O NOVO LAND ROVER DISCOVERY

ENTRAR

role ou deslize para interagir

Desde que o primeiro Land Rover foi concebido, em 1947, construímos veículos que desafiam o possível.
E esses veículos, por sua vez, desafiam seus proprietários a explorar novos territórios e conquistar até os
terrenos mais difíceis. Nossos veículos resumem a nossa marca, com credenciais de design e recursos de
engenharia exemplares. É assim que continuamos a desbravar novos terrenos, a desafiar o convencional
e encontrar novos motivos para ir além. A Land Rover realmente quer que você aproveite mais o seu mundo,
para ir Above and Beyond.
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DESIGN

MONTE O SEU

EXTERIOR
Os refinamentos de design dão ao Discovery uma postura mais baixa e mais ampla, com a grade
dianteira atualizada e novos para-choques. O Land Rover Discovery R-Dynamic apresenta uma
combinação atraente de personalidade esportiva e versatilidade, com para-choques, rodas e
lanternas traseiras de design exclusivo. As opções de teto incluem teto panorâmico fixo
e deslizante, e teto contrastante em Preto Narvik.
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DESIGN INCONFUNDÍVEL
Os novos faróis esculpidos com grafismo característico e a tecnologia de faróis Matrix LED*
maximizam a visibilidade, enquanto os emblemas laterais na cor da carroceria aprimoram o
design impecável do veículo. A harmonia visual valorizada da traseira também eleva o apelo
contemporâneo do veículo. No R-Dynamic, há um design único de luzes traseiras sem saturação.

*Recurso vinculado.
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ESCOLHA A COR E AS RODAS

MONTE O SEU

É fácil dar um toque pessoal ao Land Rover Discovery. São 12 cores disponíveis,
incluindo uma variedade de novas cores como Bronze Lantau, Prata Hakuba
e Cinza Charente. E graças a uma grande variedade de rodas de 20" a 22"
em vários acabamentos, suas opções de personalização não terminam por aí.
Use o configurador para criar o seu Land Rover Discovery perfeito.
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INTERIOR
O interior redesenhado de linhas contemporâneas inclui novos assentos na segunda fileira, com
almofadas profundas e design ergonômico que oferecem maior conforto para você e sua família.
Toques como o compartimento de armazenamento profundo no console central permitem maior
conveniência e flexibilidade, enquanto os interruptores ocultos até serem iluminados do volante
atualizado e a mudança de marchas intuitiva mantêm tudo o que você precisa ao seu alcance.
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ENTRE NO SEU MUNDO
Os materiais de alta qualidade são amplamente utilizados
em toda a luxuosa cabine do Discovery, incluindo alternativas
sem couro. Os assentos R-Dynamic em dois tons com costura
contrastante ou pesponto* também estão disponíveis numa
paleta de cores Ebony/Light Oyster. Agora você pode explorar
com muito mais estilo e conforto, sejam onde forem as
suas aventuras.

MONTE O SEU

*De acordo com o modelo.
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VERSATILIDADE
ESPAÇO E PRATICIDADE INCOMPARÁVEIS
Se estiver planejando viagens com até sete pessoas, a disposição flexível do Discovery para sete
lugares oferece a solução perfeita. O Rebatimento Inteligente dos Assentos* permite configurar
facilmente a segunda e a terceira fileiras para obter um amplo espaço de carga de até 2.391 litros.

DESIGN

VERSATILIDADE
VERSATILIDADE

CAPACIDADE

Os compartimentos de armazenamento inteligentes em todo o interior permitem
transportar itens de todas as formas e tamanhos com total facilidade.
*Recurso vinculado.
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SEGURANÇA
Os quatro pontos ISOFIX facilitam a instalação de cadeirinhas
neste SUV familiar, garantindo a conexão forte entre a cadeirinha
e o veículo. O Discovery alcançou a classificação de segurança
máxima de cinco estrelas do Euro NCAP e apresenta um sistema
abrangente de até oito airbags de motorista e passageiros para
ajudar a manter sua família segura.
O Land Rover Discovery inclui uma série de recursos de
assistência ao motorista, incluindo câmera 3D Surround,
Frenagem de Emergência, Controle de Cruzeiro com Limitador
de Velocidade e Assistência para se manter na Faixa de Rodagem.
O Pacote Assistente de Pontos Cegos e o Pacote de Assistência
ao Motorista estão disponíveis para ajudar na condução diária
e em manobras mais difíceis, proporcionando ainda mais
segurança e conveniência.
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CONVENIÊNCIA E FORÇA
O Discovery oferece o que há de melhor em conveniência. O acionamento da tampa
do porta-malas por gestos1 opcional permite abrir e fechar o porta-malas mesmo quando
as mãos estão ocupadas, enquanto a tampa interna do porta-malas com abertura elétrica2
proporciona uma plataforma para eventos sociais ou tarefas mais básicas, como trocar as botas
enlameadas das crianças. Além disso, a nova Activity Key2 permite que você aproveite suas
aventuras sem precisar levar a chave convencional do carro.

