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Um design dinâmico e cuidado 

Proporções equilibradas e uma assinatura luminosa distintiva 
O Novo Mégane exibe proporções equilibradas  que reforçam a sua ligação com a estrada e o seu 

dinamismo . Face ao seu antecessor, o Novo Mégane é: 

- Mais comprido 64 mm: 4359 mm 

- Mais baixo 25 mm: 1447 mm 

- Vias mais largas, 47 mm à frente (1591 mm) e 39 mm atrás (1586 mm) 

- Uma distância entre eixos com mais 28 mm (2669 mm) 

 

O desenho dos flancos do Novo Mégane exprime a sensualidade do design da marca Renault.  

 

O Novo Mégane apresenta-se com uma assinatura luminosa distintiva à frente e atrás, sempre ativa, tanto 

de dia como de noite : 

- À frente , a assinatura luminosa, em forma de C, beneficia da tecnologia LED com guia de luz e efeito 

3D. Nas versões superiores, o Novo Mégane dispõe de faróis «full LED », com comutação automática 

estrada/cidade (tecnologia LED Pure Vision).   

- Atrás , todas as luzes são do tipo LED e estão permanentemente acesas, desenhando uma assinatura 

horizontal que anima toda a traseira do automóvel. Esta nova assinatura transversal oferece um efeito 

3D – proporcionado pela tecnologia Edge Light  - uma fina guia luminosa desenhada em profundidade 

por uma luz púrpura. 

 

Esta assinatura luminosa distintiva prolonga-se pelo interior do habitáculo,  graças à tecnologia Multi-

Sense , que oferece 5 ambientes de luz associados a 5 modos de condução (ver o capítulo 2 sobre as 

tecnologias dos segmentos superiores). 

 

 

Um posto de condução cuidado, com bancos esculpidos e 

envolventes  
Num ambiente tipo cockpit que envolve o condutor (head-up display a cores, quadro de instrumentos com 

ecrã TFT de 7 polegadas a cores e personalizável, tablet multimédia vertical de 8,7 polegadas com R-Link 

2, consola central), a especial atenção dada aos acabamentos, à qualidade dos materiais , ao seu toque 

«soft» igualmente percetível tanto pelo condutor como pelo passageiro, contribui para o prazer de vida a 

bordo do Novo Mégane. 

 

Os bancos  foram objeto de um trabalho de precisão. Minuciosamente esculpidos e envolventes, 

proporcionam conforto  (realmente sentido) e poder de retenção  graças a uma espuma de dupla 

densidade . As estruturas são comuns aos Novos Renault Espace e Talisman. Os bancos são aquecidos  e 

o banco do condutor, dotado da função de massagem, tem regulação lombar elétrica. 
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Novo Mégane GT Line, um design mais desportivo para o Novo 

Mégane 
 

Desde o lançamento, o Novo Mégane terá uma versão GT Line, com design exterior e interior 

desportivos.   

 

No exterior, o Novo Mégane GT Line dispõe de um para-choques dianteiro desenhado de forma a reforçar 

o seu carácter desportivo. A entrada de ar mais larga é enquadrada por duas goteiras laterais. Equipado 

com uma grelha específica em ninho de abelha , retoma a grelha superior do Novo Mégane . Atrás, o 

Novo Mégane GT-Line dispõe de uma saída de escape elítica cromada  instalada do lado do condutor e 

de um difusor perfilado  que contribuem, decisivamente, para o look dinâmico do Novo Mégane. Destaque, 

ainda, para o monograma GT-Line de grandes dimensões  nos guarda-lamas dianteiros e para a inscrição 

na traseira. 

 

As jantes de 17 polegadas,  em Dark Metal, são de série; as jantes de 18 polegadas  estão disponíveis 

em opção . A cor Dark Metal está também presente nas estruturas dos retrovisores, no difusor e nas 

goteiras laterais dianteiras. 

