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o salão móvel







elegante e dinâmico
Com o novo capô horizontal e a nova grelha 
dianteira vertical, o Renault SpaceClass alia 
dinamismo e elegância. A expressividade dos 

faróis Full LED graças à assinatura luminosa em 
forma de C (C-Shape), o requinte das novas 
jantes de 17” diamantadas... o estilo adquire  
uma outra dimensão.



Viaje  
em classe executiva
No habitáculo, com o conforto requintado 
do Novo Renault SpaceClass, o novo painel 
de bordo com o friso decorativo exclusivo 
Cinzento Meteorito marca o tom. Perfeitamente 
instalado numa poltrona com estofos 

no ecrã central de 8”. A compatibilidade com 

de um sistema de ar condicionado automático 
e de múltiplos espaços de arrumação, 

de derradeiro requinte: o seu smartphone 

* os bancos mencionados em couro nesta brochura são 
constituídos por uma parte de couro verdadeiro e uma parte 

contacte o seu conselheiro comercial.

estofos em couro* Riviera

sistema multimédia easy link com ecrã central de 8”carregador de smartphone por indução



espaço exclusivo para o condutor



pack Premium com mesa retrátil e deslizante (montagem em acessório)



experiência premium
Protegido pelos vidros extra-escurecidos, 
desfrute de um verdadeiro salão móvel capaz 
de receber até 6 pessoas sentadas frente 
a frente. Os bancos rotativos e os bancos 
corridos montados sobre calhas dispõem de 
encostos e apoios de braço reguláveis.  
A mesa retrátil e deslizante permite reuniões, 
encontros ou convívios particularmente 
agradáveis (montagem em acessório).

bancos deslizantes e rotativos 

luzes LED individuais tomada de 220 V e entradas USB



dê vida aos seus 
desejos de evasão
Com o pack Scape, transforme o habitáculo 
num verdadeiro quarto de dormir. Com 
o banco traseiro rebatido, pode repousar 
confortavelmente numa cama de 1,90 m,  

 
E preserve a sua intimidade graças aos  
vidros extra-escurecidos.

transforme o banco traseiro numa cama com toda a simplicidade





uma estrada cada vez mais segura
Com o Novo Renault SpaceClass, viaje com toda a segurança. 17 sistemas de ajuda à condução,   
tão úteis quanto inteligentes, facilitam e tornam mais seguras as suas deslocações e manobras.

O sistema de ajuda ao arranque em subida, associado 
ao ESC, permite que a pressão de travagem se mantenha 
automaticamente durante 2 segundos para que disponha do 
tempo necessário para soltar o pedal de travão e pressionar o 
do acelerador. O sistema ativa-se quando a inclinação do piso 
é superior a 3%. 

A comutação automática das luzes de estrada/cruzamento é 
obtida graças a uma câmara posicionada na parte superior do 
para-brisas. Esta câmara analisa o feixe luminoso em função 
das condições de iluminação e de circulação.

Os faróis de nevoeiro com iluminação em curva acendem-se 
automaticamente nas manobras a baixa velocidade. Atreva-se 
nas curvas com toda a segurança.

O sistema de ajuda ao estacionamento alerta-o para 
obstáculos situados atrás, à frente e ao lado do veículo  
através de um sinal sonoro e visual.



O regulador de velocidade adaptativo permite-lhe manter a 
distância de segurança adequada até ao veículo que circula 
à sua frente. O sistema atua nos travões quando a distância 
é demasiado curta e no acelerador quando a estrada está 
novamente desimpedida.

O alerta de excesso de velocidade com reconhecimento 
dos sinais de trânsito informa-o, através do quadro de 
instrumentos, dos limites de velocidade e alerta-o se 
ultrapassar a velocidade máxima permitida, graças a uma 
câmara posicionada na parte superior do para-brisas.

O sistema de alerta de transposição involuntária de via, ativo 
entre 70 km/h e 180 km/h, avisa-o através de um sinal visual e 
sonoro se ultrapassar uma linha contínua ou descontínua sem 
ativar o indicador de mudança de direção.

O sistema de travagem de emergência ativa permite-lhe 
evitar ou atenuar os efeitos dos pequenos «toques» na cidade 
ou em autoestrada, tanto de dia como de noite. 
O radar deteta o risco de colisão. Se não reagir ou se a sua 

controlo da travagem.

O alerta de ângulo morto, ativo entre 30 km/h e 140 km/h, 
previne-o automaticamente, através de um sinal luminoso,  
da presença de veículos não visíveis no retrovisor. 

