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Pievilcīgajam un populārajam pilsētas krosoveram 
– Renault CAPTUR notikusi pilnīga pārveidošana. 
Ar jaunajām krāsām, priekšējo resti ar jaunu dizainu 
un smalki hromētām apmalēm un fiksēto stikla 
jumtu jaunais Renault CAPTUR ir aprīkots pilsētas 
piedzīvojumu meklētāju gaumei labāk nekā jebkad 
agrāk. Tā Full LED Pure Vision lukturi un „C” burta 
formas dienas gaitas gaismas rāda tā pašpārliecināto, 
noteikto raksturu. Divkrāsu virsbūve ar plašo 
personalizējamo iezīmju klāstu ļauj jums izpaust 
savu individualitāti.

Pilsētas 
piedzīvojums







Jaunais Renault CAPTUR piedāvā visu, kas nepieciešams tavai labsajūtai. Uzliec rokas uz stūres ar ādas apvalku, novērtē ērtos sēdekļus, izmanto centrālo 
roku balstu un salona griestu gaismas diožu apgaismojumu…Izbaudi eleganto salonu ar gaumīgiem dekoratīvajiem pulēta hroma elementiem. Gūsti unikālu 
mūzikas pieredzi, pateicoties skaņas sistēmai Bose® Sound System un tās augstākās kvalitātes skaļruņiem. Dodies ceļā ar patiesu prieku!

Rūpīgi pilnveidots salona interjers



Spēcīgs dizains

Ar jaunajiem 17 collu Emotion vai Explore vieglmetāla diskiem jaunais Renault CAPTUR ir gatavs aizvest jūs jūsu sapņu pilsētas ekskursijās. Jūsu krosovers 
parādīs savu pašpārliecināto raksturu ar stilīgo dizainu un spēcīgo personību. Tā priekšējie un aizmugures gaismas diožu lukturi ienes jaunu gaismu jūsu 
ikdienas dzīvē. CAPTUR pilnveido jūsu pilsētas piedzīvojumus.



Krāsas

Pērļubalta 
Jumts dimantmelna

Atakamas oranža
Jumts dimantmelna

Okeānzila
Jumts dimantmelna

Jūraszila*
Jumts dimantmelna

Ziloņkaula krāsa*
Jumts dimantmelna

Jumts    
Kapučīno brūna

Jumts    
Ziloņkaula krāsā* Platīnpelēka Atakamas oranža

Jumts    
Ziloņkaula krāsā* Platīnpelēka Okeānzila

Jumts   
Ziloņkaula krāsā* Platīnpelēka Jūraszila*

Jumts    
Ziloņkaula krāsā*  Kapučīno brūna

Liesmu sarkans
Jumts dimantmelna

Jumts 
Platīnpelēka

Pērļubalta



Kapučīno brūna
Jumts dimantmelna

Platīnpelēka
Jumts dimantmelna

Kasiopejas pelēka
Jumts dimantmelna

    * Matēta krāsa.

  ** Pieejams tikai S-EDITION.

*** Pieejams tikai INITIALE PARIS.

Dimantmelna
Jumts platīnpelēka

Ametista violeta**
Jumts platīnpelēka

Jumts ziloņkaula 
krāsā* Platīnpelēka Kapučīno brūna

Jumts 
platīnpelēka Kapučīno brūna

Jumts ziloņkaula 
krāsā*

Kasiopejas 
pelēka Kapučīno brūna

Jumts ziloņkaula 
krāsā* Dimantmelna Kapučīno brūna

Jumts 
dimantmelna

Jumts 
Platīnpelēka

Dzelzs zila**
Jumts dimantmelna



• ABS ar elektronisku bremžu spēka sadali
• Elektroniskā stabilitātes programma ESC
• Uzsākšanas braukt kalnup palīgsistēma
• Riepu spiediena kontroles sistēma
• Priekšējie un sānu (galvas un krūšu līmenī) 

drošības spilveni vadītājam un pasažierim (ar 
iespēju deaktivizēt pasažiera gaisa spilvenu)

• Sānu gaisa spilveni vadītājam un priekšējam 
pasažierim, kuri aizsargā galvu un krūtis