 

O interior do Novo Mégane GT-Line oferece um universo simultaneamente distinto e desportivo. Os bancos  

envolventes com apoios de cabeça integrados, pesponto em azul e logótipo sport com padrão quadriculado, 

proporcionam conforto e reforçam o poder de retenção lateral. Três tipos de estofos  à escolha: tecido, 

couro Alcantara® com faixas azuis, couro Alcantara® com faixas pretas. Os pormenores em azul  do 

habitáculo, dos frisos e dos pespontos estão em perfeita harmonia com a cor exterior exclusiva Azul Iron, 

que reforça a identidade do Novo Mégane.  

O volante  dispõe de um revestimento específico para oferecer uma melhor retenção. A assinatura GT-

Line  é visível no friso do painel de bordo, a combinar com o monograma lateral exterior.  
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02 
Tecnologias provenientes dos segmentos superiores 
O Novo Mégane beneficia da arquitetura modular CMF C/D  (Common Module Family), dispondo por isso 

de numerosas prestações dos segmentos superiores, herdadas dos Novos Espace e Talisman: head-up 

display a cores, quadro de instrumentos com ecrã TFT de 7 polegadas a cores e personalizável, dois 

formatos de tablet multimédia com R-Link 2 – 7 polegadas horizontal e 8,7 polegadas vertical - Multi-Sense, 

4Control. Esta oferta completa de tecnologias é única no segme nto. 

 

O R-Link 2  é um verdadeiro centro de controlo  que permite gerir funcionalidades e equipamentos do 

automóvel: multimédia, navegação, comunicações, rádio, Multi-Sense, ajudas à condução (ADAS), 4 

Control… 

 

Uma condução conectada, graças ao tablet de 8,7 polegadas e ao R-

Link 2 
O Novo Mégane dispõe, em função das versões, do R-Link 2 que utiliza um ecrã em formato vertical de 

8,7 polegadas (22 cm), idêntico ao do Novo Espace e do Talisman. Este equipamento é inédito no 

segmento e está dotado de um ecrã capacitivo , que oferece uma sensação muito agradável ao toque, 

semelhante à de um smartphone ou tablet.  

O R-Link 2 está equipado com comando de voz para a navegação, telefone, aplicações e rádio, para que 

o acesso às diversas funcionalidades seja fácil e seguro.  

O R-Link 2 oferece: 

- intuitividade,  com gestos tão naturais como se fosse um tablet ou um smartphone: deslocação dos 

ícones com um simples clicar-arrastar, leitura por deslizamento das páginas, zoom… 

- personalização,  graças às três páginas iniciais que podem ser personalizadas com widgets (ícones 

funcionais) e até seis perfis de condução, para que encontre facilmente as suas regulações preferidas 

de condução e de vida a bordo 

- um centro de controlo , que permite ativar ou desativar a maioria das funções, entre elas as ajudas à 

condução 

- conectividade,  com uma oferta que lhe permite beneficiar gratuitamente durante um ano da aplicação 

TomTom Traffic (consoante o país), de um acesso à R-Link Store e do mapa da Europa atualizado. 

 

Para as versões Bose® , os engenheiros da Bose® e da Renault trabalharam em estreita colaboração para 

obter um som por medida, especificamente configurado para o Novo Mégane, graças à localização ideal 

de um altifalante central  à frente, de outros oito altifalantes de elevado desempenho inteligentemente 
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distribuídos pelo habitáculo e de um subwoofer integrado no porta-bagagens.  

Uma condução personalizável, graças à tecnologia Multi-Sense 
Já disponível no Novo Espace e no Talisman, a tecnologia Multi-Sense permite personalizar a experiência 

de condução , modificando a resposta do pedal de acelerador e do motor, o tempo entre mudanças de 

velocidade (com a caixa automática EDC), a rigidez da direção, o ambiente luminoso do habitáculo e ainda 

a função de massagem do banco do condutor (quando o automóvel dispõe desta opção). 