Recurso vinculado. 2Item opcional.
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CONFORTO SEM CONCESSÕES
Crie o ambiente de cabine perfeito para você, sua família e seus
amigos. Exclusividade do Land Rover Discovery, as três fileiras
de assentos aquecidos1 permitem que cada passageiro defina
seu nível de aquecimento preferido, enquanto o Ar-condicionado
de Quatro Zonas2 permite configurar a temperatura nas duas
primeiras fileiras e melhorar a ventilação para a terceira.
A purificação do Ar da Cabine opcional aprimora o bem-estar
do motorista e dos passageiros com um filtro especialmente
projetado que captura as partículas finas do ar externo, como
PM2.5, e alérgenos suspensos no ar, como poeira e pólen.
A entrada e a saída para o veículo ficam mais fáceis com
o Ajuste Automático da Altura de Acesso, usando a suspensão
a ar para abaixar o veículo em até 40 mm.

Item opcional. 2Recurso vinculado.
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SEMPRE A PLENA CARGA
Mantenha-se conectado em todas as suas aventuras. O Land Rover Discovery oferece vários
pontos de carregamento USB-C e uma porta USB adicional incorporada na base Click and Go
integrada*, para que cada ocupante desfrute de carregamento rápido e entretenimento em
qualquer assento do veículo. O carregamento de dispositivos sem fio opcional dispensa
a necessidade de fios ou de uma base de carregamento.

*Item opcional.
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PACOTES DE ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

PACOTE DE ASSI STENTE DE PO N TO S CEG O S 1

PACOT E D E A S S I ST Ê N C I A AO M OTO R I STA 1

Assistente de Pontos Cegos2 – Se outro carro for detectado em seu ponto cego quando
você começar a mudar de faixa, uma luz de aviso se acenderá no retrovisor correspondente
e um torque precisamente calculado será exercido sobre a direção, guiando seu carro com
segurança para longe da possível colisão.

Pacote de Assistência de Pontos Cegos – Contém os recursos do Pacote Assistente de
Pontos Cegos: Assistente de Pontos Cegos*, Monitor de Tráfego em Ré e Monitor de Saída Livre.

Monitor de Saída Livre – Avisa os passageiros ao saírem com alertas sobre a aproximação
de perigos, como a passagem de veículos e ciclistas.
Monitor de Tráfego em Ré – Alerta quanto a veículos, pedestres ou outros perigos que
estejam se aproximando de um dos lados do veículo. É especialmente útil ao sair em
marcha a ré de um estacionamento.

Monitor de Colisão Traseira – Se um veículo se aproximar por trás sem diminuir a velocidade,
o Land Rover Discovery tentará alertar o motorista que está se aproximando para que freie,
piscando automaticamente as luzes do pisca-alerta.
Controle de Cruzeiro Adaptativo – O Controle de Cruzeiro Adaptativo manterá seu veículo
a uma distância segura do veículo à frente caso este diminua a velocidade ou pare, seja numa
rodovia ou no para-e-anda do tráfego. Se o veículo à frente parar completamente, seu veículo
também parará suavemente.

Item opcional. 2O Assistente de Pontos Cegos pode ajudar a evitar colisões. Se o seu veículo detectar outro carro em
um ponto cego quando você começar a mudar de faixa, uma força de esterço será aplicada automaticamente ao volante,
indicando que uma correção de direção deve ser feita.

