CHEVROLET S10 LS 2018

Minha escolha faz a diferença no trânsito.
Os serviços OnStar dependem da disponibilidade da rede celular compatível com a rede OnStar e da disponibilidade do sinal de GPS. Visite www.chevrolet.com.br/onstar para verificar a área de cobertura e as demais limitações dos serviços OnStar. Alguns
dos recursos e as funções disponíveis podem depender de compatibilidade com o dispositivo smartphone. 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 S10 LS 2018

DE SÉRIE

CONFIGURAÇÕES LS (CAB. SIMPLES + CAB. DUPLA)

ACESSÓRIOS LS

Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque"
e antiesmagamento com fechamento/abertura automática pela chave

Airbag duplo
Alerta de pressão dos pneus

Protetor de caçamba

Antena de teto

Protetor de cárter

Trava antifurto para o estepe

Central multimídia com sistema de som AM/FM estéreo, MP3 player, viva-voz
por meio de Bluetooth, função audio streaming por Bluetooth, entrada
auxiliar, USB e configurações do veículo

Seletor eletrônico de tração 4x2, 4x4 e reduzida
Sistema de deslizamento limitado de diferencial (Limited Slip)

Rack de teto transversal (cabine dupla)
Suporte de bicicleta (caçamba)

Bancos de tecido

Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem (EBD)
e assistência de frenagem de urgência (PBA)

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

Acabamento interno em dois tons: Jet Black e Dark Ash Gray
(tonalidades de preto e cinza escuro)

Sistema de imobilização do motor

Seta indicadora de direção nos retrovisores externos

Trava da coluna de direção

Abertura da tampa de combustível com acionamento interno

Aplique de alumínio no interior das portas dianteiras

Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba

Molduras de proteção lateral na cor preta
Para-choque traseiro com moldura na cor do veículo

ITENS DE SÉRIE

Para-choque dianteiro na cor do veículo

Itens LS
Cabine Simples

Rodas de aço aro 16"
Alça de acesso na coluna dianteira - motorista
Ar-condicionado

Cintos de segurança traseiros laterais
e central de 3 pontos retráteis

Chave tipo canivete dobrável

Grade de proteção do vidro traseiro

Computador de bordo com informações de viagem, do veículo e de consumo

Interruptor para inibir o airbag do lado
do passageiro (com indicação visual)

Console central entre os bancos dianteiros com porta-objetos e porta-copos

Itens LS
Cabine Dupla

Tampa traseira com chave

Direção elétrica progressiva
Luz de leitura dianteira

Conjunto de alto-falantes
- 2 unidades

Tomada de força de 12 V (duas frontais)

Conjunto de alto-falantes
- 2 unidades e 2 tweeters

Transmissão manual de seis velocidades

Banco traseiro bipartido e rebatível,
com porta-objetos

Trava elétrica das portas com acionamento na chave

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MOTOR

CABINE SIMPLES

CABINE DUPLA

DIMENSÕES

Tipo

Longitudinal, na frente do eixo dianteiro/Turbo Diesel

Taxa de compressão

16,5 : 1

Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585)

200 cv (147 kW / 197 hp) @ 3.600 rpm

Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585)

44,9 mkgf (440 Nm) @ 2.000 rpm - manual

CAPACIDADES
Tanque de combustível (litros)

76

CORES DISPONÍVEIS
Cabine
Simples

Cabine
Dupla

Comprimento total (mm)

5.381

5.361

Largura total - espelho a espelho (mm)

2.132

2.132

Altura do compartimento de carga (mm)

441

466

Comprimento da caçamba (mm)

2.322

1.484

Largura da caçamba (mm)

1.534

1.534

Chevrolet 2.8 Turbo Diesel

OPCIONAL

Azul Blue Eyes - cor metálica
Preto Ouro Negro - cor metálica
Cinza Graphite - cor metálica
Branco Summit - cor sólida
Prata Switchblade - cor metálica
Vermelho Chili - cor metálica

INDISPONÍVEL

