
Renault CAPTUR
Nieuwe



100% NIEUW, 100% CAPTUR

De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele Nieuwe Renault CAPTUR-gamma.
Raadpleeg uw Renault-verdeler om een gedetailleerd overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen.





Gestroomlijnde flanken, sportieve velgen, 
achterlichten in C-vorm, beschermende ski’s  
voor- en achteraan, dakstaven in de lengte, een 
vergroot radiatorrooster, afwerking in chroom, …  
Nieuwe CAPTUR, elegant en stoer in een modern 
jasje.

De SUV met een 
sportief uiterlijk







Een revolutie 
binnenin
Stap binnen in een nieuwe wereld: een verzorgd 
voorkomen, kwalitatieve materialen, een 
gedetailleerde afwerking… Nieuwe CAPTUR 
toont zijn echte revolutie vanbinnen. Geniet 
ten volle van Nieuwe CAPTUR met zijn Smart 
Cockpit. Een multimediascherm met touchscreen 
van 9.3” georiënteerd naar de bestuurder,  
10.2” personaliseerbaar instrumentenbord in kleur, 
zwevende console met futuristische E-Shifter… 





Toon wie je bent en kies voor je eigen unieke 
look! Nieuwe CAPTUR geeft je meer dan ooit de 
mogelijkheid om hem volledig naar jouw hand te 
zetten. Kies de kleur van je dak, ski’s, velgen, … 
Ook vanbinnen luistert Nieuwe Renault CAPTUR 
naar jouw wensen, van de zetelbekleding tot de 
armsteun, laat jouw stijl gelden.

90 combinaties voor 
een unieke look



Elegantie en 
verfijning
Nieuwe CAPTUR toont zich van zijn meest 
luxueuze kant. INITIALE PARIS staat garant 
voor een opvallend, exclusief design met unieke  
18” velgen, een radiatorrooster in chroom, lederen 
zetelbekleding, verwarmde zetels en stuurwiel, 
zwevende console, 9.3” multimediascherm 
en nog veel meer… Nieuwe Renault CAPTUR  
INITIALE PARIS verleidt je bij de eerste blik.





Een nieuwe kijk op de SUV







Altijd verbonden
Het nieuwe multimediasysteem EASY LINK 
geeft je gemakkelijk toegang tot een wereld 
vol connectiviteit. Het systeem is compatibel 
met Apple CarPlay™ waarmee je het scherm 
van jouw smartphone te zien kan krijgen op het 
centrale scherm van Nieuwe CAPTUR. Zo kan je 
gemakkelijker en vooral veiliger gebruik maken 
van applicaties als Waze, Spotify, Google Maps, …
Dankzij de ingebouwde 4G connectie geniet je van 
automatische updates van het navigatiesysteem, 
actuele verkeersinformatie via TOMTOM Live, de 
brandstofprijzen in jouw buurt en gemakkelijk 
plaatsen opzoeken met Google Search. 
Personaliseer jouw scherm dankzij de verschillende 
widgets en het Multi-Sense systeem.

Apple CarPlay™ is een merk van Apple Inc. 





Sensaties op maat
Nieuwe Renault CAPTUR stelt voor: een rijervaring 
die zich aan jouw wensen aanpast. Dankzij 
zijn Multi-Sense technologie kan je kiezen uit  
8 sfeerverlichtingen en 3 rijstijlen. Ben jij ook zo 
verzot op een indrukwekkend geluid? Dan kan 
je kiezen voor het audiosysteem van BOSE® dat 
over 9 luidsprekers beschikt en een innovatief 
bassysteem.





Praktisch & ruim
Geniet van een grote ruimte en handige 
uitrustingen die zorgen voor een maximaal 
comfort. Nieuwe CAPTUR biedt jou de grootste 
koffer uit zijn segment aan (tot wel 536 liter) en 
beschikt over een ingenieuze glijdende achterbank 
die je tot 16 cm extra lengte kan bieden. Nog meer 
ruimte nodig? Leg de achterbank volledig plat en 
geniet van een ruimte tot 1275 liter!



1.

2.

Technologie op punt
Nieuwe CAPTUR is voorzien van de nieuwste 
technologieën op vlak van veiligheid en comfort.

1. Adaptieve snelheidsregelaar. Nieuwe CAPTUR rijdt 
volgens de door jou aangegeven snelheid, maar past 
zich indien nodig aan wanneer de veiligheidsafstand 
met de wagen voor jou te klein wordt.

2. 360° camera en Easy Park Assist. Dankzij zijn 
panoramisch uitzicht helpt de 360° camera jou bij alle 
manoeuvres. Hij kan het stuur overnemen op jouw vraag 
en de wagen zelf parkeren terwijl jij de baas blijft over 
de pedalen.



3.

4.

