
DISCOVERY



Desde que o primeiro Land Rover foi concebido em 1947, 
construímos veículos que desafiam o que é possível. 
Estes, por sua vez, têm desafiado seus proprietários a 
explorar novos territórios e conquistar terrenos difíceis. 
Nossos veículos condensam os valores dos designers e 
engenheiros que os criaram. Cada um possui icônicos 
detalhes de design britânicos, oferecendo capacidade 
com compostura. É por isso que seguimos por novos 
terrenos, desafiando convenções e procurando ir mais 
longe. A Land Rover quer mesmo que você aproveite  
o mundo, Above and Beyond. 





O Discovery é amplamente 
reconhecido como o SUV mais 
versátil e potente do mundo.
ROBIN COLGAN
DIRETOR DE MARCA GLOBAL - LAND ROVER



SUMÁRIO

04-15 
COLÚMBIA BRITÂNICA

16-27 
CHILE

28-31 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

32-73 
ESPECIFICAÇÕES

 3



O projeto do Land Rover Discovery tem evoluído 
constantemente ao longo de sua história; por isso o 
Discovery é sempre versátil, seja cruzando a cidade 
ou levando pessoas além dos limites urbanos para o 
fim de semana.

 





O design do Discovery ganha destaque pelas 
lanternas dianteiras que remetem a joias, 
garantindo um aspecto contemporâneo ao 
veículo. Além disso, a tampa traseira bipartida 
foi projetada para máximo alcance  
e flexibilidade, facilitando o carregamento  
de objetos pesados.
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Fuja do cotidiano. Com um motor que entrega força excepcional, 
o Discovery satisfaz os mais exigentes critérios, incluindo economia 
de combustível, potência e desempenho. Ir para longe da cidade 
em direção ao ar livre deve ser um prazer. É por isso que o Discovery 
apresenta tecnologia avançada para ajudar o motorista a se sentir 
mais conectado com a estrada e proporcionar uma condução ágil  
e envolvente. Chegar lá pode ser tão agradável quanto estar lá.

 





Os assentos em posição Stadium oferecem a todos visão clara, com 
espaço para cabeça, pernas e ombros entre os melhores do setor e 
bancos full-size para até sete adultos. Esses são apenas alguns dos 
benefícios do design arrojado e do perfil lateral alto do Discovery. 
Como se não bastasse, as opções de tecnologia e entretenimento 
asseguram diversão, conforto e tranquilidade para todos a bordo.
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O que o Discovery ganha em termos de 
funcionalidade e espaço não compromete o 
conforto e a atenção aos detalhes. Seu interior 
tátil é um ambiente contemporâneo e bonito 
com bancos disponíveis em uma variedade de 
materiais, como por exemplo, o couro Windsor. 
O banco do motorista em couro Windsor tem 
apoios laterais ajustados eletricamente para 
"segurar" melhor o corpo. A costura dupla  
na parte superior do painel é só um indício  
do acabamento de alta qualidade em todo  
o veículo.

O Discovery é complementado por um sofisticado 
e contemporâneo interior que os clientes acharão 
exemplar, independentemente da versão escolhida.

DOMINIC CHAMBERS
DIRETOR GLOBAL DE COMUNICAÇÕES - LAND ROVER

*Opcional somente no HSE
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Capacidade sempre foi o lema da Land Rover, e o 
Terrain Response® comprova isso. Essa tecnologia 
exclusiva atua como um especialista em off-road, 
permitindo ao motorista lidar com praticamente 
qualquer superfície com confiança. 
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Como um dos SUVs mais versáteis e potentes do 
mundo, o Discovery é o veículo perfeito para as pessoas 
que gostam de levar um estilo de vida ativo.
ROBIN COLGAN
DIRETOR DE MARCA GLOBAL - LAND ROVER

Ao toque de um botão, o Terrain Response® reconfigura motor, transmissão, acelerador e ajustes de 
tração do Discovery para proporcionar excelente dirigibilidade. Dessa forma, o veículo consegue 
vencer com facilidade desde asfalto e grama até cascalho ou neve, lama e buracos, areia ou pedras.

 





Com uma excepcional altura em relação ao solo e projeções 
curtas na frente e atrás, o Discovery tem proporções 
inteligentes. Aliados ao impressionante torque e curva de 
potência, esses atributos ajudam a garantir que o veículo 
ofereça excelente capacidade e manobrabilidade para 
enfrentar os terrenos mais exigentes.

 







Quando um veículo entra num aclive ou declive acentuado, há um momento 
em que pode haver uma aceleração brusca, e é por esse motivo que o 
Controle de Aceleração Progressiva (GAC) foi incorporado à tecnologia  
de série do Hill Descent Control (HDC) do Discovery. Esse recurso ajuda  
a reduzir a sensação de aumento de velocidade, suavizando e tornando  
o efeito mais uniforme para maior segurança na descida.

