HR [Euro V]

MOTORIZAÇÃO
Tipo

2.5 A2 Diesel (D4CB)

Número de cilindros

04 em linha

Cabeçote

Em Alumínio

Nº de válvulas

16

Potência máxima - cv/RPM

130 @ 3.800 rpm

Torque máximo - kg.f/RPM

26 @ 1.500 ~ 3.500 rpm

Diâmetro x curso do cilindro - mm

82 x 93,5

Taxa de compressão

16.4:1

Injeção Eletrônica

CRDI (Common Rail Direct Injection) - DELPHI

Combustível

Diesel

SISTEMA DE TRANSMISSÃO
Tipo

Manual de 6 Velocidades
1ª - 4,271
2ª - 2,248
3ª - 1,364

Relações de transmissão

4ª - 1,000
5ª - 0,823
6ª - 0,676
Ré - 3,814

Relação final

4,272

Tração

4X2 - traseira

PESOS E CAPACIDADES
Tanque de combustível

65 litros

Capacidade útil de carga (não incluído motorista, passageiros e implemento) - kg

1.800 kg

Número de Ocupantes

3 Passageiros

Peso em ordem de marcha

1.600 kg

Peso bruto total

3.400 kg

DIMENSÕES
Comprimento do veículo

4.850 mm

Largura do veículo

1.740 mm

Altura do veículo (vazio)

1.965 mm

Distância entre-eixos

2.430 mm

Bitola dianteira

1,485 mm

Bitola traseira

1,420 mm

Altura livre do solo:

185 mm

SISTEMA DE DIREÇÃO
Direção

Pinhão e cremalheira com assistência hidráulica

Raio mínimo de giro - mm

4930 mm

SISTEMA DE SUSPENSÃO
Dianteira

Braços triangulares com barra de torção e amortecedores hidráulicos de dupla
ação

Traseira

Eixo rígido com feixe de molas semielípticas e amortecedores hidráulicos

RODAS e PNEUS
Rodas

15"

Pneus
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INTERIOR - CONFORTO / CONVENIÊNCIA
Vidros com acionamento elétrico

●

Ventilação forçada com recirculação e 4 velocidades

●

Porta cartões no painel

●

Alça e estribo de acesso a cabine

●

Limpador do pára-brisa com acionamento

●

Embreagem com acionamento hidráulico

●

Direção hidráulica progressiva

●

Odômetro digital com duas medições parciais (A /B) e relógio digital

●

Porta-objetos nos paineis das portas

●

Ventilação para os pés

●

Equipado com 2 auto falantes

●
●

Bancos em tecido

EXTERIOR
Pára-choques envolventes na cor do veículo

●

Faróis de neblina

●

Faróis de policarbonato com mascara negra

●

Parabarros para as rodas dianteiras

●

Esguiço do lavador do pára-brisa incorporado ao braço do limpador

●

ITENS DE SEGURANÇA
Freios traseiros com válvula proporcionadora sensível a carga (LSPV)

●

Lâmpada de aviso de cinto desatado

●

Aviso sonóro de porta aberta

●

Airbag para motorista e passageiros

●

ABS

●

Barras de proteção laterais

●