3. Renault LED “Pure Vision” met automatische 
omschakeling dim/grootlichten. Nieuwe CAPTUR 
beschikt op alle versies over LED-verlichting. Dat 
betekent niet alleen meer duurzaamheid, maar ook 
een betere verlichting. Optioneel is de ‘automatische 
omschakeling dim/grootlichten’ waarbij Nieuwe CAPTUR 
zijn lichten automatisch aanpast aan de omgeving en 
weersomstandigheden, zo worden ook tegenliggers 
opgemerkt waardoor de grootlichten uitgaan.

4. Verkeer- en snelwegassistent met Lane Keeping 
Management. Actief van 0 tot 160 km/u, Nieuwe CAPTUR 
rijdt volgens de door jou aangegeven snelheid, maar past 
zich aan wanneer de veiligheidsafstand met de wagen 
voor jou te klein wordt. Tegelijkertijd centraliseert hij 
de wagen in het rijvak.



5.

6.

5. Dodehoekswaarschuwing. Dankzij een lichtje in de 
buitenspiegels van Nieuwe CAPTUR weet je wanneer 
er zich een andere wagen in jouw dodehoek bevindt.

6. Rijstrookwaarschuwing en Lane Keeping Assist. Met 
deze functionaliteit krijg je een waarschuwingssignaal 
wanneer je de witte lijnen zonder pinker overschrijdt 
en wordt de wagen terug in het juiste rijvak gestuurd.



7.

8.

7. Actieve noodrem AEBS met voetgangersdetectie. 
Een bruuske rem, een overstekende voetganger,  
Nieuwe CAPTUR waarschuwt u in het geval van nood 
en kan overgaan tot het vertragen van het voertuig.

8. Snelheidswaarschuwing met verkeersbord-
herkenning. Nieuwe CAPTUR kan snelheidsbeperkingen 
aangeven dankzij een kleine camera vooraan en stelt je 
eventueel voor jouw snelheid aan te passen.
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CARLAB Chromo Zone

Albaterwit (QNW)*

Atacama-oranje (EPY)

Wit Nacre (QNC)**

Vlamrood (NNP)**

Highlandgrijs (KQA)

Marineblauw (RPE)*



Cassiopeiagrijs (KNG) Ironblauw (RQH)**

Amethistzwart (GNG) INITIALE PARIS**Sterzwart (GNE)

* Niet-metaalkleur
** Speciale metaalkleur
Foto’s niet-contractueel



CARLAB Chromo Zone



Sterzwart Highlandgrijs Albaterwit Atacama-oranje

Koetswerkkleuren / dakkleuren Sterzwart Highlandgrijs Albaterwit Atacama-oranje

Marineblauw (RPE) -

Sterzwart (GNE)

Cassiopeiagrijs (KNG) -

Highlandgrijs (KQA) -

Wit Nacre (QNC) -

Albaterwit (QNW) -

Atacama-oranje (EPY)

Vlamrood (NNP) - - -

Ironblauw (RQH) -

Amethistzwart (GNG) INITIALE PARIS -

Mogelijke combinaties : kleur van het voertuig en kleur van het dak

Dakkleuren

Personaliseer jouw Nieuwe CAPTUR in Bi-ton dankzij 10 verschillende koetswerkkleuren en 4 dakkleuren of kies voor dezelfde 
kleur voor het dak en het koetswerk.



CARLAB Creatief atelier

OPTIES

LIFE

16”-velgen met  
sierwieldoppen "Ferry"

Stoffen zetelbekleding "Life"



OPTIES

ZEN (LIFE+)

16”-velgen met  
sierwieldoppen "Ferry"

Stoffen zetelbekleding "Zen"



CARLAB Creatief atelier

INTENS (ZEN+)
OPTIES

Stoffen zetelbekleding  
met imitatieleder "Intens"

Stoffen zetelbekleding met 
imitatieleder "New Orange"

Lederen zetelbekleding 
"Shadow"

Alu 17”-velgen  
"Bahamas"

Alu 17”-velgen  
"Bahamas" met  

diamant-look - Donkergrijs

Alu 18”-velgen  
"Pasadena" met  

diamant-look - Donkergrijs



INITIALE PARIS (INTENS +)
OPTIES

Alu 18”-velgen  
"Initiale Paris" met 

diamant-look - Black

Lederen zetelbekleding 
"Initiale Paris" Zwart

Lederen zetelbekleding 
"Initiale Paris" Grijs



CARLAB Personalisering

Interieurdecor Volubilisblauw 1. Rondom de blazers 2. Rondom de versnellingspook 3. Op het tapijt

Interieurdecor Chilirood Interieurdecor Saffraanoranje Interieurdecor Oceaanblauw

1

2

3

3



Signature Pack Saffraanoranje 1. Afwerking zetels 2. Armsteunen deuren 3. Op het dashboard

