RXS

MOTOR E CÂMBIO

Motor

1.5L VVT Turbo iFlex
150 (Álcool);
147 (Gasolina)

Potência (cv)

210 / 21,4
(Álcool ou Gasolina)

Torque (Nm / mkgf)

CVT
(com 9 velocidades simuladas)

TECNOLOGIA

SEGURANÇA

CONFORTO

EXTERIOR

INTERIOR

Transmissão
Console central total com porta objetos e descansa braço dianteiro

●

Para-sol com espelho do passageiro

●

Revestimento dos bancos em tecido

●

Volante com revestimento premium na cor preta

●

DRL - Luz diurna de rodagem

●

Faróis com duplo refletor e guia de LED

●

Faróis com ajuste elétrico de altura

●

Lanterna traseira de neblina

●

Lanternas traseiras com LED

●

Lanternas indicadoras de direção nos retrovisores

●

Moldura cromada nos vidros laterais

●

Para-choques, espelhos e maçanetas na cor do veículo

●

4 Rodas em Liga Aro 17" polidas

●

Acendimento Automático dos Faróis

●

Ar condicionado eletrônico

●

Abertura/travamento das portas e alarme por controle

●

Banco do motorista com regulagem de altura

●

Banco traseiro com encosto rebatível

●

Câmera traseira para estacionamento

●

Comando de rádio no volante

●

Controle elétrico para os retrovisores

●

Direção elétrica

●

Piloto automático

●

Sensor de estacionamento traseiro

●

Sistema auxiliar para partida em aclives

●

Tomada 12V

●

Vidros elétricos nas 4 portas com fechamento remoto

●

Volante com regulagem de altura

●

Air-bags duplo frontal e indicador de cinto do motorista

●

Alças de segurança

●

Cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para os 5 ocupantes

●

Controle eletrônico de estabilidade

●

Controle eletrônico de tração

●

Freio a disco nas 4 rodas com ABS e EBD

●

Indicador de pressão e temperatura dos pneus

●

Indicador de portas abertas / mal fechadas

●

ISOFIX - fixação para cadeira de criança

●

Sistema de alarme

●

Destravamento das portas por sensor de aproximação

●

Acionamento do motor por botão

●

Freio de estacionamento com acionamento eletrônico e função AUTO HOLD

●

Multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple Car Play

●

Viva-voz com sistema Bluetooth

●

Conexão USB

●

Computador de bordo para motorista com tela colorida de 3,5 polegadas

●

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RXS

Comprimento (mm)

4532

Largura (mm)

1814

Altura (mm)

1487

Distância entre eixos (mm)

2650

Peso em ordem de marcha (kg)

1356

Carga útil (kg)

391

Capacidade do tanque (L)

48

Volume porta-malas (L)

430

CORES

CORES SÓLIDAS

PRETO

BRANCO
PRATA

CORES METÁLICAS
CINZA

CORES PEROLIZADAS

BRANCO

Consulte disponibilidade de cores na rede de concessionários

