DISCOVERY SPORT

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
verdadeiramente faz com que você consiga mais do seu mundo, que vá ainda mais longe.
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DESIGN

MONTE O SEU

O DNA do inconfundível design Discovery foi aperfeiçoado para garantir um impacto visual
marcante. A modernidade e o requinte são refletidos nos para-choques dianteiro e traseiro,
no design da grade e nos faróis de LED Premium, que fornecem visibilidade máxima sem ofuscar
o tráfego em sentido contrário. O Discovery Sport traz o ar contemporâneo, sofisticado e esportivo
da família Discovery. Além disso, a legendária capacidade e a natureza versátil características dos
Land Rover continuam presentes.
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Veículo mostrado: R-Dynamic HSE na cor Vermelho Firenze com opcionais instalados (conforme o mercado).
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DESIGN INTERIOR
A cabine do Discovery Sport incorpora um ambiente
contemporâneo e extremamente elegante, onde linhas
arrojadas e o mais alto nível de conforto criam um espaço
onde você, sua família e seus amigos vão querer passar
o tempo.

Interior mostrado: R-Dynamic HSE com assentos de couro Windsor Light Oyster/Ebony
e opcionais instalados (conforme o mercado).
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Com a versatilidade acima de tudo, o interior foi projetado para atender aos desafios de um estilo
de vida ativo com um perfil dinâmico de 5+2 assentos*. O porta-malas líder da categoria é ideal
para as necessidades essenciais da sua família. O Discovery Sport ajuda a carregar itens de todos
os formatos e tamanhos com total facilidade. Toda a cabine tem espaço de sobra para você sempre
ter lugar para colocar um celular ou outros itens pequenos.

*Disponível como parte do pacote da terceira fileira.
Interior mostrado: SE com assento em couro granulado Light Oyster e opcionais instalados.
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ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA
Vários recursos projetados para tornar a condução e o
estacionamento mais simples e seguros. Com muitas tecnologias
inovadoras disponíveis, você encontrará todos os recursos que
foram projetados para aprimorar sua experiência de condução
e proporcionar mais segurança.
A Câmera Surround 3D1 incorpora a Vista do Chão ClearSight2,
bem como a tecnologia de Vista de Cruzamentos e do
Meio‑fio, para proporcionar uma visão panorâmica completa
do veículo na Tela Touchscreen, trazendo confiança para
manobrar em segurança.

De acordo com o modelo. 2A imagem não é em tempo real.

1

Verifique a segurança dos arredores. Sujeito às regulamentações locais.
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CONVENIÊNCIA E FORÇA
O Discovery Sport oferece o que há de melhor em conveniência. A tampa do porta-malas com
abertura elétrica permite abrir e fechar o porta-malas com um simples pressionar de botão.

Veículo mostrado: SE na cor Azul Byron com opcionais instalados.
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CONFORTO
Crie o ambiente de cabine perfeito para você, sua família e
seus amigos. A função de deslizar e reclinar da segunda fileira
proporciona ainda mais flexibilidade.
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FLEXIBILIDADE
Com várias portas USB, o Discovery Sport é versátil e conveniente, tornando a vida um
pouco mais simples e agradável. E o porta-malas espaçoso pode acomodar facilmente
sua bagagem, compras ou qualquer outro item. Fique tranquilo e relaxe, não importa
onde você esteja sentado ou o que deseje transportar.
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RECURSOS DE ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA

Assistente de Pontos Cegos12 – Se outro carro for detectado em seu ponto cego quando você
começar a mudar de faixa, uma luz de aviso acenderá no retrovisor externo correspondente
e um torque de direção incentivará você a afastar seu veículo de uma possível colisão.

Monitor de Tráfego em Ré1 – Avisa o motorista 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 Saída Livre1 – Avisa os passageiros, ao saírem do veículo, sobre perigos que estejam
se aproximando, como outros veículos e ciclistas.

Controle de Cruzeiro e o Limitador de Velocidade – Facilitam a condução em longas distâncias.
Ambos os recursos ajudam o motorista a manter a velocidade atual do veículo sem precisar
usar continuamente o pedal do acelerador.

De acordo com o modelo. 2O Assistente de Pontos Cegos pode ajudar a evitar colisões. Caso seu veículo detecte outro no
ponto cego ao começar a mudar de faixa, a correção de direção adicional irá incentivá-lo a afastar o veículo se for detectada
uma potencial colisão.