1

Os itens integrados somente devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo. O motorista deve ter certeza
de que tem controle total do veículo durante todo o tempo.
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CAPACIDADE
Do refinamento e economia de combustível à potência sem esforço, o Discovery oferece o
motor D300. Oferecendo uma fantástica economia de combustível com maior autonomia
e níveis mais elevados de torque em rotações mais baixas do motor, o D300 é ideal para
viagens mais longas, viagens em autoestrada, reboque e off-road.
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MÁXIMA ADAPTABILIDADE
A Tração Integral (AWD) garante uma condução segura na estrada
e no off-road. Em superfícies escorregadias, como grama e neve,
a AWD e o Terrain Response trabalham juntos para equilibrar
automaticamente o torque entre as rodas dianteiras e traseiras,
maximizando a tração. Além disso, a capacidade de reboque
de até 3.500 kg e o Assistente Avançado para Reboque*
facilitam o transporte de qualquer coisa, de reboques a trailers.

*De acordo com o motor. Recurso vinculado.
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EXPLORE COM CONFIANÇA
Obtenha a melhor configuração possível do veículo através
do Terrain Response 21, que seleciona automaticamente o modo
de condução ideal. O Controle de Descida em Declives elimina
o esforço em declives difíceis, mantendo uma velocidade
constante e aplicando frenagem separadamente a cada roda,
enquanto o All Terrain Progress Control1 ajuda a definir e manter
uma velocidade constante em condições off-road desafiadoras.
Uma profundidade de travessia de 900 mm e a tecnologia
do Wade Sensing também ajudam a enfrentar com confiança
as travessias de água, alertando você se a água se aproximar
da profundidade máxima de travessia2.

Recurso vinculado. 2Sempre verifique o percurso e a saída antes de atravessar a água.
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FORA DE ESTRADA SEM ESFORÇO
Para deixar a viagem mais prazerosa, a Vista do Chão ClearSight1 permite que você
literalmente veja “através” do capô do Land Rover Discovery e obtenha várias vistas
exteriores enquanto dirige. O Adaptive Dynamics otimiza automaticamente as
configurações da suspensão para oferecer o equilíbrio perfeito entre refinamento
e agilidade, enquanto o Terrain Response Configurável2 permite personalizar
individualmente suas preferências do sistema off-road.

Junte isso à Transmissão de Velocidade Dupla2 do Discovery – que pode ser inestimável
em condições difíceis, como subidas ou descidas íngremes – e você vai descobrir que
nenhuma aventura está fora do alcance.

A Vista do Chão ClearSight depende da Câmera Surround 3D. A imagem não está ao vivo.
Verifique a segurança dos arredores. 2Item opcional.
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TECNOLOGIA
AUTOMOTIVA
A P R ATICIDADE COM O I TEM DE SÉR IE
Encontre rapidamente o que está procurando sem se perder
em menus, telas e recursos ocultos. O Pivi Pro*, sistema de
infoentretenimento do Range Rover Discovery, traz uma tela
Touchscreen de 11,4" com interface intuitiva mais eficiente
e prazerosa de usar. Realize tarefas diárias com dois toques
ou menos, diretamente da tela inicial. Você terá a companhia
da mais avançada inteligência artificial integrada ao veículo,
que oferece recursos como o sistema de navegação com
autoaprendizagem para uma viagem totalmente conectada.

*Seu veículo está preparado para o Apple CarPlay. Os serviços oferecidos
pelo Apple CarPlay dependem da disponibilidade dos recursos em seu país.
Consulte apple.com/br/ios/feature-availability/#apple-carplay para obter
mais informações. Seu veículo está preparado para o Android Auto. Os serviços
oferecidos pelo Android Auto dependem da disponibilidade dos recursos em
seu país. Consulte android.com/intl/pt_br/auto/ para obter mais informações.
Todos os recursos internos do carro só devem ser usados pelo motorista quando
for seguro fazê-lo. O motorista deve ter certeza de que tem controle total do
veículo durante todo o tempo.
As funcionalidades, opções e disponibilidade do Pivi e do InControl dependem
de cada mercado. Consulte a disponibilidade e os termos na Concessionária Land Rover
mais próxima de você. Não é possível garantir a conectividade à rede móvel em
todos os locais. Informações e imagens exibidas com relação à tecnologia InControl,
incluindo telas ou sequências, estão sujeitas a atualizações de software, controle de
versão e outras alterações de sistema/visual dependendo das opções selecionadas.
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FUNCIONALIDADE PREMIUM
Com o Pivi Pro*, você desfruta de uma partida rápida e de uma
conectividade ainda maior. Ao longo do caminho, as rotas
inteligentes podem encontrar o melhor caminho a seguir,
bem como atualizar a disponibilidade de estacionamento,
cafeterias e pontos de trânsito. Inteligente e intuitivo, o sistema
“aprende” as suas rotas regulares e favoritas para que a
Orientação Inteligente por Voz não interrompa a sua música
favorita sem necessidade. Conta com uma Tela Interativa do
Motorista de 12,3" e um Head-Up Display opcional, que projeta
informações essenciais no para-brisa na sua linha de visão,
para que você possa se concentrar na estrada.