 

Um comando  Multi-Sense, posicionado na consola, permite aceder diretamente à função no ecrã R-Link 2 

e ainda aos 5 modos de condução: Neutro, Sport, Confort, Personalizado e Eco. Na versão GT, o botão 

R.S. Drive substitui o botão Eco e dá acesso imediato ao modo Sport.  

Cinco ambientes luminosos estão associados a estes 5 modos de condução : sépia, vermelho, azul, 

violeta e verde. A tonalidade de iluminação do habitáculo está em perfeita harmonia com a cor de exibição 

do ecrã TFT do quadro de instrumentos e do ecrã multimédia vertical. 

 

Além disso, também graças à tecnologia Multi-Sense, o condutor pode personalizar a sonoridade do 

motor . Neste âmbito, dispõe de 3 modos à sua escolha: Neutro, Confort e Sport.  

 

As mais avançadas tecnologias de ajudas à condução (ADAS) e 

head-up display a cores 
Proveniente do segmento superior, o head-up display a cores e retrátil, melhora a segurança e o conforto 

do condutor, oferecendo uma clara legibilidade das informações e uma fácil utilização das ajudas à 

condução (ADAS). Sem desviar os olhos da estrada, o ecrã permite-lhe visualizar informações úteis: 

velocidade instantânea, navegação, ajudas à condução.  

 

O Novo Mégane beneficia das mais recentes tecnologias de ajudas à condução que já tinham sido 

integradas nos Novos Espace e Talisman. O conjunto dos dispositivos de ajudas à condução, acessível e 

ativável a partir do tablet R-Link 2, permite:  

• proteger : regulador de velocidade adaptativo (ACC), travagem ativa de emergência (AEBS),  

• alertar : alerta de transposição involuntária de via (LDW), alerta de distância de segurança (DW), 

alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito (OSP com TSR), aviso 

de ângulo morto (BSW),  

• facilitar : câmara de marcha-atrás, comutação automática dos faróis de máximos para médios 

(AHL), ajuda ao estacionamento dianteiro, traseiro, lateral e estacionamento em mãos-livres (Easy 

Park Assist).  

 

 

Regulador de velocidade adaptativo (ACC) 

Ajusta automaticamente a velocidade para manter a distância de seguimento pré-selecionada. O radar 

dianteiro avalia a distância para o veículo da frente e calcula a sua velocidade. Em seguida, comunica com 

o motor e o sistema de travagem, para adaptar a velocidade e respeitar a distância de seguimento. O 
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sistema funciona entre os 50 e os 140 km/h. 

 

Travagem ativa de emergência (AEBS) 

Este sistema, ativo entre os 30 e os 140 km/h, avisa o condutor em caso de perigo de colisão com o 

automóvel que segue à sua frente. Na ausência de reação do condutor ou se a sua reação não for suficiente, 

os travões são automaticamente ativados para evitar ou atenuar os efeitos de uma colisão. 

 

Alerta de transposição de via (LDW) 

Ativo a partir dos 70 km/h, o sistema avisa o condutor em caso de transposição involuntária de uma linha 

contínua ou descontínua. Este alerta previne o condutor que a trajetória seguida pelo automóvel pode levar 

a uma saída de estrada. 

 

Alerta de distância de segurança (DW) 

Esta função ajuda o condutor a respeitar as distâncias de segurança. Um pictograma de alerta, 

correspondente ao intervalo de tempo que separa o Novo Mégane do automóvel da frente, é apresentado 

intuitivamente sob a forma de barras no quadro de instrumentos ou no head-up display. O sistema está 

operacional entre 30 e 200 km/h. 

 

Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito (OSP com TSR) 

Graças à leitura dos sinais de trânsito por intermédio de uma câmara, o sistema indica ao condutor a 

velocidade regulamentar na zona em que circula e propõe-lhe registá-la como valor a utilizar pelo limitador 

de velocidade (disponível consoante o país). 

