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 Dynamique  
1.6 16V Hi-Flex 

Dynamique 
2.0 16V 

Dynamique 
2.0 16V BVA 

Arquitetura Carroceria monobloco em aço, station-wagon 4 portas, 5 lugares 

Motor K4M, quatro tempos, bicombustível (álcool 
/ gasolina) quatro cilindros em linha, 16 

válvulas e refrigeração por circuito de água 
sob pressão. 

F4R, quatro tempos, gasolina, quatro cilindros em 
linha, 16 válvulas e refrigeração por circuito de água 

sob pressão. 

Tração Dianteira 

Cilindrada 1.598 cm³ 1.998 cm³ 

Diâmetro x curso 79,5 mm x 80,5 mm 82,7 mm x 93 mm 

Taxa de compressão 10 : 1 9,8: 1 

Potência máxima (ISO/ABNT) 115 cv (álcool) 110 cv (gasolina)  @ 5.750 
rpm 

138 cv @ 5.500 rpm 

Torque máximo 16,0 mkgf (álcool) 15,2 mkgf (gasolina) @ 
3.750 rpm 

19,2 mkgf @ 3.750 rpm 

Alimentação Injeção Eletrônica Multiponto 

Rodas Liga Leve Liga Leve 

Pneus 205 / 55 R16 205 / 55 R16 

Suspensão dianteira Pseudo McPherson com braço inferior retangular e barra estabilizadora. 

Suspensão traseira Eixo flexível com pontos de fixação exteriores 
 e deformação programada – molas helicoidais 

Freios Duplo circuito em “X”, Sistema ABS com EBV, discos ventilados dianteiros com 280 mm de diâmetro 
e sólidos na traseira com 240 mm diâmetro. 

Direção Elétrica com Assistência Variável e diâmetro de giro de 10,70 m 

Mecânico 5 marchas Mecânico 6 marchas Proactive 
automático / seqüencial 

Câmbio 

1ª ....................3,73:1 
2ª ....................2,05:1 
3ª ....................1,40:1 
4ª ....................1,10:1 
5ª ....................0,89:1 
Ré ...................3,55:1 
Diferencial........4,07:1 

1ª ....................3,50:1 
2ª ....................1,94:1 
3ª ....................1,40:1 
4ª ....................1,06:1 
5ª ....................0,87:1 
6ª ....................0,73:1 
Ré ..................3,38:1 
Diferencial.......4,38:1 

 
1ª ....................2,72:1 
2ª ....................1,50:1 
3ª .........................1:1 
4ª ....................0,71:1 
Ré ...................2,45:1 
Diferencial.......4,48:1 

Tanque de combustível 60 litros 

Porta-malas (litros) 520 / 1600 (com banco traseiro rebatido) 

Peso mínimo (médio)  ¹ 1.275 kg (1.315 kg) 1.355 kg (1.365 kg) 1.370 kg (1.380 kg) 

Entre eixos 2.686 mm 

Comprimento 4.500 mm 

Altura  1.467 / 1505 mm (com barras de teto)    ¹ 

Largura / largura com retrovisores 1.777 mm / 2.026 mm 

Aceleração 0 a 100 km/h 13,1 s (gasolina) /  12,8 s (álcool) 10,2 s 11,9 s 

Velocidade máxima 180 Km/h (gasolina) / 183 km/h (álcool) 198 km/h 194 km/h 

Consumo Cidade (Ciclo FT75) 11,9 km/l (gasolina) / 8,6 km/l (álcool) 10,5 km/l 10,1 km/l 

Consumo estrada (Ciclo Highway) 
(vazio, sem ar-condicionado) 

16,1 km/l (gasolina) / 11,3 km/l (álcool) 16,5 km/l 16,1 km/l 

Combustível Álcool e/ou Gasolina Gasolina 

 
¹ conforme a versão e/ou equipamentos 
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 Dynamique 