 



Há mais de 65 anos a Land Rover é famosa por 
diversas inovações, uma dos quais é a lendária 
posição de direção Command Driving. Essa 
posição dá ao motorista uma visão inigualável 
tanto da estrada à sua frente quanto de todo 
o entorno do veículo. Ela permite identificar 
situações de perigo com antecedência, facilita as 
manobras para estacionar e, como os principais 
controles estão imediatamente à mão, ajuda a 
reduzir o estresse e o cansaço.
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Pequenos obstáculos de água não devem afetar o prazer 
de dirigir. Com o Discovery, provavelmente não afetarão. 
O design inteligente do Discovery proporciona ao veículo 
excepcional altura em relação ao solo bem como projeções 
curtas na frente e atrás, possibilitando a travessia de até 700 mm 
em trechos alagados. 
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O Discovery vai além. Sua capacidade nasceu com o 
primeiro Land Rover e é reconhecida na cidade, no país e 
em todo o mundo. Seu design contemporâneo é calculado, 
sua condução é conectada e firme. A versatilidade líder 
da categoria fica completa com os sete bancos para 
passageiros adultos. 
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Visite landrover.com.br para obter mais informações.

Controle de Cruzeiro Adaptativo*
O Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) com sistema de alerta de aproximação 
usa o radar para examinar a estrada 10 vezes por segundo. O ACC corresponderá 
dinamicamente à velocidade do veículo à frente, ficando atrás dele e mantendo 
uma velocidade constante com uma das quatro distâncias de percurso definidas 
conforme sua preferência. O sensor de proximidade emitirá um alarme sonoro e 
visual quando você estiver se aproximando de um veículo.

Sensores de estacionamento/câmera de ré* 
Os sensores de estacionamento possuem alerta sonoro e representação visual 
na tela multimídia do veículo ao realizar uma manobra de estacionamento.
A câmera de ré* proporciona visão da parte traseira na tela touch colorida e 
funciona em conjunto com os sensores de estacionamento traseiros.

Sistema Terrain Response® e sistema de saída gradativa
O Sistema Terrain Response® otimiza a configuração do veículo para 
praticamente todas as situações de direção na estrada ou off-road, com cinco 
opções diferentes para se adaptar a terrenos diferentes como asfalto, grama, 
cascalho ou neve, lama e buracos, areia ou pedras.
O Sistema de Saída Gradativa é um sistema patenteado da Land Rover que 
funciona com o Hill Descent Control (HDC) em terrenos como rocha, cascalho 
e areia para descidas mais seguras e controladas. Funciona com a primeira 
marcha e a ré.

*Opcional para alguns modelos, verifique os equipamentos de cada versão nas paginas 68 a 72.

Faróis de Xenon com assinatura LED automáticos e adaptativos com tecnologia 
High Beam Assist * 
Detectam faróis e luzes traseiras de outros veículos e baixam o farol alto até que a 
fonte de luz esteja fora de alcance. O sistema consegue diferenciar fontes de luz 
automotivas e não automotivas.
As luzes de LED combinam praticidade com design diferenciado. Para mais 
tranquilidade ao dirigir à noite, os faróis adaptativos ajustam a luz emitida à frente 
do veículo para que o feixe de luz acompanhe as curvas da estrada.

Tampa traseira bipartida
Carregue com facilidade cargas difíceis com o design da tampa traseira 
assimétrica de duas peças do Discovery. As partes superior e inferior da tampa 
traseira são feitas de alumínio leve e resistente. A tampa traseira permite um 
ótimo acesso à parte de trás do veículo, facilitando a carga e descarga de objetos 
grandes, volumosos ou pesados. Quando aberto, o lado assimétrico da parte 
inferior da tampa traseira oferece um alcance mais curto ao interior do veículo e, 
quando fechado, a altura de carga dos objetos é menor.

Suspensão a ar
Suspensão pneumática independente nas quatro rodas com variação de altura do 
automóvel e articulação eletrônica cruzada, para oferecer uma altura constante 
de condução, independentemente da distribuição de carga. A altura de rodagem 
pode ser elevada até 125 mm para evitar os obstáculos ou  
abaixada em 50 mm para fácil acesso e carregamento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
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InControl Apps™ (Opcional)
A interface Land Rover InControl™ Apps permite usar aplicativos do seu 
smartphone na tela touch do veículo. Usando a porta USB do InControl™ 
Apps você pode desfrutar de uma variedade de aplicativos desenvolvidos 
para o veículo como: Agenda, Calendário e Music Player, contando ainda 
com aplicativos desenvolvidos em parceria com terceiros que serão lançados 
ao longo do tempo.  
Seu smartphone será carregado enquanto conectado à porta USB.

Tela touch screen colorida¹*
A tela touch de 7 polegadas do Discovery oferece total controle e acesso aos 
sistemas integrados do veículo, tais como navegação, áudio e entretenimento, 
sistemas de câmera, informação 4x4 e configurações do veículo.  

¹Item disponível a partir da versão SE. 