 

Aviso de ângulo morto (BSW) 

Para garantir a segurança das manobras de ultrapassagem, este sistema alerta o condutor, através de um 

sinal visual nos retrovisores exteriores, se algum automóvel se encontrar no ângulo morto. O sistema está 

operacional entre os 30 e os 140 km/h. 

  

Câmara de marcha-atrás  

Logo que a marcha-atrás é engrenada, a câmara capta a imagem do espaço situado atrás do automóvel e 

transmite-a ao ecrã tátil. A imagem é acompanhada de uma baliza móvel e de uma outra fixa que indicam 

as extremidades do automóvel para facilitar a manobra. 

 

Comutação automática dos máximos/médios (AHL) 

A comutação automática entre máximos e médios recorre a uma pequena câmara para detetar os faróis 

dos veículos com que se irá cruzar e as luzes traseiras dos automóveis que seguem à frente, para passar 

às luzes de médios. A função também pode ter em consideração a iluminação pública. 

 

Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro, trasei ro e lateral 

Auxilia o condutor na realização das manobras, sem interferir nas operações de condução. O dispositivo 

dispõe de sensores ultrassónicos que alertam o condutor para o risco de colisão, de modo a proteger o 

automóvel, num ângulo de 360°. 
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Estacionamento em mãos-livres (Easy Park Assist) 

Depois de ajudar o condutor a identificar um lugar de estacionamento livre, medindo o espaço disponível 

com o auxílio de sensores, o sistema assume logo depois o controlo da direção para realizar a manobra de 

estacionamento. O sistema de estacionamento em mãos-livres (Easy Park Assist) está apto a realizar as 

operações necessárias para estacionar em 3 posições diferentes: em paralelo, em espinha e na 

perpendicular. O visor central exibe o conjunto das informações relativas à manobra (representação gráfica 

da manobra, câmara de marcha-atrás e sensores). Seja qual for o tipo de estacionamento, o condutor 

controla sempre a travagem e a aceleração durante as manobras. O sistema está operacional até aos 

30 km/h. 

 

Sistema 4Control no Novo Mégane GT, uma estreia no segmento 
O Novo Mégane GT é o primeiro automóvel do segmento a beneficiar da tecn ologia 4Control.  Esta 

tecnologia inovadora com a assinatura Renault gere o ângulo de viragem das rodas traseiras .  

 

O 4Control foi parametrizado pelos engenheiros da Renault Sport especificamente para o Novo Mégane, 

permitindo-lhe adotar um comportamento desportivo, dinâmico e rigoroso, oferecendo assim um inédito 

prazer de condução (ver o capítulo 3 sobre o comportamento em estrada). 
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03 

Um excelente comportamento em estrada e motores que  
respondem a todas as necessidades  

O Novo Mégane é um automóvel com prestações referência no segmento,  graças ao seu 

comportamento em estrada e a uma gama de motores que respondem plenamente a todas as 

necessidades, associados a um trabalho profundo em termos de conforto.  

 

Dinamismo e conforto 
O Novo Mégane é agora ainda mais confortável graças: 

- a uma melhor ergonomia do posto de condução : a consola central integra os ecrãs e todos os 

comandos para as diversas parametrizações do automóvel. Além disso, a largura ao nível dos ombros 

situa-se entre as melhores do segmento (1441 mm à frente e 1390 mm atrás); 

- ao trabalho realizado em termos de conforto e do poder  de retenção dos bancos ; 

- ao trabalho específico a que forem sujeitas as ligaçõe s ao solo. Os amortecedores e os batentes 

de fim de curso foram melhorados para otimizar o conforto. Graças a um berço não filtrado , a direção  

é agora ainda mais precisa e mais reativa. O conforto  foi preservado, graças ao trabalho específico 

realizado em termos de filtração dos triângulos dianteiros . 

As articulações do trem traseiro também foram trabalhadas para melhorar a filtração das 

irregularidades da estrada. A travessa do eixo foi modificada de forma a obter micro-viragens das rodas 

traseiras, de forma mais significativa, ao curvar.  

