N1 Plotis tarp užpakalinių porankių 1 330

MATMENYs (mm)

P Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 
14° kampu) 905

P1 Atstumas nuo užpakalinės sėdynės iki stogo 
(matuojant 14° kampu) 860

Y Bagažinės angos plotis viršuje / 
Didžiausias bagažinės angos plotis 

905  
1 010

Y1 Bagažinės angos plotis apačioje 983
Y2 Vidaus plotis ties ratų arkomis 990
Z Bagažinės angos aukštis 685

Z1 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis (kai užpakalinės 
sėdynės atlošas nulenktas į priekį) 1 512

Z2 Kraunamosios dalies ilgis iki užpakalinės sėdynės 
(užpakalinė sėdynė pastumta į priekį / atgal) 884 / 724

Z3 Aukštis nuo bagažinės grindų iki lentynos 595

BAGAŽINės TALPA (dm3)
Išmatuota VDA matavimo būdu (atitinka standartą 
Iso 3832) (iki bagažo lentynos) (maž. / didž.) 377 / 455

Didžiausia talpa, kai užpakalinė sėdynė sulankstyta 
(matuojant iki stogo) 1 235



Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. rENAuLT automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu 
keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. rENAuLT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar 
pasirenkamos). Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius atstovus. Dėl poligrafi jos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško 
kompanijos rENAuLT leidimo draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

RENAULT rekomenduoja

Nuotraukos: A. Bernier, renault Marketing 3D Commerce.
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Daugiau apie RENAULT CAPTUR
rasite www.renault.lt

Renault zaleca