1
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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 Discovery Sport, conta com uma tela
Touchscreen 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.

*A Navegação Conectada exigirá uma assinatura após o período inicial informado
pela sua Concessionária Land Rover.
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_br/ 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, serviços de terceiros e disponibilidade do Pivi e do
InControl dependem de cada mercado. Consulte a disponibilidade e os termos
do mercado local 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 Pro1, você desfruta de uma partida rápida e uma
excelente conectividade. Durante a viagem, a redefinição
de rota inteligente ajuda a encontrar o melhor caminho,
mostrando atualizações de vagas de estacionamento,
comparação de preços de combustíveis, locais de alimentação
e pontos de congestionamento. Inteligente e intuitivo,
o sistema aprende as suas rotas regulares favoritas para que
a Orientação Inteligente por Voz não interrompa a sua música
favorita para dar instruções desnecessárias. A Tela Interativa
do Motorista de 12,3" é item de série2.

A Navegação Conectada exigirá uma assinatura após o período inicial informado
pela sua Concessionária Land Rover. 2De acordo com o modelo.

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.
As funcionalidades, opções, serviços de terceiros e disponibilidade do Pivi e do
InControl dependem de cada mercado. Consulte a disponibilidade e os termos
do mercado local 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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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.

*As atualizações exigem conexão de dados.

DESIGN

VERSATILIDADE

TECNOLOGIA INTERNA

CAPACIDADE

PERFORMANCE

PERSONALIZAÇÃO

O MUNDO
LAND ROVER

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.

Meridian™ é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.
Os visuais visam representar o posicionamento percebido dos músicos com base em um ocupante sentado no lado direito do veículo.

6 ALTO-FALANTES

12 ALTO-FALANTES

1 . S ISTEMA DE SOM

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

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.
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A Tração Integral faz com que as viagens mais difíceis pareçam simples com o Terrain Response 2.
Ao monitorar as condições de direção, este premiado sistema é aprimorado para selecionar
automaticamente o modo de condução mais adequado para você. Alguns momentos, como no
reboque, pedem que a capacidade inerente de um Land Rover entre em ação. A consagrada
capacidade do Discovery Sport responde prontamente às mais difíceis demandas.
Veículo mostrado: SE na cor Azul Byron com opcionais instalados.
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OFF-ROAD SEM ESFORÇO
O Controle de Descida em Declives1 elimina o esforço em
declives difíceis, mantendo uma velocidade constante e
aplicando frenagem separadamente a cada roda, enquanto
o All Terrain Progress Control ajuda a definir e manter uma
velocidade constante em condições off-road desafiadoras.
Incluído com a Câmara Surround 3D1, o Wade Sensing2 assegura
que você pode permanecer confiante e espontâneo, mesmo ao
conduzir em água. O Discovery Sport o alertará caso a água se
aproxime da profundidade máxima do veículo.

De acordo com o modelo. 2Sempre verifique o percurso e a saída antes
de atravessar a água.

1

Sequências off-road realizadas em terrenos dedicados com permissão total.
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FLEXÍVEL EM QUALQUER LUGAR
Ideal para terrenos off-road e acidentados, nossa Câmera Surround 3D1 com Vista do
Chão ClearSight2 proporciona-lhe a vantagem adicional de poder “ver através” do capô
e exibir várias vistas exteriores, dando confiança ao manobrar ao redor de obstáculos.

De acordo com o modelo. 2A imagem não é em tempo real.

1

Verifique a segurança dos arredores. Sujeito às regulamentações locais.
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Independentemente do seu estilo de condução, você pode encontrar o motor perfeito na nossa
linha a diesel e a flex. Os motores diesel oferecem melhor economia de combustível em distâncias
mais longas e produzem mais torque, sendo ideais para viagens mais longas, viagens por rodovia,
reboque ou off-road. Normalmente, os motores a flex são mais potentes e têm rotações mais altas,
o que pode proporcionar uma experiência de condução mais envolvente e esportiva. Eles são mais
refinados e adequados para viagens mais curtas e o para e anda do trânsito.
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ESCOLHA SEU MODELO
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Uma interpretação pura do Discovery Sport ajudará em sua próxima aventura com estilo, seja na
selva urbana, seja dirigindo pelo vale. O Discovery Sport R-Dynamic é uma versão mais arrojada
e esportiva, com exclusivos detalhes de design interiores e exteriores. Oferece o Pacote Black
como item de série e uma gama de cores interiores com detalhes contrastantes. Além disso,
o SE inclui rodas de 20" Estilo 5089 Gloss Black e assentos elétricos com 12 modos de ajuste
e memória para o motorista.