• Skaņas atgādinājums par neaizsprādzētām 
drošības jostām priekšējām sēdvietām

• Kruīza kontrole / ātruma ierobežotājs
• 3-punktu drošības jostas priekšējām un 

aizmugures sēdvietām
• Galvas balsti priekšējām un aizmugures 

sēdvietām ar iespēju regulēt to augstumu
• Bērnu sēdeklīša stiprinājuma sistēma ISOFIX
• Mainīga pastiprinājuma spēka stūres 

pastiprinātājs
• RENAULT karte – bezatslēgas vadības sistēma 

ar centrālo atslēgu un dzinēja iedarbināšanu

• Tālvadības centrālā durvju aizslēgšana
• Borta dators
• ECO funkcija – ekobraukšanas režīms
• Manuāls gaisa kondicionētājs
• Digitālais radio (DAB) R&GO ar integrētu 

displeju 4x20 W (bez CD), ar Bluetooth®, USB/
kontaktligzda, viedtālruņa turētājs, savietojams ar 
R&GO lietotni

• Sānu spoguļi elektriski regulējami, apsildāmi
• Elektriski regulējami sānu priekšējie un 

aizmugurējie logi
• Stūres statnis ar regulējamu augstumu un 

dziļumu
• Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu 
• Vadītāja un pasažiera saulessargi ar spoguļiem
• Bīdāms, ar 1/2-2/3 atzveltņu dalījumu, ar 

trim vertikāli regulējamiem galvas balstiem 
aizmugures sēdeklis

• Gaismas diožu aizmugures gaismas
• Bamperi virsbūves krāsā
• Durvju rokturi virsbūves krāsā 

• Priekšējais un aizmugurējais šasijas aizsargs 
melnā krāsā ar graudainu tekstūtu

• Sānu spoguļu korpusi un sānu aizsarglīstes 
melnā krāsā ar graudainu faktūru

• Salona dekoratīvā apdare ziloņkaula krāsā
• Interjera dizains tumšā tonī
• Auduma apdare
• Ziloņkaula krāsas Easy Life atvilktne (nav 

apgaismotas)
• Riepu remonta komplekts
• 16 collu tērauda diski

16 collu tērauda diski

Aprīkojums

ALIZE

Klasiska, melna apdare



• Aizmugurējās parkošanās sensori
• Media Nav Evolution multivides sistēma ar 7 

collu skārienekrānu, DAB (digitālo) radio bez 
CD, navigāciju, Eiropas kartēm, Bluetooth®, 
satiksmes informāciju, audio kontaktligzdu 
un USB portiem

• Elektriski nolokāmi sānu spoguļi
• Ar ekoloģisku ādu klāta stūre
• Elektriski regulējami sānu logi ar viena 

pieskāriena slēdzi vadītāja pusē
• Miglas lukturi
• Aizmugures logi tonēti
• Sānu spoguļu korpusi spīdīgā, melnā krāsā
• Hromētas durvju sliekšņu uzlikas
• Priekšējo durvju sliekšņu uzlikas ar „Limited” 

uzrakstu
• Ārējais modeļu apzīmējums „Limited”
• Salona dekoratīvie elementi hromēti
• Izņemama bagāžas nodalījuma grīda
• „Easy Life” atvilktne ar apgaismojumu
• 16 collu „Celsium” vieglmetāla diski

Aprīkojums

LIMITED (ALIZE +)

16 collu „Celsium” 
vieglmetāla diski

Ārējais modeļu apzīmējums 
„Limited”

Priekšējo durvju sliekšņi ar 
apzīmējumu „Limited”



• Pure Vision Full gaismas diožu lukturi
• Priekšējie miglas lukturi ar pagrieziena funkciju
• Divzonu klimata kontrole
• Lietus un gaismas sensori
• Hands-Free Renault karte
• Ar ādu apvilkts stūres rats
• Aizmugures logi nav tonēti
• Divkrāsu virsbūve (jumts un atpakaļskata sānu 

spoguļu korpusi atsķirīgā krāsā)
• Dekoratīva, hromēta bagāžas nodalījuma 

durvju līste ar CAPTUR logotipu
• Hromēta josla uz aizmugurējās vērtnes
• Priekšējais un aizmugurējais šasijas aizsargs 

melnā krāsā
• „Zip Collection” noņemama auduma apdare
• Elastīga nostiprināšanas lente priekšējo 

sēdekļu atzveltnes aizmugurē
• 17 collu „Emotion” vieglmetāla diski

InTEns (LIMITED +)