 

4 Control, para um prazer de condução reforçado 
No Novo Mégane GT , graças ao 4Control, o condutor vive sensações exacerbadas,  sem abdicar do 

conforto. O 4Control proporciona dinamismo  e precisão  em estradas sinuosas. A condução é mais fluida , 

mais precisa  e mais serena , para além de oferecer um verdadeiro prazer de condução , qualquer que seja 

o perfil do condutor. Em situação de emergência, as quatro rodas direcionais garantem um comportamento 

seguro do automóvel, graças à imediata reatividade . O sistema oferece estabilidade  a alta velocidade e 

manobrabilidade  a baixa velocidade, para facilitar as manobras. Cem vezes por segundo , o 4Control 

calcula e ajusta o ângulo de direção das rodas traseiras para garantir a estabilidade ideal. O 4Control está 

sempre ativo, independentemente do modo de condução. 

 

O Novo Mégane GT dispõe de quatro modos de condução , que permitem satisfazer as diversas 

expectativas dos condutores: Sport, Neutro, Confort e Personalizado. 

Com o 4Control, abaixo de 80 km/h em modo Sport e de 60 km/h nos res tantes modos , as rodas 

traseiras viram no sentido inverso ao das rodas dianteiras. Acima destas velocidades , as rodas traseiras 
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viram no mesmo sentido que as rodas dianteiras.  

 

O modo Sport permite explorar plenamente todo o temperamento desportivo do Novo Mégane GT. O 

botão R.S. Drive  é um atalho que permite aceder imediatamente a esta configuração. No modo Sport, o 

4Control é mais visível e mais reativo. Permite reduzir o ângulo do volante em 40% (ou seja, mais 5% do 

que nos outros modos) relativamente ao de um automóvel idêntico sem 4Control, o que favorece uma 

condução dinâmica e serena quando as curvas e as contracurvas se sucedem. O modo Sport atua na 

regulação da direção , na cartografia do pedal de acelerador e na parametrização motor/caixa.  

O modo Neutro , ativo por predefinição no arranque, oferece a melhor combinação para o dia-a-dia, entre 

espírito desportivo e conforto. 

O modo Confort permite otimizar o consumo com uma tipificação económica de algumas funções. 

O modo Personalizado pode ser configurado pelo condutor e permite-lhe modificar alguns aspetos do seu 

automóvel, de acordo com os seus desejos. 

 

As ligações ao solo do Novo Mégane GT receberam afinações específicas  nos habituais domínios de 

competência técnica da Renault Sport, preservando o conforto  e a polivalência .  

O Novo Mégane GT beneficia, também, de peças novas  específicas: molas, amortecedores, barras 

estabilizadoras, direção. As molas e os amortecedores específicos proporcionam um melhor conforto , 

contribuindo para a polivalência de um automóvel vocacionado para uma utilização quotidiana, 

preservando, todavia, o seu carácter inegavelmente desportivo.  

O diâmetro dos discos de travões  é maior em 30 mm  relativamente ao das outras versões do Novo 

Mégane, o que lhe permite oferecer uma potência de travagem maior : 320 mm à frente; 290 mm atrás. 

 

Launch Control e Multi-Change Down: duas tecnologia s com a assinatura Renault Sport 

O Novo Mégane GT beneficia, no modo Sport , de tecnologias específicas desenvolvidas pelos 

engenheiros da Renault Sport: o Launch Control permite arranques do tipo "arranque parado"  

significativamente mais rápidos; o Multi-Change Down permite uma múltipla redução acelerada. 

 

Máxima eficácia no arranque graças ao Launch Contro l 

O Launch Control inspira-se nos sistemas de arranque automático utilizados pela Renault nas grelhas de 

partida das pistas de alta competição. Com o «Launch Control», o Novo Mégane GT é capaz de gerir 

totalmente os arranques do tipo "arranque parado". A inteligência da eletrónica garante a entrada em ação 

o mais rapidamente possível, com toda a segurança . O Novo Mégane GT está assim apto a ultrapassar 

com maior eficácia a linha de partida, indo dos 0 aos 100 km/h em 7"1.  