*A Navegação Conectada exigirá uma assinatura após o período inicial informado
pela sua Concessionária Land Rover.
Os itens integrados somente devem ser usados pelo motorista quando for seguro
fazê-lo. O motorista deve ter certeza de que tem controle total do veículo durante
todo o tempo.
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CONECTIVIDADE IMPECÁVEL
As Atualizações de Software mantêm o veículo sempre pronto para o novo. O sistema
de infoentretenimento, a telemática e os vários módulos de controle do veículo podem ser
atualizados remotamente para ajudar a garantir o desempenho ideal. Isso significa que seu
veículo está ficando cada vez melhor. O carregamento de dispositivos sem fio opcional permite
carregar smartphones compatíveis sem a necessidade de fios ou de uma base de carregamento.
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COM A MERIDIAN™, VOCÊ DESFRUTA MUITO MAIS

VEJA MAIS DO MERIDIAN™

A Meridian™ cria sistemas de áudio que transformam o carro numa verdadeira sala de concertos;
intensificando os níveis de profundidade, clareza e realismo da música com uma combinação
de tecnologia acústica sofisticada e alto-falantes estrategicamente posicionados.
Em qualquer lugar do veículo, você terá o mesmo som com qualidade de show. Cada batida
do piano, cada toque da guitarra, explosão da trompa, refrãos e melodia se revelam com precisão
e textura, exatamente como o artista pretendia. É uma experiência intimista, dramática e diferenciada,
seja no off-road ou no trânsito da hora do rush.

O sistema busca representar o posicionamento percebido dos músicos com base em um ocupante sentado no lado direito
do veículo.

8 ALTO-FALANTES

12 ALTO-FALANTES

1 . S ISTEMA DE SOM

2. SIST E M A D E S O M M E R I D I A N ™

3 . S I ST E M A D E SO M ME RIDIA N ™ SU RRO U N D

Dê mais realismo à sua música favorita com um arranjo
sonoro com alto-falantes, amplificador de canais,
Equalização de Áudio e Controle Dinâmico de Volume.

Detalhes e clareza a todos os ocupantes com alto-falantes
estrategicamente posicionados e um subwoofer de dois
canais para oferecer um som completo e sofisticado.

Desfrute de uma experiência envolvente e autêntica como
a de um show, envolvendo-se na plenitude e clareza dos
alto-falantes laterais, dianteiros e traseiros, perfeitamente
integrados à tecnologia Trifield™.
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Trifield Productions Ltd. Os recursos e disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo e do mercado.
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LAND ROVER DISCOVERY