Interface de áudio portátil
Permite estabelecer conexão com o sistema de entretenimento no carro de 
um iPod® com total integração de faixas e pesquisa. Um MP3 player ou um 
dispositivo de armazenamento em massa também pode ser conectado por  
meio da porta USB.

Chave compacta SmartKey – Entrada sem chave / Botão de partida*
Depois que o veículo já foi aberto com o transmissor remoto, o aparelho pode 
ser guardado em um bolso ou bolsa para permitir a partida sem o seu uso.  
O sistema Keyless (opcional) oferece ainda mais conveniência. Quando estiver 
nas proximidades do veículo com o controle remoto compacto inteligente,  
basta abrir a porta, entrar e pressionar o botão de partida.

Entretenimento a bordo*
O Sistema de Áudio Meridian™ proporciona uma excelente acústica e é famoso 
pela sua excelente qualidade de reprodução de todas as fontes - rádio, CD, iPod® 
ou USB. O sistema opcional Meridian Surround Sound oferece 17 alto-falantes, 
incluindo um subwoofer para uma experiência completa de som em 360º.

Sistema de entretenimento traseiro¹*
O pacote Sistema de Entretenimento Traseiro garante que os passageiros fiquem 
sempre envolvidos. Com duas telas de 8 polegadas incorporadas aos apoios de 
cabeça dos bancos dianteiros, um par de fones de ouvido digitais WhiteFire® e 
um controle remoto dedicado, os passageiros escolhem um filme, TV ou música, 
e podem sentir-se verdadeiramente em casa.

¹Disponível apenas na configuração 7 lugares.

*Opcional para alguns modelos, verifique os equipamentos de cada versão nas paginas 68 a 72. 
A marca e o logotipo Bluetooth® são propriedades da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de uma dessas marcas pela Land Rover se dá sob licença.
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iPod® é uma marca registrada da Apple, Inc., registrada nos EUA e em outros países.  WhiteFire® é uma marca registrada da Unwired Technology LLC e qualquer uso de uma dessas marcas pela Land Rover está sob licença. 

Teto solar panorâmico Alpine*
Os passageiros do banco de trás também vão aproveitar o teto solar panorâmico 
opcional Alpine do Discovery. O teto solar possui inclinação e deslize eletrônicos, 
enquanto as propriedades reflexivas combinadas do painel de vidro e das 
persianas internas mantêm o frescor, a iluminação e a ventilação da cabine.

Monitor de ponto cego / Sensor de proximidade*
Usando sensores instalados atrás do para-choque traseiro, esses sistemas são 
projetados para ver o que você talvez não consiga ver. Quando um veículo 
entra em um ponto cego, uma luz de alerta é mostrada no retrovisor da  
porta correspondente.
O sensor de aproximação de veículo faz uma varredura da região atrás do 
Discovery, para ajudar a detectar veículos que se aproximam rapidamente  
e que podem representar uma ameaça em manobras de mudança de faixa. 

Detecção de tráfego em ré*
Usando detectores de radar na parte traseira do veículo, o sistema é projetado 
para alertar você sobre possíveis colisões durante as manobras em marcha à 
ré. O sistema pode ajudar a detectar um veículo se aproximando em qualquer 
um dos lados. Quando o veículo-alvo com um "tempo para colisão" confiável 
é detectado (uma colisão em três segundos ou menos), o sistema alerta o 
motorista. Três avisos são fornecidos: um indicador acende-se no espelho da 
porta correspondente, um alerta sonoro é ativado e um símbolo de advertência 
é exibido na tela da câmera. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Visite landrover.com.br para obter mais informações. 31



As páginas a seguir levam você por uma série 
lógica de etapas para criar seu Discovery ideal. 
Você tem várias opções: selecione o modelo, e 
as cores interior e exterior, veja as rodas de cada 
versão, acabamentos e opções adicionais. Se você 
quiser dar vida para suas opções, vá para nosso 
configurador on-line em landrover.com.br.

1 2
ETAPA 1 
O MOTOR DO DISCOVERY

34-35 36-39

ETAPA 2 
ESCOLHA SEU MODELO

Compare os itens de série e opcionais 
de cada versão.

O Discovery oferece uma exclusiva 
variedade de opções para você 
personalizar o seu veículo.
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3 4 5 6
40-41 42-43 44-55 56-65

ETAPA 3 
ESCOLHA SUA COR

Expresse sua personalidade através de 
uma ampla gama de cores.

ETAPA 4 
RODAS

Cada versão é equipada com rodas 
exclusivas que complementam o 
design arrojado do exterior.

ETAPA 5 
ESCOLHA SEU INTERIOR

Cores cuidadosamente selecionadas, 
complementadas por várias opções de 
acabamentos para você. 

72-73

66-71

DETALHES TÉCNICOS 

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS 

Informações técnicas e dados de dimensões, desempenho e especificações.

Compare os itens de série e opcionais de cada modelo.