DISCOVERY SPORT

DESIGN

DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC

VERSATILIDADE

TECNOLOGIA INTERNA

CAPACIDADE

PERFORMANCE

PERSONALIZAÇÃO

O MUNDO
LAND ROVER

ACESSÓRIOS

EXPLORE OS ACESSÓRIOS

Os Acessórios Land Rover podem ser adquiridos na Concessionária Land Rover mais próxima
e adicionados em qualquer fase durante a vida útil do veículo, não só quando ele é novo.
Os acessórios Land Rover são projetados, testados e fabricados com os mesmos padrões de
exigência dos equipamentos originais instalados em seu veículo. Para obter mais informações
e ver a lista completa de acessórios, acesse accessories.landrover.com/br/pt Você também pode
incluir acessórios ao configurar seu Discovery Sport em landrover.com.br
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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 proporcionar mais 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 Sport 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.

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.

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.

Apple® é uma marca registrada da Apple, Inc., registrada nos EUA e outros países.

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.

Veículos mostrados: Land Rover Discovery Sport Black na cor Prata Hakuba e R-Dynamic HSE na cor
Vermelho Firenze.

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.
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A Land Rover recomenda exclusivamente o lubrificante Castrol EDGE Professional.

Jaguar Land Rover América Latina e Caribe
Av. Ibirapuera, 2332, Torre 1,
10º andar 04028-002 Moema, São Paulo, SP
Registro na Inglaterra: Número 1672070
landrover.com.br

Android™ é uma marca registrada da Google LLC.

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.

Meridian™ é uma marca registrada da Meridian Audio Ltd.
Os veículos mostrados refletem modelos e especificações globais, podem não estar disponíveis
para o mercado brasileiro. Confira sempre sua disponibilidade com seu concessionário Land Rover.
Os dados de CO₂ e economia de combustível podem variar de acordo com o tipo de roda
e opcionais instalados.

Os veículos são mostrados com opcionais e acessórios instalados (dependendo do mercado).
Todas as informações contidas nesse catálogo são referentes ao modelo 2022.
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 2021

DISCOVERY SPORT

MOTORES
Você pode escolher o motor a diesel ou a gasolina. Esses motores são projetados para combustão
limpa e eficiente. Todos são equipados com a tecnologia Stop/Start e o motor D200 acompanha
carregamento inteligente regenerativo.
Configure seu Discovery Sport em landrover.com.br

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

DIESEL
D200
Automática
Tração Integral (AWD)
204 / 3.750
430 / 1.750-2.500
1.997
4/4
Transversal
83 / 92,31
16,5+ / -0,5

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.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CAPACIDADE DO TANQUE
Capacidade do tanque de combustível – útil (litros)
Fluido de Escape Diesel (DEF) – útil em litros
PERFORMANCE
Assentos
Aceleração (em segundos) de 0 a 100km/h
Velocidade máxima (km/h)
FREIOS
Tipo dianteiro
Diâmetro dianteiro (mm)
Tipo traseiro
Diâmetro traseiro (mm)
Diâmetro do freio de estacionamento (mm)

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

DIESEL
D200
65
17
5 / 5+2
8,6 / 8,9
209 / 209
Pinça deslizante com pistão duplo, disco ventilado
349
Pinça deslizante com pistão único, discos sólidos / pinça deslizante com pistão único,
discos ventilados
300 / 325
300 / 325
5 / 5+2
1.948 / 2.028
1.873 / 1.953
2.590 / 2.750

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

5 / 5+2
750
Até 2.200
100
4.790

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

75

*Os pesos se referem a veículos em
especificações padrão. Itens opcionais
aumentam o peso.
**Inclui um motorista de 75 kg, todos os
fluidos e 90% de combustível.
†
Inclui todos os fluidos e 90% de combustível.