LAND ROVER DISCOVERY R-DYNAMIC

SEU DISCOVERY
Coloque a liberdade e a aventura de volta no mapa com o Land Rover Discovery ou
o Land Rover Discovery R-Dynamic. O Discovery foi concebido para a família moderna,
combinando um design minimalista com um interior versátil, tecnologias inovadoras e uma
capacidade aprimorada para criar algo inconfundível. O R-Dynamic assume essas credenciais
e adiciona uma postura mais ousada e discreta, dando um caráter esportivo forte.
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ACESSÓRIOS
Personalize o seu Land Rover Discovery de acordo com as suas necessidades específicas com
uma gama de acessórios para que você leve tudo o que precisa nas suas aventuras. O Bagageiro
de Teto, o Rack de Teto Versátil ou o Suporte para Esqui/Prancha são perfeitos para viagens
em família, enquanto os acessórios de reboque permitem que você transporte todos os seus
equipamentos com confiança. Além disso, nossa linha de Pacotes para Pets está à disposição
para transportar animais de estimação com conforto e conveniência.
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LAND ROVER COLLECTION
Uma coleção de acessórios exclusiva inspirada em nossos veículos e produzida com
o típico estilo britânico.
Relógio Cronógrafo Land Rover – Esse relógio possui um mostrador de carregamento solar
com abertura de data e cronógrafo do painel de instrumentos. Realce laranja nos submostradores,
no mostrador externo e no segundo ponteiro.
Guarda-chuva de golfe Premium – Guarda-chuva de golfe com armação de fibra de vidro não condutiva.
Com carenagem ventilada para maior resistência ao vento e nome Land Rover na borda.
Jaqueta do Motorista Moderno – Fique pronto para todo o tipo de estrada. Essa moderna jaqueta
de motorista oferece uma versatilidade incrível. Possui ombros acolchoados, marca nos punhos
e etiqueta com efeito de metal escovado. Fechos à prova d’água e revestimento DWR®.
Mala Executiva Land Rover – Inspirada nos toques de design da chapa de proteção da Land Rover,
a mala executiva em Cinza Graphite está pronta para qualquer dia de trabalho. A estrutura de
policarbonato, a estrutura de alumínio e os cadeados em padrão aprovado pela TSA garantem
que documentos importantes fiquem sempre seguros.
Bolsa de Fim de Semana – Embalada com versatilidade. Feita de couro marrom granulado natural
altamente flexível lavado a óleo, esta bolsa de fim de semana é flexível em todos os sentidos.
Ideal para viagens diurnas ou longas excursões, ela tem alças resistentes, alça de ombro
acolchoada removível e um prático bolso com zíper. Inclui coletor de sujeira para proteção.
Multiferramenta Defender – Formada a partir da silhueta do Defender, em aço preto do tamanho
de um cartão de crédito, apresenta diversas ferramentas práticas, incluindo um indicador de
profundidade dos sulcos do pneu.

CONHEÇA A COLEÇÃO
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O MUNDO LAND ROVER
Seu Land Rover foi projetado e desenvolvido para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o seu mundo. Ele pode levar
você a lugares que outros veículos simplesmente não conseguem alcançar, em um estilo inigualável. Com um veículo
da Divisão de Veículos Especiais, esse senso de individualidade pode ser levado a níveis ainda elevados. Para celebrar
o estilo de vida Land Rover, reunimos uma variedade de experiências, publicações e produtos de estilo de vida com
a marca Land Rover. Existe um mundo para explorar. Saia e aproveite.

AGENDE UMA EXPERIÊNCIA
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ENCONTRE UMA CONCESSIONÁRIA

COMPARE NOSSOS VEÍCULOS

AGENDE UM TEST DRIVE

Use o configurador para criar o seu Land Rover Discovery perfeito.

Procure uma Concessionária Land Rover perto de você.

Selecione e compare até três veículos Land Rover.

Agende um test drive em uma Concessionária Land Rover.

SUA TRANQUILIDADE
ATENDIMENTO AO CLIENTE
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AVISO IMPORTANTE: Algumas características das imagens podem variar entre itens opcionais e de série
para diferentes anos-modelo e, devido ao impacto do Covid-19, muitas de nossas imagens não foram
atualizadas para refletir as especificações do 22MY. Consulte o configurador de veículos e consulte a
Concessionária local para obter especificações detalhadas do 22MY e não baseie seu pedido apenas
nas imagens do site. A Jaguar Land Rover Limited está constantemente em busca de formas de melhorar
a especificação, o design e a produção de seus veículos; novos acessórios e peças, bem como alterações,
ocorrem continuamente e nós nos reservamos o direito de implementar alterações sem aviso prévio.dores
e as concessionárias não são agentes da Jaguar Land Rover Ltda. para nenhum projeto ou representação,
seja de maneira expressa ou implícita.
CORES: as imagens das cores são meramente ilustrativas. As cores reproduzidas na tela podem, portanto,
variar em comparação com o acabamento real. A empresa se reserva o direito de alterar ou retirar qualquer
acabamento de cor sem aviso prévio. Algumas dessas cores talvez não possam ser adquiridas no seu país.
Verifique a disponibilidade de cores e especificações atuais na sua Concessionária Land Rover.
Os distribuidores e as concessionárias não são agentes da Jaguar Land Rover Ltda. nem possuem autoridade
alguma para vincular a Jaguar Land Rover Ltda. a nenhum projeto ou representação, quer seja de maneira
expressa ou implícita.
Informações e imagens exibidas com relação à tecnologia InControl, incluindo tela Touchscreen, telas de
aplicativos ou sequências, estão sujeitas a atualizações regulares de software, controle de versão e outras
alterações de sistema/visual dependendo das opções selecionadas.