ETAPA 6 
ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS

Uma gama de elegantes e práticos acessórios 
para você adaptar seu veículo de acordo com 
suas necessidades específicas.
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3.0L SDV6 DIESEL AUTOMÁTICO

Tração Tração nas quatro rodas (4WD) 

Potência (Cv) 256 

Torque (Nm) 600

Torque máximo (rpm) 2.000

Capacidade (cc) 2.993

Nº de cilindros 6

Posição dos cilindros Longitudinal V6 

Nosso motor a diesel vem acompanhado de transmissão automática de oito velocidades.

TRAÇÃO E DESEMPENHO DO MOTOR

ETAPA 1
O MOTOR DO DISCOVERY 

 
Os valores apresentados resultam de testes oficiais do fabricante, segundo a legislação da União Europeia. O modelo produzido para o Brasil pode diferir.

Visite landrover.com.br para obter mais informações. 35



2

36



VERSÕES DISCOVERY

S SE HSE

3.0L SDV6 Diesel Automático 4 4 4

ETAPA 2
ESCOLHA SEU MODELO 

Visite landrover.com.br para obter mais informações.
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Cada versão tem uma escolha de motores  
e características próprias.

Este guia vai ajudá-lo a selecionar seu Discovery ideal.  
Nas páginas a seguir, você verá os itens de série de cada versão.

DISCOVERY S

-  Barras da grade em Brunel com contorno Preto Brilhante

-  Respiros laterais do para-choque em Brunel

-  Maçanetas da porta Oberon

-  Arcos das rodas e para-choque traseiro na cor da carroceria

-  Acabamento da câmera de ré em cinza escuro Techno

-  Faróis Xenon com luzes de circulação diurna (DRL) em LED  
e sistema de lavagem de faróis

-  Faróis de neblina dianteiros

-  Rodas de liga leve de 19 polegadas e sete raios "Estilo 703".
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ETAPA 2
ESCOLHA SEU MODELO 

Visite landrover.com.br para obter mais informações.

DISCOVERY SE DISCOVERY HSE

-  Barras da grade em Brunel com contorno Preto Brilhante

-  Respiros laterais do para-choque em Brunel

-  Maçanetas da porta Oberon

-  Arcos das rods e para-choque traseiro na cor da carroceria

-  Acabamento da câmera de ré em cinza escuro Techno

-  Faróis Xenon com luzes de circulação diurna (DRL) em LED e sistema de lavagem de faróis

-  Faróis de neblina dianteiros

-  Rodas de liga leve de 19 polegadas e sete raios divididos "Estilo 704". 

-  Barras da grade na cor Atlas com contorno Preto Brilhante

-  Respiros laterais do para-choque na cor Atlas

-  Maçanetas da porta na cor da carroceria

-  Arcos das rodas e para-choque traseiro na cor da carroceria

-  Acabamento da câmera de ré na cor White Silver

-  Faróis de xenônio com LED e luzes de circulação diurna (DRL)  
e sistema de lavagem de faróis a jato

-  Faróis de neblina dianteiros

-  Rodas de liga leve de 20 polegadas e cinco raios divididos "Estilo 511".
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3 Cor da carroceria e do teto

Agora que você escolheu o seu modelo, poderá 
selecionar a sua cor exterior. Escolha a cor que melhor 
expressa sua personalidade entre a vasta gama de cores 
disponíveis para o Discovery.

Branco Fuji  
(Sólida)

Branco Yulong 
(Metálica)

Prata Indus 
(Metálica)

Cinza Kaikoura 
(Metálica)

Aruba 
(Metálica Premium)

Cinza Scotia 
(Metálica)

Cinza Corris 
(Metálica)
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Vermelho Montalcino 
(Metálica)

 Cores sujeitas à disponibilidade do fabricante. Entre em contato com o Revendedor Land Rover mais próximo para obter mais informações.

Vermelho Firenze  
(Metálica)

Verde Aintree 
(Metálica)

Azul Loire  
(Metálica)

Preto Mariana 
(Metálica Premium)

Preto Santorini  
(Metálica)

Cinza Waitomo 
(Metálica Premium)

Preto Barolo 
(Metálica Premium)

ETAPA 3
ESCOLHA SUA COR 

Visite landrover.com.br para obter mais informações. 41



4

4 Série  –  Não disponível  Δ Opcional gratuito

CÓDIGO DO OPCIONAL S SE HSE

RODAS

19 polegadas, 10 raios "Estilo 103" 029QS Δ – –

19 polegadas, 7raios "Estilo 703" 029SV 4 Δ –

19 POLEGADAS, DEZ RAIOS  
"ESTILO 103"

19 POLEGADAS, SETE RAIOS  
"ESTILO 703"
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Observação: ao escolher veículos com combinações específicas de roda e pneu ou pneus e rodas vendidas como acessório, leve em conta o objetivo de uso do veículo. Rodas com diâmetros mais largos e pneus com perfil mais baixo podem proporcionar benefícios 
de estilo ou de direção, mas também podem ser mais vulneráveis a danos. Informe suas necessidades para o Revendedor Land Rover. Para obter mais detalhes sobre a eficiência do pneu conforme exigido pela legislação da UE, fale com o Revendedor Land Rover.