Intens versijas fotoatt ēls, salons ar papildu aprīkojumu Noņemams  polsterējums, 
zila krāsā

Noņemams  polsterējums, 
karameļu krāsā

Noņemams  polsterējums, 
pelēkā krāsā

17 collu „Explore” 
vieglmetāla diski, melni 

17 collu „Emotion” 
vieglmetāla diski, melni 

Aprīkojums



• R-LINK Evolution multivides sistēma ar 7 collu 
skārienekrānu, DAB audio atskaņotāju 3D Sound 
no Arkamys®, TomTom® navigāciju, Bluetooth®, 
USB/ligzdu, piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un 
paplašinātu Eiropas kartes versiju

• Aizmugures logi tonēti
• Priekšējais elkoņu balsts
• Premium pakete: alumīnija uzlikas uz pedāļiem, 

elektrohromatiskais iekšējais atpakaļskata 
spogulis, apgaismoti saulessargu spoguļi, 
salona jumta iekšējais gaismas diožu 
apgaismojums, saulesbriļļu nodalījums 
vadītāja pusē

• Salona dekoratīvie elementi zilā krāsā
• Priekšējo durvju sliekšņu uzlikas ar „S-Edition” 

uzrakstu
• Ārējais modeļu apzīmējums „S-Edition”
• Salona alcantara apdare ar ādas elementiem
• Grīdas paklājiņi 
• 17 collu „Filante” vieglmetāla diski

s-EDITIOn (InTEns +)

17 collu „Filante” 
vieglmetāla diski

Aprīkojums

Priekšējo durvju sliekšņi ar 
apzīmējumu „S-Edition”

Tapsējums  – alcantara 
ar elementiem no ādas

Ārējais modeļu apzīmējums  
„S-Edition”



• Vieglās parkošanās palīgsistēma ar 
priekšējiem,aizmugurējiem un sānu sensoriem 
un atpakaļgaitaskameru

• Aklās zonas brīdinājuma sensors
• R-LINK Evolution multivides sistēma ar 7 

collu ekrānu, DAB (digitālo) radio atskaņotāju 
un sistēmu ar skaņu sistēmu Bose® Sound 
System, TomTom® navigāciju, Bluetooth®, USB/
ligzdu, piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un 
paplašinātu Eiropas karti

• Gaismas diožu indikatori ar ritināmu slēdzi
• Aizmugures logi tonēti
• Speciāla priekšējā reste ar hromētu ielaidumu
• Miglas lukturiem hromētas apmales
• INITIALE PARIS marķējums uz durvju sānu 

aizsarglīstēm, durvju sliekšņiem un priekšējās 
radiatora restes

• Speciāli priekšējie un aizmugurējie šasijas 
aizsargi

• Priekšējais elkoņu balsts
• Premium pakete: alumīnija uzlikas uz pedāļiem, 

elektrohromatiskais iekšējais atpakaļskata 
spogulis, apgaismoti saulessargu spoguļi, 
salona jumta iekšējais gaismas diožu 
apgaismojums, saulesbriļļu nodalījums vadītāja 
pusē

• Napas ādas apdare 
• Apsildāmi priekšējie sēdekļi
• Ekoloģiskās ādas vadības panelis un ovāli 

durvju paneļi
• Alumīnija durvju sliekšņu uzlikas
• Grīdas paklājiņi
• Gaišos toņos ieturēts salona dizains
• 17 collu INITIALE PARIS vieglmetāla diski

InITIALE PARIs (InTEns +)

Aprīkojums

17 collu „Initiale Paris” 
vieglmetāla diski, melni 

„Nappa” ādas polsterējums, 
melnā krāsā

„Nappa” ādas polsterējums, 
pelēka grafīta krāsā



Tehniskā specifikācija
DZInējs ENERGY 

TCe 90
ENERGY 
TCe 120

ENERGY 
TCe 120 EDC

ENERGY  
TCe 150**

ENERGY  
TCe 150 EDC**

ENERGY 
dCi 90

ENERGY 
dCi 90 EDC

Degvielas veids benzīns benzīns benzīns benzīns benzīns dīzelis dīzelis
Emisiju kontrole Euro 6c Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6c Euro 6c

