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 n Bed-liner
 n Brake light integrado na tampa da caçamba
 n Caçamba longa 
 n Capota marítima (acessório)
 n Engate traseiro com gancho de reboque e tomada elétrica integrada 

(acessório)
 n Espelhos retrovisores externos elétricos, retráteis e com luz 

indicadora de direção com acabamento Cromada
 n Estribos laterais 
 n Faróis Bi Xênon com moldura cromada
 n Farol de neblina dianteiro
 n Grade dianteira cromada
 n Lavador de faróis
 n Luz de rodagem diurna em LED (DRL)
 n Maçanetas externas e da caçamba cromadas
 n Moldura do farol de neblina na cor Silver Like Chrome
 n Molduras das caixas de rodas ("wheel flare") na cor do veículo
 n Para-choques na cor do veículo
 n Protetor de caçamba
 n Skid plate dianteiro
 n Vidros verdes

Conforto 
 n Acabamento Console em Black Piano
 n Acendimento automático dos faróis
 n Acionamento automático do limpador do para-brisa
 n Ar-condicionado automático dual zone
 n Banco do motorista com ajustes elétricos
 n Banco traseiro com descansa-braço central e porta-copos
 n Banco traseiro com encosto rebatível
 n Bancos revestidos em couro
 n Câmera de ré
 n Cobertura do assoalho em carpete
 n Console central com descansa-braço
 n Console de teto com porta-óculos e luzes de leitura individuais
 n Display multi-informação
 n Dupla vedação nas portas
 n Maçanetas internas cromadas
 n Manopla do câmbio e alavanca de transferência revestidas em 

couro
 n Pacote anti-ruído
 n Paddle shift (AT)
 n Painel de instrumentos em 2 tons
 n Piloto Automático
 n Porta-copos no apoio de braço banco traseiro (2x)
 n Sensor estacionamento traseiro
 n Sistema de abertura das portas com sensores de aproximação (KOS)
 n Sistema Multimídia Power Touch com tela touch screen de 7¨, 

CD/DVD** player com GPS integrado, entrada auxiliar P2 e 
USB com interface para iPod, MP3, sistema Bluetooth®, rádio 
AM/FM

 n Tomada 12V
 n Trava dos vidros elétricos traseiros no comando de 

acionamento do motorista
 n Travas das portas com acionamento elétrico
 n Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas
 n Volante com ajuste de altura e profundidade
 n Volante revestido em couro com controle de áudio, piloto 

automático e telefone

Segurança
 n Airbag de cortina
 n Airbag duplo motorista e passageiro
 n Airbag lateral
 n Airbag de joelho (motorista)
 n Assistente de condução com trailer - TSA
 n Assistente de rampa - Hill Start Assist
 n Barras de impacto das portas (4x)
 n Cintos de segurança dianteiros de 3-pontos c/ ajuste de altura, 

pré-tensionador e limitador de força
 n Coluna de direção, espelho retrovisor interno e pedais 

colapsáveis
 n Controle de estabilidade - ASC
 n Controle de tração - ATC
 n Bloqueio do diferencial traseiro
 n Freio ABS (Anti-lock Braking System) com EBD (Electronic 

Brake Distribution)
 n BAS (Brake Assist)
 n BOS (Brake Override System)
 n Imobilizador
 n ISOFIX (2x)

Tramissão
 n Automática

Tração
 n Tração Super Select 
 n 4X2 traseira, 4X4 tempo integral, 4X4 tempo parcial ,  

4X4 tempo parcial e reduzida
 n Permite engate 4X2   4X4 a até 100 km/h

Dimensões
 n Comprimento (mm): 5.280
 n Largura total (mm): 1.815
 n Altura (mm): 1.795
 n Entre-eixos (mm): 3.000
 n Ângulo de entrada: 30º
 n Ângulo de saída: 22º
 n Altura livre do solo (mm): 220
 n Tanque de combustível (litros): 75 

Dimensões Internas da Caçamba
 n Comprimento (mm): 1.520
 n Largura total (mm): 1.470
 n Altura (mm): 475

Motor Diesel

 n Cilindros e válvulas: 4 em linha 16 válvulas DOHC
 n Cilindrada (cm3): 2.442
 n Alimentação: Injeção eletrônica direta Common Rail com 

 turbocompressor e intercooler
 n Potência máx. (cv @ rpm): 190 @ 3.500
 n Torque máx. (kgf.m @ rpm): 43,9 @ 2.500

Suspensão
 n Dianteira: Independente, braços triangulares duplos,  

 amortecedores hidráulicos, Molas helicoidais 
 e barra estabilizadora

 n Traseira: Eixo rígido, Molas Semi-elípticas, 
  amortecedores hidráulicos defasados

Rodas e Pneus
 n Rodas de liga leve, 16” x 7”
 n 265/70 R16

* Funcionamento apenas com o freio de estacionamento acionado.

Fu
ll 

Te
ch

no
lo

gy
 P

ac
k