20 POLEGADAS, 5 RAIOS DIVIDIDOS  
"ESTILO 511"

19 POLEGADAS, 7 RAIOS  
"ESTILO 704"

CÓDIGO DO OPCIONAL S SE HSE

RODAS

19 polegadas, 7 raios divididos "Estilo 704" – 4 –

20 polegadas, 5 raios divididos "Estilo 511" – – 4

Visite landrover.com.br para obter mais informações.

ETAPA 4
RODAS 
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Visite landrover.com.br para obter mais informações.

COURO GRANULADO* 
Disponível no, S, SE e HSE

COURO WINDSOR* 
Disponível na versão HSE como opcional

Lindos materiais, execução perfeita

Os níveis de qualidade e acabamento no Discovery são perfeitos. Cores sofisticadas e revestimentos em couros de primeira 
linha ajudam a criar seu espaço ideal. Não importa o que você escolher, será uma expressão exemplar do seu gosto.

*A imagem mostra o recurso ajustes elétricos, verifique os equipamentos por versão nas páginas 68 a 72.

ETAPA 5
ESCOLHA SEU INTERIOR 
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SOFISTICADAS OPÇÕES DE ACABAMENTO

Toques finais para deixar o efeito geral ainda mais atraente. Para isso, você tem diversos acabamentos à sua escolha, incluindo Meteor, 
Straight Grained Walnut e Grand Black Lacquer. Esses itens se aplicam a cada uma das quatro portas e à área central do painel.

METEOR

ETAPA 5
ESCOLHA SEU INTERIOR 

STRAIGHT GRAINED WALNUT GRAND BLACK LACQUER

Os acabamentos em Straight Grained Walnut e Piano Black são exclusividades da versão HSE.
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Cinco lugares 60:40

A opção padrão de cinco assentos 60:40 conta com duas fileiras com três confortáveis 
posições de assento e apoios de cabeça em tamanho integral. 

Em todas as configurações de assentos, todos os lugares externos da segunda fileira possuem pontos de fixação de assento infantil ISOFIX. As configurações de assentos flexíveis são mostradas na página 50.

OPÇÕES DE BANCOS INTERIORES
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Sete lugares

Com sete bancos de tamanho integral para adultos, esta configuração opcional inclui a organização 35:30:35 que facilita o acesso 
à terceira fileira de assentos e permite várias combinações dobráveis, incluindo rebatimento e armazenamento da segunda fileira 
em posição totalmente plana.

ETAPA 5
ESCOLHA SEU INTERIOR 
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OPÇÕES DE ASSENTOS INTERNOS

SEGUNDA: AEROPORTO

QUINTA: AULA DE RUGBY

*Quando selecionado o opcional 7 Lugares.

Com espaço de sobra para o 
motorista, seis passageiros e sua 
bagagem, o Discovery é o veículo 
de que você precisa.

O layout flexível e versátil fornece uma configuração 
para se adequar a quase todas as situações concebíveis, 
especialmente porque a segunda e a terceira fileiras* 
podem ser dobradas independentemente uma da outra.
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TERÇA: AULA DE MÚSICA QUARTA: ÔNIBUS ESCOLAR

SEXTA: NOITE DE TEATRO CHEGOU O FIM DE SEMANA…

ETAPA 5
ESCOLHA SEU INTERIOR 
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ESQUEMA DE CORES (ASSENTOS E PAINEL) EBONY
 

(página 53)

ALMOND/ARABICA
 

(página 54)

ARABICA/ALMOND†

 
(página 55)

COR DO INTERIOR

Cor do banco Ebony Almond ARABICA

CARPETE Ebony Nutmeg Nutmeg

VERSÃO

S, SE, HSE (Couro granulado) 6 6 –

HSE (couro Windsor) 6 6 6

ACABAMENTO DO PAINEL

Meteor* 6 6 6

Straight Grained Walnut 6 6 6

Black Lacquer 6 6 6

COR EXTERNA

Branco Fuji ˘ 6 6

Branco Yulong ˘ ˘ ˘

Prata Indus ˘ ˘ ˘

Cinza kaikoura ˘ 6 ˘

Aruba 6 ˘ 6

Cinza Scotia ˘ 6 6

Cinza Corris ˘ ˘ ˘

Vermelho Montalcino ˘ 6 6

Vermelho Firenze ˘ 6 6

Verde Aintree 6 ˘ ˘

Azul Loire ˘ 6 6

Preto Mariana ˘ 6 6

Preto Santorini ˘ 6 6

Cinza Waitomo ˘ 6 6

Preto Barolo ˘ 6 6

Agora você pode usar esta seção para personalizar seu veículo com a paleta de cores que escolheu. 
Uma seleção de acabamentos também está disponível.

˘ Combinação "Designer’s Choice"   6 Combinação disponível   – Indisponível  

*Não disponível no HSE. Cores sujeitas à disponibilidade do fabricante. Entre em contato com o Revendedor Land Rover mais próximo para obter mais informações. 
A função da tabela acima é servir como um guia. As cores de exterior e interior são sujeitoas a disponibilidade, entre em contato com o Revendedor Land Rover mais próximo.

