ECLIPSE CROSS HPE-S S-AWC

Aparência Externa
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Aerofólio traseiro NOVO DESIGN na cor do veículo
Antena de Teto tipo “barbatana de tubarão”
Lanternas traseiras NOVO DESIGN em LED
Faróis em LED NOVO DESIGN
Farol de neblina NOVO DESIGN em LED
Grade dianteira superior NOVO DESIGN “Black Piano”
Lavador de faróis
DRL - Luz de rodagem diurna em LED integrada ao Farol
Maçanetas na cor do veículo
Moldura dos vidros das portas cromadas
Moldura inferior das portas na cor do veículo
Para-choques NOVO DESIGN na cor do veículo, com detalhes
“Black Piano” e com skid plate integrado na cor do veículo
nn Rack de teto na cor preta
nn Retrovisores externos na cor do veículo, com ajustes e rebatimento
elétrico, luz indicadora de direção e desembaçamento
nn Teto solar panorâmico (duplo)

Conforto
nn Abertura interna da tampa de combustível
nn Acabamento das portas com detalhes em couro, “Black Piano”
e porta-garrafas
nn Acabamento interno predominante na cor cinza claro (opcional)
nn Acabamento interno predominante na cor preta
nn Ar-condicionado com dutos de saida no assoalho para os
bancos traseiros
nn Ar-condicionado digital automático Dual-Zone
nn Banco do motorista e passageiro com ajuste elétrico
nn Banco traseiro com descansa-braço central e porta-copos
nn Bancos dianteiros com aquecimento
nn Bancos revestidos em couro
nn Bancos traseiros reclináveis
nn Coming Home light - Farois e lanternas com temporizador pós
e pré ignição
nn Computador de bordo
nn Console Central com descansa braço, porta copos iluminado e
acabamento “Black Piano”
nn Display de informações colorido
nn Espelho retrovisor interno eletrocrômico
nn Head up display colorido sobre o painel
nn Interior com detalhes e molduras em Chrome like silver
nn Local para armazenamento do celular iluminado
nn Maçanetas internas cromadas
nn Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
nn Sistema multimídia com tela Touch Screen Capacitiva de 7””,
CarPlay & AndroidAuto, App Waze, GPS/NAVI (off line) Wi-Fi,
Comando de Voz, Rádio FM 18 memórias / AM 12 memórias,
Audio Player MP3, WMA, Video Player MP4*, RMVB,
Bluetooth® com áudio streaming, entrada USB, Aux-IN/iPod,
2x SD Card, conexão para subwoofer (1CH)
nn Tampa de cobertura do parta-malas tipo rolo
nn Tomada 12V, 1x no console dianteiro e 1x na parte traseira do
console central
nn Troca de marcha no volante (Paddle Shifters)
nn Volante com ajuste de altura e profundidade
nn Volante com comando de áudio, telefone, voz, piloto
automático e limitador de velocidade
nn Volante em couro com acabamento “Black Piano” e detalhe
cromado

* funcionamento apenas com
o freio de estacionamento
acionado

Segurança
nn Active Stability Traction Control (ASTC) - Controle ativo de
Tração e Estabilidade
nn Adaptive Cruise Control (ACC) - Piloto Automático Inteligente
nn Airbags (Full) - Frontal, lateral, de cortina e para joelho motorista
nn Auto High Beam (AHB) - Farol Alto Automático
nn Blind Spot Warning (BSW) - Sistema de Monitoramento de
Pontos Cegos
nn Brake Assist System (BAS) - Assistente de Frenagem de Emergência
nn Brake Override System (BOS) - Sistema de monitoramento de
emergência freio e acelerador
nn Câmera de ré com linhas dinâmicas – “Parking Line”
nn Forward Collision Mitigation (FCM) - Sistema de Frenagem
Autônoma
nn Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB)
nn Freios ABS com EBD - Anti-travamento com Distribuição
eletrônica dos freios

nn Função “Auto Hold” - Mantém os freios acionados
automaticamente ao parar o veículo
nn Hill Start Assist System (HSA) - Assistente de Partida em Rampa
nn Immobilizer
nn ISOFIX - sistema para fixação de cadeira infantil
nn Keyless Start System - partida sem chave e no botão
nn Keyless - Travamento automático das portas atraves do controle
nn Keyless Operational System (KOS) - Sistema de Entrada e
travamento sem Chave
nn Lane Departure Warning (LDW) - Aviso de Saída de Faixa de
Rolamento
nn Rear Cross Traffic alert (RCTA) - Sistema de Aviso de Trafego
Traseiro
nn Regulagem elétrica manual de altura dos faróis
nn Reinforced Impact Safety Evolution (RISE) - Estrutura
reforçada, mais leve e com ampla capacidade de deformação
nn Sensor crepuscular (acendimento automático dos faróis)
nn Sensor de chuva
nn Speed Limiter - limitador de velocidade
nn TPMS – Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
nn Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS) - Sistema
de Prevenção de aceleração involuntária

Transmissão
nn Automática, INVECS-III CVT (Transmissão de Variação
Contínua) com sistema seqüencial Sport Mode com
8 marchas

Tração
nn Sistema eletrônico S-AWC (4x4) com opções de seleção Auto,
Snow e Gravel
nn Botão de seleção eletrônica no console central
nn Diferencial central de acoplamento eletro-magnético
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Comprimento (mm): 		
Largura (mm): 		
Altura (mm):		
Entre-eixos (mm):		
Bitola (mm): dianteira		
traseira		
Altura livre do solo (mm):		
Peso em ordem de marcha (kg):		
Carga útil (kg):		
Peso bruto total (kg):		
Capacidade de reboque (kg): 		
		
Lugares: 		

Motor
nn
nn
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4.545
1.805
1.685
2.670
1.545
1.545
215
1.603
497
2.100
750 (sem freio)
1.600 (com freio)
5

Gasolina

4B40 MIVEC Turbo
Cilindros e cabeçote:
Cilindrada (cm3):
Alimentação:

4 em linha / 16 válvulas / DOHC
1.499
Injeção eletrônica direta
multiponto semi-sequencial
nn Potência máxima (cv @ rpm):
165 @ 5.500
nn Torque máximo (kgf.m @ rpm):
25,5 @ 1.800~4.500
nn Tanque de combustível (l):
60

Suspensão
nn Dianteira:
nn Traseira:

independente, estrutura McPherson,
molas helicoidais e barra estabilizadora
independente, estrutura Multi-link,
molas helicoidais e barra estabilizadora

Freios
nn Dianteiros:
nn Traseiros:

Rodas e Pneus
nn Liga leve, 18” x 7”
nn Pneu 225/55 R18

disco ventilado
disco