O modo de atuação é simples: com o pé esquerdo no travão, uma pressão longa e ao mesmo tempo nas 

duas patilhas situadas por trás do volante fará ativar o Launch Control, o que será confirmado pela 

mensagem «Launch Control On» que se afixa no quadro de instrumentos. Com o pé direito, carregar a 

fundo no pedal de acelerador. O automóvel arrancará assim que o pedal de travão for libertado. 

Para proteger o motor, o Launch Control está sempre sob vigilância eletrónica  o que pode impedir, 

temporariamente, a sua ativação. 
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Uma múltipla redução acelerada com o Multichange Do wn .  

Com o modo manual da caixa EDC de 7 relações selecionado, o Multichange Down permite reduzir várias 

velocidades de uma só vez  se a travagem for solicitada através de uma simples ação longa na patilha 

esquerda do volante. Desta forma é possível obter a melhor relação para atacar a curva seguinte. 

 

Progressos acústicos significativos 
 

Os progressos acústicos  associados aos ruídos de rolamento são significativos, em relação ao Mégane 

3, nos seguintes domínios: 

- um melhor isolamento dos ruídos de ar , sobretudo em autoestrada, graças a uma maior espessura 

dos vidros, à utilização de juntas de estanqueidade exteriores na parte inferior das portas e à 

generalização do para-brisas acústico 

- melhoria do «silêncio»  - sensação de estar dentro de uma célula insonorizante - símbolo da subida na 

gama do Novo Mégane, graças à adição ou extensão de espumas e feltros sob o capô, ao nível da 

grelha dos elementos de abrir e das cavas das rodas, nas zonas inferiores das portas, no montante de 

enquadramento do para-brisas, por trás das guarnições laterais do porta-bagagens… 

- a rigidificação da estrutura da carroçaria  para obter um melhor isolamento relativamente aos ruídos 

de vibração ao ralenti 

 

Uma gama de motores que satisfaz todas as exigências 
A Renault pioneira na utilização da tecnologia do turbo  e do downsizing  na Fórmula 1, aplicou todo o seu 

know how no Novo Mégane. Alguns dos motores estão equipados com transmissão automática de dupla 

embraiagem EDC  (Efficient Dual Clutch), reconhecida pelo conforto de condução que oferece no dia-a-dia. 

Dotados de tecnologias de última geração, como é o caso da injeção direta de gasolina ou dos pistões em 

aço, os motores do Novo Mégane conseguem a melhor combinação entre prazer e eficiência.  

 

� Motores a gasolina: uma oferta que vai até aos 205 cavalos 

• No Novo Mégane e no Novo Mégane GT-Line 

Energy TCe 100, caixa manual de 6 velocidades: 100 c v e 175 Nm de binário disponível a partir das 

1 500 rpm. 120 g de CO2/km; 5,4 l/100 km. 

 

Energy TCe 130 , caixa manual de 6 velocidades: 130 cv e 205 Nm de b inário disponível a partir das 

2000 rpm. 

Este motor 1,2 L turbocomprimido, a gasolina, oferece as prestações de um motor atmosférico de 2 litros, 

graças à sua tecnologia de injeção direta e ao turbocoletor integrado. A injeção direta melhora a combustão 

do combustível em benefício do consumo (5,3 l/100 km) e das emissões de CO2 (119 g de CO2/km). 

 

Energy TCe 130 , caixa automática de dupla embraiagem EDC de 7 veloci dades: 130 cv e 205 Nm de 

binário disponível a partir das 2000 rpm. 
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Disponível no primeiro semestre de 2016, este grupo motopropulsor permite níveis de consumo e de 

emissões de CO2 equivalentes aos da caixa manual (homologação em curso), oferecendo o conforto e a 

reatividade de uma caixa de dupla embraiagem. 

