Ficha técnica DS 3
2014/2015 e 2015/2015

Características Técnicas

THP 165

Motor
Motor
Número de Cilindros e Válvulas
Cilindrada
Alimentação
Potência máxima
Torque máximo

THP 165
4 cil. 16V
1598 cm3
Injeção eletrônica multiponto com turbo de alta pressão
165 cv (121 kw) a 6000 rpm
24,5 kgfm (240 Nm) a 1400 rpm e 26,5 kgfm (260 Nm) com overboost

Desempenho
Velocidade máxima (em circuito)
Aceleração de 0 a 100 km/h
Retomada de 30 a 60 km/h em 3ª marcha
Retomada de 60 a 90 km/h em 4ª marcha
* medidas realizadas com 1 pessoa a bordo, com combustivel E22 (RON 93), norma ECE

219 km/h *
7"3 *
3"7 *
4"3 *

Transmissão
Câmbio
Tração

Mecânico de 6 marchas
Dianteira

Direção
Sistema de direção

Elétrica com assistencia variável

Suspensão
Suspensão dianteira
Suspensão traseira

Rodas independentes, eixo Mac Pherson com braços inferiores triangulares, molas helicoidais,
amortecedores hidráulicos telescópicos e barra anti-inclinação
Travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos
e barra anti-inclinação

Freios
Sistema dianteiro
Sistema traseira
Auxílio a frenagem

Discos ventilados
Discos
Freios ABS com EBD e AFU (auxílio a frenagem de urgência)

Pneus e rodas
Medidas dos pneus
Rodas

205/45 R17
Rodas em liga leve 17"

Combustível
Combustíveis aceitos
Tanque

Gasolina
50 litros

Características Físicas
Dimensões
Comprimento
Largura
Altura
Entre-eixos

3948 mm
1715 mm
1483 mm
2464 mm

Pesos
Peso vazio em ordem de marcha
Peso bruto total
Carga útil

1240 kg
1590 kg
432 kg

Porta-malas
Volume do porta-malas
Volume do porta malas com rebatimento dos bancos
Altura até o porta pacote
Comprimento com bancos traseiros rebatidos
Largura do assoalho

280 litros
980 litros
565 mm
1156 mm
1036 mm

Lugares
Número de passageiros

5

Equipamentos
Segurança
6 Airbags - frontal, lateral e cortina para condutor e passageiro com dispositivo de neutralização do airbag do passageiro
Acionamento das luzes de emergência em caso de frenagem brusca
Alerta de não utilização dos cintos de segurança dianteiros
Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos com limitador de esforço
Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforço
Controle de estabilidade (ESP) e antipatinagem (ASR)
Detectores de obstáculos traseiros com informação sonora e gráfica
Detectores de obstáculos traseiros com informação sonora e gráfica + camera de ré
Detecção de pressão baixa nos pneus
Faróis com acendimento automático
Faróis de neblina dianteiros e traseiros
Faróis de LED + bi-xênon
Fixação ISOFIX para cadeiras de crianças nos bancos traseiros
Limpadores do pára-brisa dianteiro com acionamento automático (sensor de chuva)
Luzes diurnas de LED
Retrovisor interno eletrocromo
Retrovisores externos com regulagem elétrica e rebatíveis eletricamente
Travamento automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento
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Conforto
Apoio de braço central dianteiro retrátil com porta-objetos
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura
Ar condicionado digital e automático com filtro de partículas
Bancos traseiros rebatíveis (1/3, 2/3)
Chave Plip com comando de abertura das portas
Computador de bordo e Indicador de temperatura externa
Iluminação interna dianteira para o pés e no console
Lâmpada de teto com luz individual de leitura
Luz de acompanhamento externa após travamento das portas
Para-brisa acústico laminado
Perfumador de painel
Piloto automático e regulador de velocidade com comandos na coluna de direção
Porta-luvas climatizado e com iluminação
Tapetes dianteiros e traseiros
Tomada 12 V dianteira
Vidro elétrico do condutor com dispositivo "Um Toque" e anti-esmagamento
Volante com regulagem de altura e profundidade
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Sistema de áudio e multimídia
Bluetooth para telefone e transmissão dos MP3 para o rádio (conforme celular)
Central multimídia com CD, MP3, com comandos remotos na coluna de direção, 6 alto falantes
Entrada auxiliar e USB
Hifi system com terceira via no painel de bordo e subwoofer no porta malas
Sistema de navegação GPS eMyWay com mapa do Brasil e tela colorida de 7"

S
S
S
O (Pack Tecnologia)
O (Pack Conforto)

Bancos e revestimentos
Bancos com sistema de aquecimento
Bancos em couro Claudia Mistral (preto) e outros materiais
Bancos em tecido 3D Akinen e alcantara
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Estética
Acabamento
Alavanca de freio de mão revestida em couro
Escapamento com dupla ponteira cromada
Frisos laterais cromado
Maçaneta das portas cromada
Lanternas traseiras de LEDs com efeito 3D
Pedaleira de alumínio
Retrovisores externos cromados
Soleiras cromadas
Volante revestido em couro com detalhes cromados
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Personalização
Adesivos de capô, teto e porta-malas
Calotinhas centrais de rodas de liga leve coloridas (azul, vermelho, amarelo, branco ou preto)
Chave plip personalizada com pastilha colorida (azul, vermelho, amarelo, branco ou preto)
Manopla de câmbio colorida (vermelho, azul, amarelo, branco ou preto)
Manopla do câmbio revestida em couro
Máscara de painel de bordo (Carbotech, branco, azul ou preto)
Rodas de liga leve 17" Bellone diamantadas (pretas, brancas, cinzas)
Rodas de liga leve 17" Aphrodite diamantadas pretas

Acessório
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Cores
Blanc Banquise (branco sólido) + teto preto
Blanc Nacré (branco perolizado) + teto azul
Bleu Encre (azul escuro metalizado) + teto branco
Jaune Pegase (amarelo sólido) + teto preto
Gris Aluminium (prata metálico) + teto azul
Gris Shark (cinza metálico) + teto branco
Noir Perla Nera (preto metálico) + teto branco
Rouge Rubi (vermelho metálico) + teto preto
(1) Em função da cor da carroceria ou do teto. Disponível como acessório na rede.
(2) Em função da cor da mascará do painel de bordo. Disponível como acessório na rede.
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