CORES E ACABAMENTOS

52



Ebony / Ebony – (disponível no S, SE e HSE)

Ebony

Straight Grained Walnut

Black Lacquer

Interior mostrado*: couro Windsor na parte interna em Ebony/Ebony, com bancos Ebony e acabamento interno em Grand Black Lacquer.
Este tipo de cor interna está disponível em: Couro granulado nos modelos S, SE e HSE, couro Windsor nos modelos HSE.
Para saber as opções de cores específicas, consulte a página 52.

*Interior mostrado com o sistema de entretenimento traseiro opcional nos apoios para cabeça, indisponível nos modelos S e SE.
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Meteor

Acabamento Interior
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Almond / Arabica – (disponível no S, SE e HSE)

Assento

Almond

Acabamento Interior

Meteor

Straight Grained Walnut

Black lacquer

Interior mostrado*: couro Windsor na parte interna em Almond/Arabica, com bancos Almond e acabamento interno em Straight Grained Walnut.
Este tipo de cor interna está disponível em: Couro granulado nos modelos S, SE e HSE, couro Windsor nos modelos HSE.
Para saber as opções de cores específicas, consulte a página 52.

*Interior mostrado com o sistema de entretenimento traseiro opcional nos apoios para cabeça, indisponível nos modelos S e SE.
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Arabica / Almond – (disponível no HSE)†

Assento

Arabica †

Acabamento Interior

Meteor

Straight Grained Walnut

Black Lacquer

Interior mostrado*: couro Windsor na parte interna em Almond/Arabica, com bancos 
Arabica, acabamento interno em Straight Grained Walnut e Extended Leather Pack.**
Esta cor interior está disponível em: couro Windsor (apenas na versão HSE).
Para saber as opções de cores específicas, consulte a página 52.

*Interior mostrado com apoios de cabeça com sistema de entretenimento traseiro opcional. 
**A imagem acima corresponde à um veículo comercializado no mercado europeu. O veículo disponível no mercado brasileiro pode diferir. Entre em contato com o Revendedor Land Rover mais próximo para obter mais informações. 
†Disponível até a produção de dezembro de 2015. Entre em contato com o Revendedor Land Rover mais próximo para obter mais informações.
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ACESSÓRIOS APROVADOS PELA LAND ROVER

O Discovery é apto e versátil o suficiente para uma grande variedade de terrenos, 
condições e funções muito diferentes. Mesmo assim, alguns proprietários querem 
adicionar sua marca de individualidade personalizando o Discovery conforme as suas 
necessidades específicas, com uma variedade de acessórios modernos e práticos 
que são robustos, versáteis e caracterizam o seu Discovery. O mais interessante é 
que esses acessórios podem ser acrescentados em qualquer estágio da vida útil do 
veículo – e não só quando ele é novo. Naturalmente, os acessórios aprovados da 
Land Rover foram projetados, testados e fabricados com os mesmos padrões exatos  
do equipamento original colocado no veículo.

ETAPA 6
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Frisos laterais da carroceria com acabamento Bright 
VPLAP0013
Frisos laterais da carroceria com acabamento fosco 
VPLAP0012 (não mostrado)

Protege as portas contra danos acidentais causados por veículos ao lado.

Tubos laterais de proteção em aço inoxidável* 
VTD500020
Tubos laterais de proteção em aço preto* 
VTD500010 (não mostrado)

Fabricado em aço inoxidável com um acabamento altamente polido ou preto.  
A resistente aparência off-road complementa o design exterior do veículo.

Estribos Laterais Fixos* 
VPLAP0035
Os estribos laterais ajudam a entrar e sair no veículo e a melhorar o acesso 
ao teto. As características de projeto incluem acabamento da borda em aço 
inoxidável brilhante e um tapete de borracha.

Kit de Acabamento em Aço Inoxidável 
VPLAB0044
Inclui arremates inferiores das portas e da tampa traseira.

Capas dos Retrovisores com Acabamento Bright 
VPLAB0132 – Superior

Entrada de Ar Elevada 
VPLAP0018
Ideal para ambientes com poeira, é instalado junto à coluna A do veículo  
e também utiliza os pontos de fixação existentes da entrada de ar. 
Peças adicionais são necessárias para os modelos 3.0L SDV6:

Mangueira LR020025 
Cotovelo PHD000714

*A instalação de estribos ou tubos laterais pode afetar a capacidade off-road do veículo.
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*Não compatível com guincho elétrico (VPLAP0130).

Kit de Faróis 
VPLAV0019
Faróis halógenos de alto desempenho fornecidos com capas. 
Suportes de montagem adicionais necessários.*

Suporte de Montagem para Faróis 
Par – Direto no para-choque VPLAV0098 (não mostrado) 

Escada de Acesso Traseira 
AGP780020

Protetor Solar Dianteiro 
VPLFY0068
Reflete os raios de sol e ajuda a manter o interior do veículo com uma 
temperatura agradável.