Signature Pack Betongrijs* Signature Pack Leder Zadelgrijs (INITIALE PARIS) * Beschikbaar met zetelbekleding "Intens" of 
"Shadow", zonder afwerking op de zetels

3

2

1



CARLAB Personalisering

Exterieurdecor Albaterwit

Exterieurdecor HighlandgrijsExterieurdecor Atacama-oranje

1. Buitenspiegels
2. Sierstrook op de laterale  
beschermingsstrook 
3. Ski’s voor- en achteraan

1. Buitenspiegels 
2. Sierstrook in chroom op de laterale beschermingsstrook 
3. Ski’s voor- en achteraan

1. Buitenspiegels  
2. Sierstrook in chroom op de  
laterale beschermingsstrook 
3. Ski’s voor- en achteraan

22

2

33

3

33

3

11

1



CARLAB Afmetingen (in mm)

* Ingeklapte buitenspiegels

KOFFERINHOUD Liter
Kofferinhoud met achterbank helemaal naar achteren 422/406
Kofferinhoud met achterbank helemaal naar voren 536/520
Kofferinhoud met achterbank helemaal neergeklapt 1 275

Inhoud



CARLAB Vrijloop
VERSIES TCe 100 TCe 130 GPF TCe 130 EDC GPF TCe 155 EDC GPF
HOMOLOGATIE
Homologatietype RJBHE2MT5TA21A5000 /  

RJBHE2MT5TA31A5000* RJBHE2MF6TA05A5000 RJBHE2MFBTA22A5000 /  
RJBHE2MFBTA32A5000*

RJBHE2MNBTA23A5000 /  
RJBHE2MNBTA33A5000*

Homologatieprotocol WLTP WLTP WLTP WLTP
Fiscaal vermogen (pk) 6 7 7 7
Aantal plaatsen 5 5 5 5
MOTOR
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Cilinderinhoud (cm³) 999 1333 1333 1333
Aantal cilinders / Aantal kleppen 3 / 12 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Max. vermogen kW (pk) bij tr/min 74 (100) - 5000 96 (130) - 5000 96 (130) - 5000 113 (155) - 5500
Max. koppel Nm bij tr/min 160 - 2750 240 - 1600 240 - 1600 270 - 1800
Type injectie turbo / multipoint turbo / direct turbo / direct turbo / direct
Brandstof benzine benzine benzine benzine
Stop & Start serie serie serie serie
Roetfilter - serie serie serie
Interval olieverversing 2 jaar/30.000 km 2 jaar/30.000 km 2 jaar/30.000 km 2 jaar/30.000 km
VERSNELLINGSBAK
Type Manueel Manueel Automatiek Automatiek
Aantal versnellingen vooruit 5 6 7 7
STUURINRICHTING
Bekrachtiging Elektrische, variabele stuurbekrachtiging
Draaicirkel (m) tussen stoepranden 11,1 11,1 11,1 11,1
Aantal stuuromwentelingen 2,63 2,63 2,63 2,63
TREINEN
Voortrein Type McPherson met driehoekige draagarm
Achtertrein As in H met vervormbaar profiel met geprogrammeerde veeruitslag en schroefveren
WIELEN - BANDEN

Standaardvelgen (”) en -banden

Life : Intens : Zen : Intens :
215 / 65 R16 98 H 215 / 60 R17 96 H 

215 / 55 R18 95 H*
215 / 65 R16 98 H 

215 / 60 R17 96 H**
215 / 60 R17 96 H 
215 / 55 R18 95 H*

Zen / Corporate Edition :
-

Intens : Initiale Paris :
215 / 65 R16 98 H 

215 / 60 R17 96 H**
215 / 60 R17 96 H 
215 / 55 R18 95 H* 215 / 55 R18 95 H

Intens : - - -215 / 60 R17 96 H
Voorlopig reservewiel optie optie optie optie
INHOUD
Brandstoftank (l) 48 48 48 48
AdBlue-tank (l) - - - -
PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 173 195 193 202
0-100 km/u (s) 13”30 10”60 9”60 8”60
1000 m vanuit stilstand (s) 34”80 31”80 31”00 29”60
THEORETISCH VERBRUIK - WLTP CYCLUS***
CO2-uitstoot (g/km) 133 - 144 141 - 152 139 - 150 139 - 150
Categorie CO2/Verbruik C C - D C - D C - D
Volledige cyclus (l/100 km) 5,9 - 6,4 6,2 - 6,7 6,2 - 6,6 6,2 - 6,6
NOx-uitstoot (g/km) 0.028 Onder homologatie 0,03018 0,02165
GEWICHTEN (kg)
Rijklaar leeggewicht 1265 - 1391 1309 - 1415 1334 - 1456 1341 - 1451
Hoogst toegelaten gewicht 1751 1775 1816 1811
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep 2951 2975 3016 3011
Aanhanger met remmen 1200 1200 1200 1200
Aanhanger zonder remmen 630 650 665 670



