FICHA TÉCNICA: FLUENCE GT
GT
Arquitetura
Motor
Tração
Cilindrada
Diâmetro x curso
Taxa de compressão
Potência máxima (ABNT)
Torque máximo (ABNT)
Alimentação
Rodas
Pneus
Suspensão dianteira
Suspensão traseira
Freios
Direção
Câmbio

Relações de marcha

Tanque de combustível
Porta-malas (litros)
Carga útil
Peso em ordem de marcha
Peso máximo em carga
Entre eixos
Comprimento
Altura
Largura sem retrovisores
Aceleração 0 a 100 km/h
Velocidade máxima

Carroceria monobloco, 3 volumes, 4 portas, 5 passageiros
2.0 16V DOHC Turbo (TCE180) - Gasolina, quatro cilindros em linha, 16 válvulas,
duplo comando de válvulas, sobre alimentado com turbo “twin scroll”
Dianteira
1.998 cm³
82,7 mm x 93 mm
9,5:1
180 cv a 5.500 rpm
30,6 kgfm a 2.250 rpm
Injeção Eletrônica Multiponto Seqüencial
Liga leve R17
205/55 R17
Tipo MacPherson, com braço inferior triangular, barra estabilizadora, molas
helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos
Eixo soldado em “H” de deformação programada, molas helicoidais, barra
estalizadora integrada e amortecedores hidráulicos telescópicos
Sistema ABS com auxílio de frenagem de urgência (AFU) e distribuição eletrônica
de frenagem (EBD), discos ventilados dianteiros de 280 mm de diâmetro e sólidos na
traseira de 260 mm de diâmetro
Elétrica com Assistência Variável
Manual de 6 marchas
1ª......................3,90:1
2ª......................2,10:1
3ª......................1,48:1
4ª......................1,10:1
5ª......................0,89:1
6ª......................0,70:1
Diferencial.........3,76:1
60 litros
530
430 kg
1.341 kg
1.841 kg
2.700 mm
4.640 mm
1.470 mm
1.810 mm
8,0 s
220 km/h
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LISTA DE EQUIPAMENTOS: FLUENCE GT

PRIVILEGE

ESTILO
Acabamento cromado nos faróis de neblina

Série

Acabamento cromado no painel de instrumentos

Série

Acabamento cromado nos faróis de neblina

Série

Acabamento cromado no porta-malas

Série

Aerofólio traseiro

Série

Grade dianteira com detalhes cromados
Interior na cor preto com detalhes cromados e preto brilhante

Série
Série

Maçanetas exteriores na cor Dark Metal

Série

Moldura entre os vidros laterais dianteiros e traseiros na cor preto brilhante

Série

Pedaleira esportiva em alumínio

Série

Ponteira de escapamento cromada

Série

Saias dianteira, traseira e laterais esportivas

Série

Soleira Renault Sport

Série

Volante de três raios com revestimento em couro com costura em vermelho

Série

CONFORTO E CONVENIÊNCIA
Abertura elétrica para tampa do tanque de combustível

Série

Abertura elétrica do porta-malas

Série

Apoio de braço traseiro com porta-lata

Série

Apoio de braço dianteiro

Série

Ar-condicionado digital Dual Zone, com saídas de ar traseiras

Série

Banco do motorista com regulagem de altura
Bancos esportivos com revestimento em couro natural e sintético, preto, com costuras em
vermelho
Bancos traseiros rebatíveis 1/3 2/3
Chave-Cartão ‘’hands free’’ com fechamento/abertura das portas através de sensores de
reconhecimento da chave-cartão
Cinzeiro “nômade”
Computador de bordo multi-funções (hodômetro total e parcial, parâmetros de viagem com
consumo de combustível médio e instantâneo, autonomia, distância percorrida, velocidade
média e autonomia até a próxima revisão)
Console central dianteiro com porta-objetos, porta-lata

Série

Direção elétrica com assistência variável
Fechamento automático dos vidros e teto solar através do comando de travamento das portas
na chave-cartão ou na maçaneta exterior da porta do motorista.
Iluminação do teto central dianteiro e traseiro
Iluminação externa “Follow me home”
Iluminação externa de localização do veículo com acionamento pela Chave-Cartão "HandsFree"
Indicador de temperatura exterior

Série

Limpador de pára-brisas com temporizador e cadência variável de controle inteligente
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Série
Série
Série
Série
Série
Série

Série
Série
Série
Série
Série

Painel Digital

Série

Pára-sol do motorista e passageiro com espelho de cortesia e iluminação

Série

Porta-luvas refrigerado

Série

Reostato de iluminação do painel

Série

Retrovisor interno eletrocrômico

Série

Retrovisores externos com regulagem elétrica, desembaçador e rebatíveis eletricamente

Série

Retrovisores externos na cor Dark Metal com setas de direção integradas

Série

Spots de leitura dianteiro

Série

Teto solar elétrico com sistema anti-esmagamento

Série

Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função “one touch” e sistema anti-esmagamento

Série

Volante com regulagem de altura e profundidade

Série

SEGURANÇA
Airbags frontais, laterais e duplos de cortina

Série

Alarme perimétrico
Alerta sonoro de: luzes acessas, não travamento do cinto de segurança do motorista e reserva
de combustível
Apoios de cabeça dianteiros (2) e traseiro (3) com ajuste de altura

Série

Bloqueio de ignição por transponder
Cintos de segurança dianteiros três pontos com limitador de esforço integrado (LEI), prétensionador e reguláveis em altura
Cintos de segurança traseiros, central e laterais de três pontos

Série

Controle de Estabilidade (ESP) e Controle de Tração (ASR)

Série

Desembaçador do vidro traseiro

Série

Faróis com duplo refletor óptico

Série

Faróis de neblina

Série

Faróis de Xénon, com regulagem automática de altura e lavador
Freios ABS com auxílio de frenagem de urgência (AFU) e distribuição eletrônica de frenagem
(EBD)
Lanternas traseiras de neblina

Série

Regulador e Limitador de velocidade

Série

Sensor de chuva e acendimento automático dos faróis

Série

Sensor de estacionamento traseiro

Série

Sistema CAR – travamento automático das portas e do porta-malas a partir de 6km/h

Série

Série
Série

Série
Série

Série
Série

SISTEMA MULTIMÍDIA
Bluetooth

Série

Comando satélite de áudio e celular na coluna de direção
Rádio CD MP3 “3D Sound by ARKAMYS” com conexão USB / iPod e AUX 4 alto falantes e 4
tweeters
Sistema de navegação Carminat Tom Tom integrado ao painel, com controle remoto e tela
colorida de 5”

Série
Série
Série

TRANSMISSÃO / PNEUS E RODAS
Câmbio manual de 6 marchas

Série

Rodas de alumínio aro 17” com design exclusivo – 205/55 R17

Série

CORES DISPONÍVEIS
Branco Glacier, Vermelho Fogo e Preto Nacré
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