Air bags do motorista e passageiro adaptativos Série 
Alarme perimétrico Série 
Alerta sonoro de: luzes acessas, não travamento do cinto de segurança e reserva de combustível Série 
Alças de segurança no teto para os passageiros laterais Série 
Antena curta no teto Série 
Apoios de cabeça dianteiro (sistema progressivo antiimpacto) Série 
Apoios de cabeça traseiros sistema vírgula Série (3) 
Acabamento dos bancos em veludo “Arkan” Série 
Ar condicionado Série 
Banco do motorista regulável em altura Série 
Banco traseiro rebatível – 1/3 2/3 Série 
Barras de teto longitudinais Série 
Barras de teto transversais Acessório 
Bloqueio de ignição por transponder Série 
Bolsos “canguru” nas costas dos bancos dianteiros Série 
Cartão Renault (VSC) incluindo TRF (funcionamento por rádio-freqüência) Série 
CD Changer para seis discos no painel Opcional 
Cintos dianteiros de três pontos, retráteis, com limitador de esforço integrado (LEI) e reguláveis em altura Série 
Cintos traseiros de três pontos retráteis e laterais com limitador de esforço integrado (LEI) Série 
Cinzeiro “nômade” (posicionado sobre o console e nos painéis de portas) e acendedor de cigarros Série 
Computador de bordo com sete funções: distância percorrida, tempo de partida, velocidade média, autonomia, 
consumo total, médio e instantâneo 

 
Série 

Console central dianteiro com tampa e apoio de braço integrado Série 
Desembaçador no vidro traseiro Série 
Display alfanumérico de quilometragem total e parcial, nível de óleo, manutenção e mensagens de alerta Série 
Display do relógio, rádio e temperatura exterior Série 
Direção elétrica com assistência variável Série 
Faróis com duplo refletor óptico Série 
Faróis de neblina Série 
Faixas de proteção laterais e dianteiras na cor cinza Série 
Freios ABS com EBV (Distribuição Eletrônica de Frenagem) Série 
Iluminação do porta-malas e do porta-luvas Série 
Iluminação de teto central dianteiro e traseiro Série 
Iluminação externa de acompanhamento programável (programável de 30 s a 120 s) Série 
Iluminação interna temporizada comandada pelo Cartão Renault Série 
Indicador de temperatura externa Série 
Harmonia interior em carbono escuro Série 
Lanternas traseiras de neblina Série 
Limpador de pára-brisas com temporizador e cadência variável de controle inteligente Série 
Limpador de pára-brisas traseiro Série 
Maçaneta de abertura externa das portas na cor cromo acetinado Série 
Maçanetas de abertura interna das portas na cor cromo acetinado Série 
Painel central, contorno do câmbio e botão do freio de mão na cor cromo metálico Série 
Painel de instrumentos (velocímetro e conta-giros) com contornos cromados Série 
Pára-brisa degradê Série 
Porta latas sobre o console central dianteiro Série 

 

Lista de Equipamentos Mégane Grand Tour 
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 Dynamique 

Porta luvas c/ capacidade de 17 litros, refrigerado e com porta latas Série 

Pára-choques dianteiro e traseiro na cor da carroceria Série 

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

Rádio CD Player c/ display no painel e comando satélite na coluna de direção Série 

Regulador / Limitador de Velocidade Série 

Retrovisores externos na cor da carroceria Série 

Revestimento dos bancos em couro Opcional 

Rodas de liga leve de 16” do tipo “Nervastella” Série 

Reostato de iluminação do painel Série 

Retrovisores externos com regulagem elétrica Série 

Sistema CAR (travamento automático das portas e do porta-malas a partir de 6 Km/h) Série 

Spots de leitura para o motorista e o passageiro dianteiro Série 

Tampa cobre bagagem rígida e articulada (removível) Série 

Tampa de combustível com abertura integrada Série 

Travas elétricas das portas, porta-malas e tampa do tanque de combustível Série 

Vidros elétricos dianteiros e traseiros elétricos com função “one touch” e sistema antiesmagamento Série 

Volante de três raios com regulagem de altura e profundidade Série 

Volante, alavanca de câmbio e alavanca do freio de mão com acabamento em couro Série 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opcionais 
 
                   Pack Couro = Revestimento interno em couro + CD Changer para seis CDs 

BRASIL: Lista de Equipamentos Mégane Grand Tour 