O sistema de alerta de deteção de fadiga analisa o 
comportamento do condutor pelos movimentos deste no 
volante, por exemplo. Uma mensagem visual e sonora no 
quadro de instrumentos convida-o a fazer uma pausa.



cores

Cinzento Highland (TE) Cinzento Cometa (TE)

lugares traseiros

SpaceClass SpaceClass com Pack Premium SpaceClass com Pack Scape

Preto Midnight (TE) Vermelho Carmim (TE)

estofos

estofos em tecido Java estofos em couro(1) Riviera

jante

jante em liga leve Avens de 17” 
diamantadas



Harmonia

Principais equipamentos de série SpaceClass

Exterior
 

 

Pintura metalizada

 

Interior

 

 
 

Pack Premium* (SpaceClass+)

Pack Scape* (SpaceClass+)

 

 

Opções principais

 

 

 

Acessórios

 

 



acessórios

1.



1. Capas de retrovisor e puxadores de porta 
em cromado. Adicione um toque de estilo e 
personalidade ao seu automóvel. O acabamento 
em cromado confere-lhe uma indiscutível 
elegância.

2. Personalização exterior - Riscas desportivas no 
capô. Personalize o seu veículo para condizer com a 
sua personalidade.

3. Antena curta. Dê um look desportivo ao seu veículo 
enquanto mantém uma receção ótima.

4. 
Escapade num autêntico casulo. Ideal para saídas 
em família ou com amigos, este acessório foi criado 
à medida do veículo e protege os ocupantes do sol 
e de variações de temperatura.

2.

3. 4.



motores

rodas e pneus

Blue dCi 150 Blue dCi 150 EDC Blue dCi 170 EDC
Homologação M1

Motorizações
Combustível Diesel
Potência máxima kW CEE (cv) / rpm 110 (150) a 3 500 110 (150) a 3 500 125 (170) a 3 500
Binário máximo NM CEE a rpm 350 a 1 500 350 a 1 500 380 a 1 500
Tipo de injeção Common rail + Turbo de geometria variável
Cilindrada (cm3) 1 997
Número de cilindros / Válvulas 4 em linha/16
Norma de despoluição Euro 6
Stop & Start Sim
Intervalos de manutenção Até 30 000 km/2 anos(1)

Desempenhos
Velocidade máxima (km/h) / 0 - 100 km/h(s) 178/13,6 178/11,6 186/10,6

Caixa de velocidades
Tipo de caixa de velocidades Manual Caixa automática EDC com embraiagem 

dupla
Caixa automática EDC com embraiagem 

dupla
Número de relações 6

Direção
Diametro de viragem entre passeios (m) / entre muros (m) Distância entre eixos curta: 12,4/12,8 - Distância entre eixos longa: 13,8/14,3 

Travagem
ABS com Ajuda travagem de emergência (repartidor electrónico de travagem) / ESP 
adaptativo à carga com sistema de oscilação de reboque Série

À frente: discos ventilados Ø (mm); Atrás: Discos plenos Ø (mm) / largura (mm) 296x28
Atrás: discos ventilados Ø (mm); Atrás: Discos plenos Ø (mm) / largura (mm) 280x12

Consumos e emissões(2)

Protocolo de homologação WLTP(3)

Modo Eco Sim
Capacidade do depósito de combustível (L) 80
Capacidade do depósito de Adblue®(4) (L) 24,7
Emissões de CO2 (g/km) (misto) 195/202 199/208 199/209
Consumo em ciclo misto (l/100 km)(5) 7,4/7,7 7,5/7,9 7,6/7,9

2, está homologado em conformidade com um método padrão e 

Pneus
Medida 215/60 R17 

Marca Goodyear  

B
Classe de aderência no molhado A

Ruídos Exteriores (dB) 69 dBA a 80 km/h 
62,7 dBA a 50 km/h



1 014 3 098 968 1 014 3 498 968 1 616

1 9741 973

5 080 5 480 1 956
2 312

207 190

L1H1 L2H1

Dimensões exteriores
Comprimento total 5 080 5 480
Largura total sem/com retrovisores 1 956/2 312 1 956/2 312

1 973 1 974
Distância entre eixos 3 098 3 498
Consola frontal 1 014 1 014
Consola traseira 968 968
Altura ao solo 207 190

Dimensões interiores
Comprimento de carga* na versão 7-9 lugares 683 908
Largura interior máxima 1 625 1 625
Largura entre cavas de rodas 1 230 1 230
Altura útil 1 300 1 300

1 010 1 010
894 894
894 894

L1H1 L2H1

Dimensões interiores (suite)

126 255
51 179

Porta(s) Lateral(ais) deslizante(s)
907 907
1 030 1 030
1 255 1 255

Portas traseiras
Largura de entrada a 70 mm do piso 1 255 1 255
Altura de entrada com portão 1 300 1 300

552 552
*comprimento de carga no piso com portão

dimensões (mm)

L1H1 L2H1

1 413

1 662 1 662
683 908



www.renault.pt

renault.pt
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