Pārnesumkārba manuālā 5 
pārnesumu

manuālā 6 
pārnesumu

automātiskā EDC 
6 pārnesumu 

manuālā 6 
pārnesumu

automātiskā EDC 
6 pārnesumu 

manuālā 5 
pārnesumu

automātiskā EDC 
6 pārnesumu 

Degvielas iesmidzināšanas veids daudzpunktu secīga tiešā 
iesmidzināšana

tiešā 
iesmidzināšana

tiešā 
iesmidzināšana

tiešā 
iesmidzināšana

tiešā iesmidzināšana 
Common Rail

tiešā iesmidzināšana 
Common Rail

Tilpums (cm3) 898 1197 1197 1330 1330 1461 1461
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 72,2 × 81,2 72,2 × 81,2 76 x 80,5 76 x 80,5
Cilindru/vārstu skaits 3 / 12 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8
Maksimālā jauda kW (ZS), 
sasniedzot apgr./min 66 (90) pie 5500 87 (118) pie 5000 87 (118) pie 5000 110 (150) pie 5000 110 (150) pie 5000 66 (90) pie 4000 66 (90) pie 4000

Maksimālais griezes moments Nm, 
sasniedzot apgr./min 140 pie 2250 205 pie 2000 205 pie 2000 250 pie 1700 250 pie 1700 220 pie 1750 220 pie 1750

Salona gaisa filtrs - - - - - ir ir
Sistēma Stop & Start ir ir ir ir ir ir ir

VEIKTsPējA
SCx koeficients 0,79 0,79 0,79 0,798 0,798 0,79 0,79
Maksimālais ātrums (km / h) 171 182 192 216 216 171 172
1000 m paātrinājums no stāvoša starta (s) 34"40 31"60 31"80 34"80 35"20
0-100 km / h (s) 13"10 9"90 10"60 8”20 9”20 13"10 13"80

DEGVIELAs PATēRIŅŠ Un CO2 EMIsIjA1 NEDC BT: no / uz NEDC NEDC NEDC NEDC NEDC BT: no / uz NEDC BT: no / uz
Pilsētas ciklā (l / 100 km) 6,4 / 6,9 7,0 7,0 6,8 6,4 4,6 / 4,8 4,5 / 4,8
Arpilsētas ciklā (l / 100 km) 4,8 / 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,0 / 4,1 4,2 / 4,2
Kombinētajā ciklā (l / 100km) 5,4 / 5,6 5,5 5,5 5,4 5,3 4,2 / 4,4 4,3 / 4,4
CO2 emisija kombinētajā ciklā (g/km) 123 / 128 125 125 121 118 111 / 115 113 / 117

sTŪREs IEKĀRTA
Stūres pastiprinātāja veids mainīgs, elektrisks
Minimālais apgriešanās diametrs Ø (m) 10.42

BREMŽU sIsTēMA
Priekšā: vēdināto disku diametrs (mm) / biezums 
(mm) 258 / 22 280 / 24

Aizmugurē: Ø bremžu trumulim (mm) 9’’

RITEŅI Un RIEPAs
Standarta riepas* 16": 205 / 60R16, 17": 205 / 55R17

MAsA (kg)
Pašmasa 1173 1195 1202 1299 1319 1248 1294
Pilna masa 1659 1727 1744 1724 1744 1747 1784
Piekabes masa ar bremzēm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

*Atkarībā no versijas. **Dati apstiprināšanas procesā.