VERSIES Blue dCi 115 Blue dCi 115 EDC
HOMOLOGATIE
Homologatietype RJBHD2AD6TA07A5000  RJBHD2ADBTA14A5000 
Homologatieprotocol WLTP WLTP
Fiscaal vermogen (pk) 8 8
Aantal plaatsen 5 5
MOTOR
Milieunorm Euro 6 Euro 6
Cilinderinhoud (cm³) 1461 1461
Aantal cilinders / Aantal kleppen 4 / 8 4 / 8
Max. vermogen kW (pk) bij tr/min 85 (115) - 3750 85 (115) - 3750
Max. koppel Nm bij tr/min 260 - 2000 260 - 2000
Type injectie turbo / common rail turbo / common rail
Brandstof diesel diesel
Stop & Start serie serie
Roetfilter serie serie
Interval olieverversing 2 jaar / 30.000 km 2 jaar / 30.000 km
VERSNELLINGSBAK
Type Manueel Automatiek
Aantal versnellingen vooruit 6 7
STUURINRICHTING
Bekrachtiging Elektrische, variabele stuurbekrachtiging
Draaicirkel (m) tussen stoepranden 11,1 11,1
Aantal stuuromwentelingen 2,63 2,63
TREINEN
Voortrein Type McPherson met driehoekige draagarm
Achtertrein As in H met vervormbaar profiel met geprogrammeerde veeruitslag en schroefveren 
WIELEN - BANDEN

Standaardvelgen (”) en -banden

Corporate Edition Corporate Edition
215 / 65 R16 98 H 215 / 65 R16 98 H

Intens : Intens :
215 / 60 R17 96 H 
215 / 55 R18 95 H*

215 / 60 R17 96 H 
215 / 55 R18 95 H*

- Initiale Paris
215 / 55 R18 95 H

Voorlopig reservewiel optie optie
INHOUD
Brandstoftank (l) 46 46
AdBlue-tank (l) 13 13
PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 187 186
0-100 km/u (s) 11”90 11”00
1000 m vanuit stilstand (s) 33”10 32”70
THEORETISCH VERBRUIK - WLTP CYCLUS***
CO2-uitstoot (g/km) 123 - 133 122 - 134
Categorie CO2/Verbruik C C
Volledige cyclus (l/100 km) 4,7 - 5,0 4,6 - 5,1
NOx-uitstoot (g/km) Onder homologatie 0.040
GEWICHTEN (kg)
Rijklaar leeggewicht 1378 - 1490 1402 - 1517
Hoogst toegelaten gewicht 1850 1877
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep 3050 3077
Aanhanger met remmen 1200 1200
Aanhanger zonder remmen 685 700
* Met 18”-velgen
** Met de optie Look-pack op ZEN
*** Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie in verband met de fiscaliteit van uw voertuig.



1.

CARLAB Accessoires



2.

4.

1. Welcome Lights. Identificeer makkelijk jouw 
wagen, zeker wanneer de omgeving slecht verlicht 
is. Wanneer je jouw wagen nadert of wanneer je op 
de afstandsbediening klikt zal jouw Nieuwe CAPTUR 
vanop afstand onderaan oplichten. Je zal nooit meer 
verdwalen op een slecht verlichte parking.

2. Haaienvinantenne. Breng een elegante en sportieve 
toets aan met deze antenne die perfect geïntegreerd 
is in de lijn van jouw Nieuwe CAPTUR.

3. Treeplanken. Stap moeiteloos in of gebruik de 
treeplanken om je dak te wassen of de dakkoffer 
gemakkelijk te vullen. Praktisch, toch? Bovendien geven 
ze jouw CAPTUR een extra sportieve look.

4. Inklapbare trekhaak. In een enkele beweging 
inklapbaar, in een paar seconden klaar voor gebruik, 
moeiteloos en zonder gereedschap. Volledig onzichtbaar 
wanneer hij onder de bumper is weggeborgen, tast het 
design van jouw Nieuwe CAPTUR niet aan.

5. Travel Pack. Reis voortaan compromisloos! Het pack 
bevat dakstaven en dakkoffer met een laadvermogen 
tot 480 liter. Verkrijgbaar met verschillende 
dakkofferafmetingen.

3.

5.







Renault verkiest

Surf voor nog meer Nieuwe Renault CAPTUR
naar www.renault.be

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (januari 2020). Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele 
Nieuwe Renault Captur-gamma. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt Renault zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. 
Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de offi  ciële Renault-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of 
als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke Renault-verdeler om de meest recente informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak 
of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder de voorafgaande schrift elijke toestemming van Renault.

    Foto’s : BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce - Printed in EC – FR 77 11 650 492 / NL 77 11 650 493 – Januari 2020.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533941113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. 0810 40 50 60.
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