FICHA TÉCNICA

NISSAN VERSA
SPECIA L EDITION

2020 NISSAN VERSA SPECIAL EDITION - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARROCERIA

1.6 SPECIAL EDITION

Arquitetura

Sedan , 4 portas, 5 lugares

Coeficiente aerodinâmico (cx)

0,3

MOTOR
Tipo
Cilindrada
Potência
Torque
Taxa de compressão
Diâmetro e curso
Sistema de injeção
Tração

1.6 l, 16 válvulas, CVVTCS*, bicombustível (álcool/gasolina),
4 cilindros e acelerador eletrônico
1.598 cm³
111 cv @ 5.600 rpm (álcool/gasolina)
15,1 kgfm @ 4.000 rpm (álcool/gasolina)
10,7:1
78 x 83,6 mm
Eletrônica multiponto sequencial
Dianteira

TRANSMISSÃO
Tipo

XTRONIC CVT®

RELAÇÕES DE MARCHA
1ª
2ª
3ª
4ª

Máx.-mín.: 4,006-0,458

5ª
Ré
Diferencial

SUSPENSÕES
Suspensão dianteira
Suspensão traseira

Independente, tipo McPherson, com barra estabilizadora
Eixo de torção com barra estabilizadora
e molas helicoidais

FREIOS/RODAS/PNEUS
Dianteiros

Discos ventilados de 260 mm de diâmetro

Traseiros

Tambor com 203 mm de diâmetro

Rodas

Aço, 15"

Pneus

185/65 R15

Bitolas dianteiras

1.480 mm

Bitolas traseiras

1.485 mm

DIMENSÕES
Comprimento

4.492 mm

Largura

1.695 mm

Altura

1.506 mm

Distância entre-eixos

2.600 mm

Espaço para cabeça

1.011 mm (frente)/930 mm (atrás)

Espaço para ombros

1.312 mm (frente)/1.318 mm (atrás)

Espaço para quadris

1.222 mm (frente)/1.173 mm (atrás)

Espaço para pernas

1.063 mm (frente)/940 mm (atrás)

CAPACIDADES
Porta-malas
Tanque de combustível
Peso em ordem de marcha

460 litros
41 litros
1.067,6 kg

2020 NISSAN VERSA SPECIAL EDITION - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIREÇÃO
Tipo

1.6 SPECIAL EDITION
Direção elétrica com assistência variável

Raio de giro

5.209,8 mm

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Intervalos de revisão
Garantia

10 mil km/12 meses
3 anos, sem limite de quilometragem

2020 NISSAN VERSA SPECIAL EDITION - EQUIPAMENTOS
CÂMBIO
Câmbio STRONIC CVT® com função overdrive

1.6 SPECIAL EDITION CVT

•

CONFORTO E CONVENIÊNCIA
4 porta-copos (2 dianteiros/2 traseiros/2 porta-garrafas
dianteiros)

•

Abertura interna do porta-malas

•

Abertura interna do tanque de combustível

•

Acabamento de tecido nos bancos

•

Ar-condicionado

•

Banco do motorista (comfort seat) com regulagem
de altura

•

Banco traseiro rebatível

•

Comandos de áudio e telefone no volante

•

Computador de bordo

•

Conta-giros

•

Desembaçador do vidro traseiro com temporizador

•

Direção elétrica progressiva com regulagem de altura

•

Porta-malas com iluminação

•

Retrovisores externos com regulagem elétrica

•

Tomada de 12 V integrada ao console central

•

Vidros dianteiros elétricos com função one touch down
para o motorista

•

Vidros traseiros elétricos

•

Volante com regulagem de altura

•

APARÊNCIA
Badge "Special Edition" na traseira do veículo

•

Grade frontal com acabamento cromado

•

Painel de instrumentos fine vision

•

Pneus 185/65 R15

•

Retrovisores externos rebatíveis na cor do veículo

•

Rodas de aço de 15”

•

SEGURANÇA
Air bags frontais para o motorista e passageiro

•

Alarme com acionamento por controle remoto

•

Alarme de advertência sonora para chave no contato e
lanternas acesas

•

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura

•

Apoios de cabeça traseiros (3)

•

Bloqueio de ignição através de imobilizador do motor

•

2020 NISSAN VERSA SPECIAL EDITION - EQUIPAMENTOS
SEGURANÇA

1.6 SPECIAL EDITION CVT

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores
e limitadores de carga
Cintos de segurança traseiros laterais e central retráteis
de 3 pontos

•

Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (Isofix)

•

Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD)
e assistência de frenagem (BA)
Limpador de para-brisa com 3 velocidades e controle
intermitente

•

Trava elétrica com acionamento por controle remoto

•

Travamento automático das portas com o veículo em
movimento

•

•

•

SISTEMA DE ÁUDIO
Antena de teto

•

Central Multimídia com rádio AM/FM, MP3 player, display
colorido de 6,75", Apple CarPlay®, Android Auto®, função
RDS, conector USB e 4 alto-falantes

•

Conexão de músicas via Bluetooth™ Streaming com
comandos no volante

•

Série | OPC Opcional | - Não disponível
*Continuosly Variable Valve Timing Control System (sistema de variação contínua da fase de abertura
das válvulas).