Os itens opcionais e sua disponibilidade podem variar de acordo com a especificação do veículo
(modelo e motorização) ou requerer a instalação de outros recursos para que possam ser equipados.
Entre em contato sua concessionária para obter mais detalhes ou configure seu veículo on-line.
Todos os recursos internos do carro só devem ser usados pelo motorista quando for seguro fazê-lo.
O motorista deve ter certeza de que tem controle total do veículo durante todo o tempo. Alguns itens
exigem um cartão SIM apropriado com um plano de dados adequado, o que exigirá assinatura após
o período inicial indicado pela sua concessionária.
A Land Rover recomenda exclusivamente o lubrificante Castrol EDGE Professional.
Android™ é uma marca registrada da Google LLC.
Apple® é uma marca registrada da Apple, Inc., registrada nos EUA e outros países.
Meridian é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.
Trifield™ e o dispositivo “three fields” são uma marca registrada da Trifield Productions Ltd.

VERSATILIDADE

Registro na Inglaterra: Número 1672070
landrover.com.br
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.

Os veículos mostrados são da linha global Land Rover. As especificações, os opcionais e a disponibilidade
variam entre os mercados e devem ser verificados com a sua concessionária Land Rover local. Os dados
de CO₂ e economia de combustível podem variar de acordo com o tipo de roda e opcionais instalados.
Veículos mostrados: Land Rover Discovery R-Dynamic HSE na cor Bronze Lantau com interior Ebony/Light Oyster
em dois tons e Land Rover Discovery SE na cor Cinza Eiger com interior Ebony/Light Oyster. Os veículos são
mostrados com opcionais e acessórios instalados (dependendo do mercado).
Todas as informações contidas nesse catálogo são referentes ao modelo 2021.

DESIGN

Jaguar Land Rover América Latina e Caribe
Av. Ibirapuera, 2332, Torre 1, 10º andar
04028-002 Moema, São Paulo, SP

CAPACIDADE

TECNOLOGIA AUTOMOTIVA

SEU DISCOVERY

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

O MUNDO LAND ROVER

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 2021

O NOVO LAND ROVER DISCOVERY

MOTORES
Nossos motores são projetados para uma combustão limpa e eficiente e são equipados com
tecnologia Stop/Start e motores MHEV com carregamento regenerativo inteligente.
Configure o seu Land Rover Discovery no site landrover.com.br

MOTORIZAÇÃO
Transmissão
Sistema de transmissão
Potência máxima (cv/kW/rpm)
Torque máximo (Nm/rpm)
Capacidade (cc)
Nº de cilindros/válvulas por cilindro
Layout dos cilindros
Diâmetro/curso (mm)
Taxa de compressão (:1)

DIESEL
D300
Automática
Tração Integral (AWD)
300/221/4.000
650/1.500-2.500
2.996
6/4
Em Linha Longitudinal
83,0/92,31
15,5

CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
Capacidade do tanque de combustível – útil (litros)
Fluido de Escape de Diesel (DEF) – útil (litros)
Filtro de Partículas Diesel (DPF)

89
18
4

PERFORMANCE
Aceleração (em segundos) de 0 a 100 km/h
Velocidade máxima (km/h)

6,9
209

4 Padrão.
Algumas características das imagens
podem variar entre itens opcionais e
de série para diferentes anos-modelo e,
devido ao impacto do Covid-19, muitas
de nossas imagens não foram atualizadas
para refletir as especificações do 22MY.
Consulte o configurador de veículos e
consulte a Concessionária local para obter
especificações detalhadas do 22MY e não
baseie seu pedido apenas nas imagens
do site. A Jaguar Land Rover Limited está
constantemente em busca de formas de
melhorar a especificação, o design e a
produção de seus veículos; novos acessórios
e peças, bem como alterações, ocorrem
continuamente e nós nos reservamos o
direito de implementar alterações sem
aviso prévio.dores e as concessionárias
não são agentes da Jaguar Land Rover Ltda.
para nenhum projeto ou representação,
seja de maneira expressa ou implícita.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FREIOS
Tipo dianteiro
Diâmetro dianteiro (mm)
Tipo traseiro
Diâmetro traseiro (mm)
Freio de estacionamento

DIESEL
D300
Rodas de 19" – 4 pistões com pinça de 2 peças oposta, disco ventilado
Rodas de 20"-22" – 6 pistões com pinça monobloco oposta, disco ventilado
Rodas de 19" – 363
Rodas de 20"-22" – 380
Pinça deslizante de pistão único com motor integrado, disco ventilado
Rodas de 19" – 350
Rodas de 20"-22" – 365
Motor integrado na pinça

