CHEVROLET MONTANA 2018

Minha escolha faz a diferença no trânsito.

Consulte uma Concessionária Chevrolet ou o site www.chevrolet.com.br para obter informações sobre as versões, configurações disponíveis e condições de garantia. Procure o seu consultor de vendas para conhecer todos os acessórios disponíveis.
Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Faça revisões em seu veículo regularmente. CAC: 0800 702 4200 – Ouvidoria GMAC: 0800 722 6022.

CHEVROLET MONTANA 2018
CONFIGURAÇÕES LS

DE SÉRIE

OPCIONAL

INDISPONÍVEL

OPCIONAIS LS

Airbag duplo

Alça dianteira no teto

Lanterna de neblina

Barras de proteção nas portas

Destravamento automático das portas em caso de acidente

Controlador de velocidade de cruzeiro

Brake Light

Abertura da tampa do combustível com acionamento
conjunto com as travas das portas

Luz de cortesia no porta-luvas

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura
Interruptor para inibir o airbag do lado do passageiro (com indicação visual)
Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem (EBD)
Sistema de imobilização do motor
Capota marítima

Chave tipo canivete dobrável

Painel das portas dianteiras com aplique de tecido e porta-objetos

Computador de bordo com 4 funções: consumo médio (km/l),
consumo total (km/l), velocidade média (km/h) e autonomia (km)

Antena de teto

Espelhos retrovisores externos elétricos

Rádio AM/FM estéreo (RDS), CD/MP3/WMA player, Bluetooth,
entrada auxiliar, leitor USB

Controles e saídas de ar com detalhes de cor metalizada

Sistema de luz “leve-me” (acendimento automático de faróis
e lanternas ao destravar as portas pelo controle remoto)

Lanternas com lentes escurecidas

Trava elétrica das portas com acionamento na chave

Painel de instrumentos na cor Ice Blue

Vidro elétrico nas portas com acionamento por “um toque”,
antiesmagamento e fechamento automático pela chave

Para-choques pintados na cor do veículo

Luzes individuais de leitura para motorista e passageiro

Ar-condicionado

Conjunto de alto-falantes - 2 unidades

ACESSÓRIOS
Tapete para caçamba de EVA
Santo Antônio

Protetor de caçamba

CONFIGURAÇÕES SPORT

Acelerador eletrônico
Alerta sonoro de faróis ligados

Câmera de ré
Rádio AM/FM com SD card, entrada auxiliar e USB

Alarme antifurto ultrassônico

Console central com porta-objetos

Alto-falante 60 W - dianteiro

Faróis de neblina

Direção hidráulica

Procure o seu consultor de vendas para conhecer todos os acessórios disponíveis.

Adesivo de coluna na cor preta (exceto nos veículos de cor preta)

Hodômetro digital total e parcial e tacômetro

CORES

Espelhos retrovisores externos na cor do veículo

Indicador de troca de marchas

Faróis com superfície interna preta (máscara negra)

Regulador de intensidade da iluminação do painel de instrumentos
Sistema de luz “siga-me” (faróis permanecem acesos por um período
de tempo após o travamento das portas)

Branco Summit - cor sólida

Grade de proteção do vidro traseiro

Cinza Graphite - cor metálica

Maçanetas externas na cor do veículo

Sombreiras - motorista e passageiro com espelho

Rack de teto

Banco do motorista com regulagem de altura

Rodas de alumínio aro 16”

Preparação para receber sistema de som com fiação elétrica completa

Acendimento automático dos faróis por sensor crepuscular

Rodas de aço aro 15’’ com calotas integrais

Coluna de direção com regulagem de altura

Prata Switchblade - cor metálica
Preto Ouro Negro - cor metálica
Vermelho Chilli - cor metálica
Cinza Satin Stell - cor metálica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MOTOR

DIMENSÕES

CAPACIDADE

Tipo

Dianteiro transversal, gasolina/etanol

Comprimento total (mm)

4.514

Taxa de compressão

12.4		

Largura - carroceria (mm)

1.700

Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585)

Gasolina - 94 cv (69,01 kW/ 92,5 hp) @ 6.000 rpm
Etanol - 99 cv (72,8 kW/ 97,5 hp) @ 6.000 rpm

Largura total - espelho a espelho (mm)

1.918

Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585)

Gasolina - 12,9 mkgf (126 Nm) @ 3.200 rpm
Etanol - 13 mkgf (128 Nm) @ 3.200 rpm

Consulte todos os itens disponíveis em www.chevrolet.com.br

Altura (mm)
Distância entre eixos (mm)

1.577 (LS)
1.572 (SPORT)
2.669

Tanque de combustível (litros)

49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Capacidade de carga (caçamba)

756 kg (LS R7K), 735 kg
(LS R7L & R7M), 717 kg (Sport R7N)

