
Modelo J2

Versão 1.4 VVT 16V

Dimensões totais - Comp.XLarg.XAlt.(mm) 3535×1640×1475

Entre eixos (mm) 2390

Peso em ordem de marcha (kg) 915

Capacidade do porta-malas (Lts) 121

Capacidade do tanque de combustível (l) 35

Tipo de motor Quatro cilindros em linha

Deslocamento volumétrico (cc) 1332

Diâmetro (mm) 75

Curso (mm) 75,4

Comando de válvulas DOHC 16V VVT

Potência Máxima (cv/rpm) 108/6000

Torque Máximo (Nm/rpm) 138/4500

Taxa de compressão 10.5:1

Transmissão Manual de cinco Velocidades

Suspensão dianteira independente, tipo 

McPherson com molas helicoidais
●

Suspensão traseira independente, tipo Dual 

Link com molas helicoidais
●

Barra estabilizadora dianteira ●

Barra estabilizadora traseira -

Freios Freios
Dianteiro a disco ventilado e traseiro a 

tambor com sapatas auto-ajustáveis

Pneus 175/60 R14

Rodas Em liga de alumínio 14"

Vidros elétricos dianteiros e traseiros ●

Desembaçador traseiro ●

Limpador traseiro -

Retrovisores elétricos ●

Lâmpadas halógenas ●

Faróis com regulagem elétrica de altura ●

Faróis de neblina (dianteira) ●

Lanternas de neblina (traseira) ●

Brake light ●

Protetor de cárter -

Luzes de leitura ●

Alças de segurança dianteiras e traseiras ●

Parassol com espelho de cortesia ●

Parassol com espelho iluminado -

Acendedor de cigarros ●

Retrovisor interno antiofuscante ●
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Barras longitudinais no teto -

Limpador traseiro com temporizador -

Espelho retrovisor elétrico com repetidor de 

direção
-

Iluminação do porta malas -

Luzes de segurança nas portas ●

Porta revistas ●

Volante revestido em couro -

Volante com comandos multi-função -

Banco traseiro bipartido 60/40 -

Bancos em Black Fabric ●

Assento do motorista com ajuste de altura -

Apoios de cabeça dianteiros com ajuste de 

altura
●

Assento central com apoio de cabeça -

Assentos intermediários rebatíveis e 

removíveis
-

Assentos traseiros rebatíveis e removíveis -

Airbag duplo ●

Portas com barras de proteção lateral ●

Cintos traseiros laterais de 3 pontos ●

Cintos dianteiros com pré-tensionador ●

Chave com destravamento remoto das 

portas
●

Trava central das portas ●

Alarme anti-furto ●

Travamento automático das portas à 15 

km/h
●

Freio ABS com EBD ●

Sensor de estacionamento traseiro ●

Porta copos ●

Acendedor de cigarros / tomada (12V) ●

Tomada de energia (12V) extra -

Luz de leitura ●

Antena impressa no para-brisa ●

Iluminação azul no painel de instrumentos ●

Volante com regulagem de altura ●

Direção hidráulica Elétrica

Ar-condicionado Eletrônico

CD MP3 player com entrada USB ●

Abertura interna da tampa do tanque de 

combustível
●

Seis alto-falantes ●

Velocidade máxima 187 km/h

Aceleração de 0 a 100 km/h 9,8 segundos
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