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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RCZ THP

Número de cilindros 4

Número de válvulas / cilindro 16

Cilindrada ( L ) 1.6 L

Potência máxima cv (DIN) / rpm 165 cv / 6.000

Torque máximo mkgf (DIN) / rpm 24,5 / 1.400

Alimentação Injeção eletrônica direta

Tração Dianteira

Caixa de marchas Automática sequencial 6 velocidades

Direção Com assistência eletro-hidráulica variável

Dianteira Rodas independentes, pseudo McPherson, com barra es tabilizadora, molas helicoidais e amortecedores 
hidráulicos pressurizados

Traseira Rodas independentes, com travessa deformável e amor tecedores hidráulicos pressurizados

Dianteiros Discos ventilados

Traseiros Discos

Pneus 235 / 45 R18

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS RCZ THP

Lugares 4

Peso vazio em ordem de marcha 1.363

Velocidade máxima km/h 213

Aceleração de 0 a 100 km/h (seg) 8,4

Capacidade do Tanque (litros) 55

Combustível Gasolina

Banco traseiro em posição normal 321 Lts 

Entre-eixos  (mm) 2.612

Comprimento  (mm) 4.287

Largura  (mm) 1.845

Altura  (mm) 1.359

Azul Tuanake X

Preto Perla Nera X

Cinza Sidobre X

Branco Nacré (Perolizado) X

Vermelho Tourmaline X

*  Os valores podem variar conforme os equipamentos , combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.
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VERSÂO RCZ THP

2 Air bags frontais (motorista e passageiro) X

2 Air bags laterais (motorista e passageiro) X

Acendimento automático das luzes de emergência após  frenagem brusca X

Aerofólio móvel com acionamento manual ou automátic o X

Alarme X

Alerta da não coloção dos cintos de segurança do mo torista X

Apoios de cabeça dianteiros (2) e traseiros (2) X

Check Control e indicador de manutenção do veículo X

Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos com lim itador de esforço e regulagem de altura X

Cintos de segurança traseiros de três pontos (2) co m limitador de esforço X

Controle eletrônico de estabilidade (ESP) X

Desembaçador do vidro traseiro X

Detecção de pressão dos pneus X

Faróis de neblina dianteiros / Luz de neblina trase ira X

Faróis de xenon com função direcional e lavador X

Fixações ISOFIX para cadeirinha de bebê X

Freios ABS + AFU (auxílio a frenagem de urgência) +  REF (repartidor eletrônico de frenagem) X

Indicador de portas abertas X

Lanternas indicadoras de direção nos retrovisores           X

Protetor de cárter X

Travamento automático das portas e do porta-malas e m velocidade X

Acendimento automático dos faróis X

Apoio de braço dianteiro com regulagem longitudinal  e porta objetos X

Ar-condicionado automático digital Bi-zone com saíd as de ar traseira X

Banco dianteiros com aquecimento X

Bancos dianteiros com regulagem elétrica e memória de posição (motorista) X

Coluna de direção com regulagem de altura e profund idade X

Comando centralizado das portas e porta-malas (PLIP ) X

Computador de bordo X

Direção eletro-hidráulica X

Iluminação de aproximação / localização do veículo X

Iluminação ''Follow me home'' (afastamento) X

Limpador de pára-brisa automático com sensor de chu va e indexado à velocidade X

Párabrisa acústico X

Piloto automático (Regulador de velocidade) & Limit ador de velocidade X

Porta-luvas refrigerado e iluminado X

Rebatimento dos bancos traseiros 1/1 X

Retrovisor interno eletrocrômico X

Retrovisores externos elétricos X

Retrovisores externos rebatíveis eletricamente X

Sensor de estacionamento traseiro e dianteiro X

Tomada 12 V no console central X

Vidros elétricos dianteiros seqüenciais, com sistem a antiesmagamento X

Rádio CD player com leitor MP3 X

Comando do radio na coluna de direção X

WIP Plug (Conexão USB / iPod + AUX) X

WIP Bluetooth: conexão Bluetooth para celular (kit mãos livres) X

Sistema de som Hi-Fi JBL (amplificador + 6 alto-fal antes) X

Acabamento painel central na cor preto brilhante X

Banco dianteiros esportivos X

Detalhes cromados no painel, cambio e volante X

Arco de teto em alumínio X

Grade do para-choque dianteiro com frisos cromados X

Maçanetas externas na cor da carroceria X

Teto na cor preta (exterior) X

Pedais em alumínio X

Retrovisores na cor da carroceria X

Revestimento dos bancos Couro

Rodas de liga leve 18''

Soleira de porta cromada X

Volante revestido em couro X

WIP: The World in Peugeot (o mundo dentro do seu Pe ugeot)

-  = Equipamento não disponível
X = Equipamentos de Série
OBS: Relação de equipamentos sujeita a alterações, conforme modificação de produto ou ano / modelo.
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