 

• Apenas no Novo Mégane GT:  

Energy TCe 205 , caixa automática de dupla embraiagem EDC de 7 veloci dades: 205 cv e 280 Nm de 

binário disponível a partir das 2000 rpm. 

Este motor 1,6 L turbocomprimido, a gasolina, parametrizado para o Novo Mégane GT pela Renault Sport, 

oferece excelentes acelerações. O conforto de condução e os seus desempenhos mantêm-se compatíveis 

com emissões de CO2 (134 g/km) e consumos (6 l/100 km) controlados. 

 

� Motores diesel: uma oferta que vai até aos 165 cava los 

• No Novo Mégane e no Novo Mégane GT-Line 

Energy dCi 90, caixa manual de 6 velocidades: 90 cv e 220 Nm de binário disponível a partir das 1750 

rpm. 95 g de CO2/km; 3,7 l/100 km. 

 

Energy dCi 110, caixa manual de 6 velocidades: 110 c v e 260 Nm de binário disponível a partir das 

1750 rpm. 

Este motor posiciona o Novo Mégane entre os melhores do segmento em termos de emissões de CO2 (86 

g de CO2/km)  e de consumos (3,3 l/100 km) e é por isso distinguido com a assinatura ECO2.  No Novo 

Mégane oferece também um maior um prazer de condução, que resulta de um trabalho profundo na 

admissão e na combustão, associado à utilização de tecnologias diretamente importadas da F1, como é o 

caso dos pistões de aço.  

 

Energy dCi 110 , caixa automática de dupla embraiagem EDC de 6 veloci dades: 110 cv e 250 Nm de 

binário disponível a partir das 1750 rpm. 95 g de CO2/km; 3,7 l/100 km. 

 

Energy dCi 130, caixa manual de 6 velocidades: 130 c v e 320 Nm de binário disponível a partir das 

1750 rpm. 

Este motor é um verdadeiro concentrado de tecnologias. Graças à integração da tecnologia do downsizing, 

este motor diesel de 16 válvulas desenvolve uma potência de 130 cv para uma cilindrada de 1598 cm3. O 

motor Energy dCi 130 apoia-se numa conceção particularmente eficaz, baseada numa arquitetura derivada 

da experiência da Renault na F1. Este motor diesel apresenta um consumo de 4 l/100 km e emissões de 

CO2 de 103 g/km . O elevado binário permite recuperações dinâmicas e eficazes que proporcionam um real 

prazer de condução. 

 

• Apenas no Novo Mégane GT:  

Energy dCi 165 , caixa automática de dupla embraiagem EDC de 6 veloci dades: 165 cv e 380 Nm de 

binário disponível. 

Em junho de 2016 , este motor diesel virá completar a gama de motores do Novo Mégane GT (homologação 

em curso dos níveis de consumo e de emissões de CO2). Este motor beneficia da tecnologia Twin-Turbo 
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da Renault. O primeiro turbo de muito baixa inércia possibilita um arranque enérgico e uma resposta 

instantânea desde os regimes mais baixos. O segundo turbo assegura excelentes subidas de regime, bem 

como acelerações dinâmicas numa grande amplitude. 

 

Uma oferta diesel eletrificada no início de 2017 

No início de 2017 será lançada uma versão denominada «Hybrid Assist», que incluirá o motor Energy dCi 

110. Os baixos consumos e o prazer de condução estarão sempre lá: o sistema permitirá aumentar a força 

de aceleração em determinadas fases de utilização, particularmente a baixo regime. Com o Novo Mégane, 

a Renault visa emissões de CO2 reduzidas de 76 g/km,  sob reserva de homologação, com um consumo 

homologado em ciclo NEDC inferior a 3 l/100 km (2,9 l/100 km ). Um objetivo só possível graças à tecnologia 

de recuperação de energia nas fases de desaceleração e travagem. O Hybrid Assist, que funciona com 

uma bateria de 48V, é o motor elétrico auxiliar do motor térmico, que se mantém em funcionamento 

contínuo. 

 