Placa do para-choque traseiro de aço inoxidável 
LR006874

Para-lamas dianteiros 
CAS500010PCL
Reduzem os jatos de lama e ajudam a proteger a pintura.

Para-barros traseiros 
VPLAP0017
Reduzem os jatos de lama e ajudam a proteger a pintura.

ETAPA 6
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Proteção Inferior da Carroceria 
VPLAP0189
Proteção Inferior da Carroceria (versão com guincho) 
VPLAP0188 (não mostrada)

Guincho elétrico 
VPLAP0130
Capacidade máxima de 4.300 kg. Inclui capa protetora quando não está em uso. 
O controle remoto permite operação segura a até 3,6 metros de distância. 

Kit de Acessórios do Guincho 
STC53202 (não mostrado)

Inclui cinta, bloco de escoramento, dois ganchos, luvas resistentes e uma sacola 
de armazenamento.

Roda 20 polegadas, 10 raios "Estilo 104"  
Especificação do pneu: 255/50 ZR20 
VPLAW0003*

Roda 20 polegadas, 5 raios divididos "Estilo 510"  
Diamantada com acabamento Gloss Black 
Especificação do pneu: 250/50 ZR20 
VPLAW0002*

Tampas das Válvulas dos Pneus Estilizadas 
Land Rover – LR027560
Union Jack – LR027664 
Black Union - LR027666 

Observação: ao escolher veículos com combinações específicas de roda e pneu ou pneus e rodas opcionais, leve em conta o objetivo de uso do veículo. Rodas com diâmetros mais largos e pneus com perfil mais baixo podem proporcionar benefícios de estilo 
ou de direção, mas também podem ser mais vulneráveis a danos. Informe suas necessidades para o Revendedor Land Rover. Para obter mais detalhes sobre a eficiência do pneu conforme exigido pela legislação da UE, fale com o Revendedor Land Rover.
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Separador de Carga 
EOH500040
Separa o espaço para a bagagem em 
duas seções protegidas. Passagem 
externa travável de um lado. Deve ser 
instalado com a Divisória de Carga. 
Não compatível com a tampa do 
porta-malas padrão.**

Divisória de Carga 
VUB501170
Facilmente removível. Prende a carga 
de acordo com a norma ECE-17.  
Pode ser usado com a tampa do 
porta-malas padrão.**

Rede de Retenção do Porta-malas 
VUB503130
Utiliza pontos de amarração do porta-malas. Inclui rede para piso e duas cintas 
com fivelas. A cinta tem aproximadamente dois metros de comprimento.

Bandeja de Revestimento do Porta-malas
EBF500010 Não compatível com a divisória de carga 
EBF500080 Compatível com a divisória de carga

Tapete do porta-malas - Borracha 
LR006401
Impermeável com tampa de retenção e superfície rígida.

Protetor Flexível para Porta-malas 
VPLAS0015
Um tecido resistente ajuda a proteger o porta-malas até a altura da janela. 
Cobre também o espaço do porta-malas com os assentos da segunda fileira 
dobrados. Inclui luvas resistentes.

Lanterna Recarregável 
VPLAV0102
Lanterna recarregável de 300 lúmens de alta potência em alumínio sólido e 
acabamento anodizado preto. Uma base de carregamento integral no porta-
malas garante que ela esteja sempre carregada e pronta para a ação. Potência 
máxima e três configurações, incluindo modo intermitente. Da marca Land Rover.

*Roda acessória, somente aro. Para solicitar a calota central Land Rover, informe o número da peça LR023301.   **Pode ser equipada com tapete de borracha do porta-malas (LR006401) e protetor rígido do porta-malas (EBF500080).
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Refrigerador/Caixa Térmica no Apoio de Braço Central 
VPLVS0176
Este conveniente compartimento de bebidas e alimentos é ideal para uso em 
viagens longas e também pode ser usado como um descanso de braço central. 
Ele possui exterior em couro para fornecer um acabamento premium que 
combina com o interior do Discovery.

Armazenamento Atrás dos Assentos 
Premium – VPLVS0182
Padrão - VPLVS0181 (não mostrado)

Fabricado com os melhores materiais com revestimento interior macio e grampos 
de botão magnético, este conveniente sistema de armazenamento para a parte 
posterior dos assentos dianteiros fornece diversos compartimentos para guardar 
pequenos itens.

Suporte para iPad® 
VPLVS0165 
Suporte para iPad® 1 
VPLVS0164
Compatível com iPads® de 2 ª, 3ª e 4ª geração. Não é compatível com iPad Air™ 
ou iPad Mini™.