1Kombinētā cikla degvielas patēriņš dažādām Renault Captur modeļu klāsta versijām variē no 4,2 līdz 5,6 l/100 km, savukārt CO2 emisijas – no 111 līdz 128 g/km. Degvielas patēriņa un izplūdes gāzu emisiju vērtības tiek iegūtas atbilstoši 
publicēšanas dienā spēkā esošajiem noteikumiem, balstoties uz oficiālām pārbaudēm laboratorijas apstākļos. Degvielas patēriņš un CO2 emisijas konkrētam transportlīdzeklim faktiskos ceļa apstākļos var atšķirties no norādītajiem mērījumu 
rezultātiem, jo šīs vērtības ietekmē: transportlīdzekļa svars (ieskaitot uzstādīto papildu aprīkojumu, pasažieru skaitu utt.), vadītāja prasmes un braukšanas stils, kā arī citi faktori (piemēram, ceļa apstākļi, satiksme, automobiļa stāvoklis, gaisa 
spiediens riepās utt.).
Driving ECO2 programmas ietvaros Renault Group piedāvā automobiļus ar risinājumiem, kas palīdz vadītājam aktīvi ietekmēt braukšanas ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus, tādējādi sniedzot ieguldījumu vides aizsardzībā.
Saskaņā ar noteikumiem atbilstoši vides aizsardzības prasībām Renault Group transportlīdzekļi tiek izgatavoti arī no pārstrādātām detaļām. Detalizētu informāciju par atbilstību vides aizsardzības prasībām uzziniet www.renault.com un pie 
Renault autorizētajiem partneriem.



Izmēri

IZMēRI (mm)
A Garenbāze 2 606
B Kopējais garums 4 122
C Priekšējā pārkare 866
D Aizmugurējā pārkare 650
E Priekšējo riteņu šķērsbāze 1 531
F Aizmugurējo riteņu šķērsbāze 1 516
G Kopējais platums bez durvju spoguļiem 1 778
H Kopējais augstums nenoslogotā stāvoklī 1 566

H1 Kopējais augstums nenoslogotā stāvoklī ar 
atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm 2 031

j Bagāžas nodalījuma sliekšņa augstums 
nenoslogotā stāvoklī 732

K Klīrenss 170
L Brīvā telpa ceļgaliem 215
M Platums elkoņu augstumā priekšpusē 1 380
M1 Platums elkoņu augstumā aizmugurē 1 370
n Platums plecu augstumā priekšpusē 1 368
n1 Platums plecu platumā aizmugurē 1 330

IZMēRI (mm)

P Augstums no priekšējā sēdekļa virsmas 
pie 14° 905

P1 Augstums no aizmurējā sēdekļa virsmas 
pie 14° 860

Y
Bagāžas nodalījuma ieejas platums 
augšpusē / Maks. bagāžas nodalījuma 
platums

905  
1 010

Y1 Bagāžas nodalījuma platums apakšpusē 983
Y2 Iekšējais platums starp riteņu arkām 990
Z Bagāžas nodalījuma ieejas augstums 685

Z1
Maksimālais kravas garums (no bagāžas 
nodalījuma pārsega līdz nolocītiem 
aizmugures sēdekļiem)

1 512

Z2
Kravas garums aiz sēdekļiem (soliņa tipa 
sēdeklim esot pavirzītam uz priekšu / 
aizmuguri)

884 / 724

Z3 Augstums zem aizmugurējā plaukta 595

BAGĀŽAs nODALījUMA TILPUMs (dm3)
VDA ietilpība (ISO 3832) (līdz paciņu 
plauktam) (min. / maks.) 377 / 455

Maksimālā ietilpība ar nolocītiem 
mugurējiem sēdekļiem (līdz jumtam) 1 235



Šis dokuments ir sagatavots, izmantojot informāciju par pirmsražošanas un prototipa modeļiem. Renault, saskaņā ar nepārtrauktas att īstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas publicētajās specifi kācijās, transportlīdzekļos un papildaprīkojumā. Ja 
informācija tiek mainīta, Renault dīleri tiek par to informēti pēc iespējas ātrāk. Dažādās pārdošanas valstīs versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai papildus piederums). Lai iegūtu 
aktuālāko informāciju, lūdzam sazināties ar Jums tuvāko dīleri. Drukas tehnoloģisko iemeslu dēļ, šajā dokumentā att ēlotās krāsas var atšķirties no reālajām virsbūves vai interjera elementu apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. Šīs publikācijas pilnīga 
vai daļēja atveidošana jebkurā formātā un veidā, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Renault, ir aizliegta.

Renault rekomendē
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