MOTORES
MOTORIZAÇÃO
Transmissão
Sistema de transmissão
Potência máxima cv/rpm
Torque máximo (Nm/rpm)
Capacidade (cc)
Nº de cilindros / Válvulas por cilindro
Layout dos cilindros
Diâmetro/curso (mm)
Taxa de compressão (:1)
PERFORMANCE
Assentos
Aceleração (em segundos) de 0 a 100km/h
Velocidade máxima (km/h)

FLEX
P250
Automática
Tração Integral (AWD)
249 / 5.500
365 / 1.300-4.500
1.997
4/4
Transversal
83 / 92,29
10,5+ / -0,5
5 / 5+2
7,8 / 8,1
225 / 224*

*Se o veículo estiver equipado com rodas de
18”, a velocidade máxima será de 221 km/h.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FREIOS
Tipo dianteiro
Diâmetro dianteiro (mm)
Tipo traseiro
Diâmetro traseiro (mm)
Diâmetro do freio de estacionamento (mm)

GASOLINA
P250
Pinça deslizante com pistão duplo, discos ventilados
349
Pinça deslizante de pistão único, discos ventilados
325
325

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

5/5+2
1.907 / 1.985
1.832 / 1.910
2.550 / 2.700

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

5/5+2
750
Até 2.000
100
4.550 / 4.700

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

75

*Os pesos se referem a veículos em
especificações padrão. Itens opcionais
aumentam o peso.
**Inclui um motorista de 75 kg, todos os
fluidos e 90% de combustível.
†
Inclui todos os fluidos e 90% de combustível.

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Largura 2.069 mm, retrovisores rebatidos
Largura 2.173 mm com retrovisores abertos

ALTURA DE RODAGEM
Com antena de teto: 1.727 mm

DISTÂNCIA DE OBSTÁCULOS
Altura padrão 212 mm

ALTURA LIVRE
Altura livre máxima dianteira / traseira (mm)
teto padrão 1.003 mm / 984 mm
Altura livre máxima dianteira / traseira (mm)
teto panorâmico: 1.049 mm / 1.013 mm

DIÂMETRO DE GIRO
Meio-fio a meio-fio 11,8 m
Parede a parede 12,14 m
Voltas de batente a batente 2,31

ESPAÇO PARA AS PERNAS
Espaço dianteiro máximo para as pernas 993 mm
Espaço traseiro máximo para as pernas na segunda
fileira 968 mm
Espaço traseiro máximo para as pernas na terceira
fileira 655 mm
CAPACIDADE DO PORTA-MALAS
Altura 798 mm, Largura 1.323 mm
Largura do porta-malas entre os arcos 1.107 mm
5 assentos
Volume máximo do porta-malas atrás da primeira fileira
VDA* 1.574 litros, Total** 1.794 litros
Volume máximo do porta-malas atrás da segunda fileira
VDA* 963 litros, Total** 1.179 litros
5+2 assentos
Volume máximo do porta-malas atrás da primeira fileira
VDA* 1.451 litros, Total** 1.651 litros
Volume máximo do porta-malas atrás da segunda fileira
VDA* 840 litros, Total** 1.036 litros
Volume máximo do porta-malas atrás da terceira fileira
VDA* 115 litros, Total** 157 litros

PROFUNDIDADE DE TRAVESSIA
Profundidade máxima de travessia 600 mm
Bitola dianteira**
1.625,2 mm a 1.635,6 mm

Bitola traseira
1.631,3 mm a 1.642,7 mm
Comprimento atrás
segunda fileira 967 mm

Largura do
porta-malas
1.323 mm

A

B
A

Off-road†

B
Ângulo de
Ângulo de ataque sobreposição
25,0° (22,8°)
20,6°/19,5°

C
C
Ângulo de saída
30,2° (28,2°)

Comprimento atrás
primeira fileira 1.824 mm

Comprimento total 4.597 mm

*VDA: volume medido com blocos sólidos que atendem a norma Verband Der
Automobilindustrie (200 mm x 50 mm x 100 mm). Total: volume medido por meio de
simulação do porta-malas preenchido com líquido. As figuras representam os assentos
totalmente para frente e não rebatidos. **Com os motores P250, a bitola dianteira será
de 1.625,6 mm a 1.635,6 mm. †Os números entre parênteses representam somente os
veículos R-Dynamic.
A instalação de estribos tubulares ou estribos laterais pode afetar a capacidade
off‑road do veículo. Uma condução off-road de nível extremo exige pleno treinamento
e experiência.

Altura
1.727 mm

Distância entre os eixos 2.741 mm

