Características Técnicas
Motor
Número de cilindros
Número de válvulas
Cilindrada
Potência máxima cv (kw)/rpm
Torque máximo (Nm)/rpm
Alimentação
Nível de ruído
Transmissão
Tração
Câmbio
Direção
Suspensões

VTR
2.0
4
16
1997
143 (103) 6000
(200) 4000
Injeção eletrônica multiponto
84 dB(A)
Dianteira
Mecanico
Elétro-Hidráulica progressiva
Rodas independentes, eixo tipo McPherson com braços inferiores triangulares, molas helicoidais,

Dianteira
Traseira
Freios
Dianteiros
Traseiros
Pneus

amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora
Rodas independentes, eixo traseiro com braços estendidos, travessa deformável, molas helicoidais,
amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora.

Discos ventilados
Discos
195/65 R15

Características Físicas
Pesos (kg)
Peso vazio em ordem de marcha
Carga útil
Desempenho
Velocidade máxima (km/h)
Aceleração de 0 a 100 km/h (seg)
Combustível
Tipo
Tanque (litros)
Dimensões
Comprimento (mm)
Largura sem espelhos (mm)
Altura (mm)
Entre-eixos (mm)
Porta-malas
Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (l)
Comprimento do assoalho (mm)
Comprimento útil máximo (mm)
Largura total (mm)

Equipamentos

6 air bags (frontal, lateral e cortina)
Air bag do passageiro com dispositivo de neutralização
Alavanca de câmbio com revestimento em couro
Apoio de braço central no banco traseiro com porta objetos
Apoio de braço central dianteiro com regulagem longitudinal
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura e inclinação (2)
Apoios de cabeça traseiros escamoteáveis (3)
Ar-condicionado automático digital com regulagem dir./esq. de temperatura
Bancos / revestimento
Bancos com revestimento em couro
Bancos dianteiros com memória de posição (longitudinal/inclinação)
Banco do motorista com regulagem manual (longitudinal/inclinação/altura/lombar)
Banco do passageiro com regulagem manual (longitudinal/inclinação)
Bancos traseiros rebatíveis (1/3, 2/3)
Brake light
CD Player - MP3 frontal com comando no volante
Chave com dispositivo antifurto transponder
Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos
Cintos de segurança traseiros de três pontos com sensor de utilização (3)
Computador de bordo
Detector de obstáculos traseiros
Faróis Halógenos
Faróis Xenon autodirecionais
Faróis de neblina
Freios ABS + ESP (controle estabilidade) + ASR (controle de tração) + AFU (auxílio a frenagem de urgência)
Limitador de velocidade e controle de velocidade
Limpadores do pára-brisa indexado à velocidade
Limpador do vidro traseiro indexado à marcha a ré
Odorizador de ambiente
Pack Elétrico
Faróis com acendimento automático
Retrovisor interno elétrocromo
Limpador do pára-brisa automático com detector de chuva
Pára-brisa atérmico
Pack Navegação
Telefone integrado ao rádio
Disqueteira para 5 CDs
Tela central colorida
Painél central em aço escovado
Porta luvas refrigerado
Retrovisores com regulagem elétrico
Rodas de Liga Leve aro 15" Cronos
Tomada 12 volts + Acendedor de cigarros no console central
Travamento automática das portas e porta-malas a partir de 10 Km/h
Travamento central das portas e porta-malas
Travamento elétrica das portas e porta-malas com comando à distância
Vidros dianteiros com dispositivo "um toque" e antiesmagamento
Volante com comando central fixo
Volante com regulagem em altura e profundidade
Volante com revestimento em couro

1288
456
207
9,2
Gasolina
60
4274
1769
1468
2608
314/1083
802
1337
1034
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Informações atualizadas em 10/07/07
Cores disponíveis:

Gris Aluminiun (prata)
Rouge (vermelho)
Noir Obsidian (preto)
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