PESOS (kg)*
Peso descarregado (UE)**
Peso descarregado (DIN)†
Peso Bruto do Veículo (GVW)

2.315/2.367
2.240/2.292
3.080/3.220

REBOQUE (kg)
Reboque sem freios
Reboque máximo
Ponto de engate máximo (peso da ponta)‡
Peso máximo combinado de veículo e reboque

750
3.500††
350
6.580/6.720

TRANSPORTE DE TETO (kg)
Carga máxima do teto (incluindo trilhos do teto)

80‡‡

*Os pesos se referem a veículos em
especificações padrão. Itens opcionais
aumentam o peso.
**Inclui um motorista de 75kg, todos os
fluidos e 90% de combustível.
†
Inclui todos os fluidos e 90% de combustível.
††
A capacidade máxima de reboque é
limitada a 2.500kg quando a roda de 20"
Estilo 5011 com 5 raios divididos, Gloss
Sparkle Silver está instalada.
‡
Quando equipado com o engate para
reboque móvel elétrico. 195kg com o engate
para reboque removível.
‡‡
A carga de transporte do teto aumentou
de 80kg para 100kg quando SD6 estiver
selecionado com Adaptive Dynamics.

DIMENSÕES E CAPACIDADES
ALTURA PADRÃO
Altura máxima 1.888 mm (Suspensão a ar)
A configuração de altura de acesso da suspensão a ar irá
reduzir a altura indicada acima em 40 mm
ALTURA DO OFF-ROAD
Altura máxima 1.964 mm (Suspensão a ar)
ALTURA LIVRE
Altura livre máxima nos assentos dianteiros/traseiros com
teto padrão 1.001 mm/991 mm
Altura máxima para a cabeça nos assentos dianteiros com
teto panorâmico 1.016 mm/991 mm

Largura de 2.073 mm com retrovisores rebatidos
Largura de 2.220 mm exceto retrovisores

DISTÂNCIA DE OBSTÁCULOS
Padrão (Suspensão a ar) 207 mm
Off-road (Suspensão a ar) 283 mm

Altura
Suspensão
a ar
1.888 mm

DIÂMETRO DE GIRO
Meio-fio a meio-fio 12,41 m
Parede a parede 12,84 m
Voltas de batente a batente 2,7
PROFUNDIDADE DE TRAVESSIA††
Profundidade máxima de travessia
Suspensão a ar 900 mm

Bitola dianteira
Suspensão a ar 1.692,4 mm

ESPAÇO PARA AS PERNAS
Espaço dianteiro máximo para as pernas 993 mm
Espaço traseiro máximo para as pernas na segunda
fileira 950 mm
Espaço traseiro máximo para as pernas na terceira
fileira 850 mm
CAPACIDADE DO PORTA-MALAS
Altura 854 mm, Largura 1.411 mm*
Largura do porta-malas entre os arcos 1.200 mm
Volume máximo do porta-malas atrás da primeira fileira
VDA 2.061 litros**, Total 2.485 litros†
Volume máximo do porta-malas atrás da segunda fileira
VDA 986 litros**, Total 1.231 litros†
Volume máximo do porta-malas atrás da terceira fileira
VDA 172 litros**, Total 258 litros†

*A largura do porta-malas será de 1.273 mm quando o controle de temperatura de
4 zonas estiver instalado. **VDA: volume medido com blocos sólidos que atendem
a norma VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). †Total: volume medido por meio de
simulação do espaço do porta-malas preenchido com líquido. ††Profundidade de
travessia (entrada e saída de 25 graus) 750 mm, travessia profunda (entrada e saída
de 9 graus) 900 mm. ‡Em altura off-road e com a tampa de reboque removida.

Bitola traseira
Suspensão a ar 1.686,6 mm

Comprimento atrás da segunda fileira 1.101 mm

Largura do
porta-malas
1.411 mm*
A

B

C

A

B
Ângulo de
Ângulo de ataque
sobreposição

C

Padrão – Ar

26,0°

21,2°

24,8°

Off-road – Ar

34,0°

27,5°

30,0°

Altura de rodagem

∆

Distância entre os eixos 2.923 mm

Ângulo de saída

Comprimento atrás da primeira fileira 1.954 mm

Comprimento total 4.956 mm