Tapetes de Borracha do Assoalho 
VPLAS0253
Tapetes de Borracha, 3ª Fileira 
EAH500100PMA (não mostrado)

iPad® é uma marca registrada da Apple, Inc., registrada nos EUA e outros países.
*Ajuda a proteger os assentos contra lama, sujeira e desgaste. Lavável à máquina. Inclui capas para apoios de cabeça e braço. As cores mostradas podem ser diferentes do produto real.   Observação: todos os padrões e cores das capas do assento são 
atualizados periodicamente.   **Trilhos de teto e barras transversais são necessários para todos os acessórios Land Rover montados no teto. Objetos colocados acima da antena de satélite montada no teto podem reduzir a qualidade do sinal recebido 
pelo veículo e prejudicar o sistema de rádio e navegação por satélite, se instalados.   †A carga máxima equivale à capacidade de carga do acessório montado no teto.

Tapetes premium 
VPLAS0192PVJ – Ebony
Carpete com pêlo alto e verso à prova d'água.

Tapetes premium 
VPLAS0192SVB – Nutmeg
Carpete com pêlo alto e verso à prova d'água.
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Placa da Soleira de Aço Inoxidável 
EBN500041
Para proteger e melhorar a aparência das soleiras do veículo. 
Cobre as soleiras das portas dianteiras e traseiras.

Seletor de marchas estilizado  
Acabamento Vermelho – VPLVS0180 
Acabamento Prata – VPLSS0142 
Capa de Couro do Seletor – VPLSS0143PVJ 
Aumente o estilo do interior do veículo com acabamentos elegantes para  
o câmbio giratório do Discovery.

Paddle-shift 
Alumínio – VPLVS0187MMU 
Alumínio vermelho – VPLVS0187CAY
Complete a aparência do volante com os paddle-shifts em alumínio premium. 
Polidos, anodizados e escovados à mão para fornecer excepcional resistência  
ao desgaste e um acabamento ainda mais premium.

Capas de assentos à prova d'água 
- Almond Par de bancos dianteiros* 
(mostrado acima) VPLAS0130ASV

Para bancos dianteiros com DVD no 
apoio para cabeça* VPLAS0131ASV

Rear five-seat 60:40* 
VPLAS0168SVA

Rear set and third row seven-seat* 
VPLAS0134SVA

Waterproof Seat Covers – Ebony 
Front seat pair* 
VPLAS0130PVJ

For DVD headrest seats front seat pair* 
VPLAS0131PVJ

Rear five-seat 60:40* 
VPLAS0168PVJ

Rear set and third row seven-seat* 
VPLAS0134PVJ

Kit de trilhos do teto de comprimento máximo 
Acabamento brilhante** – VPLAR0075 
Acabamento preto** – VPLAR0074 (não mostrado)

Barras transversais – Acabamento em prata brilhante 
VPLAR0001
Racks paralelos ajustáveis para todos os acessórios Land Rover montados no teto. 
Facilmente removíveis quando não estão em uso. Com trava de segurança. 
Carga útil máxima 71,8 kg.†Carga útil máxima 71,8 kg.†O veículo deve ter trilhos 
de teto de fábrica ou Kit do trilho do teto instalado.

Bagageiro** 
LR006848
Carga útil máxima de 62,6 kg.†
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Racks para Equipamentos Esportivos Aquáticos* 
VPLGR0107
Suporte para esportes aquáticos – Dois caiaques* (não mostrado) 
VPLWR0099
O suporte para esportes aquáticos transporta uma prancha de surfe, sailboard, 
canoa ou caiaque. Inclui suporte multiuso com tranca para transportar um mastro, 
remos ou pás. Pode ser inclinado para facilitar a carga/descarga. Capacidade 
máxima de carga: 45 kg**.

Suporte para esportes aquáticos - Dois caiaques transporta no máximo dois 
caiaques ou canoas. Também adequado para transportar embarcações, como 
pranchas ou pequenos barcos. 

Rack para Expedições* 
CAB500021PMA
O veículo deve ser equipado com um kit de trilhos de teto curtos com 
acabamento preto ou acabamento brilhante  
CAB500120PVJ/CAP500090. 
Altura do veículo quando equipado 2.100 mm com altura do automóvel normal. 
Carga útil máxima de 54,3 kg.**

Caixa para Equipamentos 
Esportivos* 
VPLVR0061
Bagageiro* 
VPLVR0062 (não mostrado)

Caixa de teto grande*  
VPLWR0100 (não mostrado)

Disponível em uma ampla variedade de tamanhos, 
todas as versões podem ser montadas em qualquer 
um dos lados para abertura do meio-fio em qualquer 
país e incluem travas integrais para segurança e 
tranquilidade. A capacidade de carga varia de 
320 litros com a Caixa Esportiva a 410 litros para 
o Bagageiro ou 430 litros para a Caixa Esportiva 
grande. Carga útil máxima de 75 kg.

Sistema de Levantamento e Carregamento Universal 
VPLVR0096
Este auxílio de carregamento de teto é preso no teto da garagem e permite 
levantar equipamentos até o veículo com facilidade. Ele também pode ser usado 
para armazenar a caixa de teto com praticidade quando retirada do veículo.

Suporte para Duas Bicicletas Montado na Barra de Reboque† 
VPLVR0067
Suporte para Três Bicicletas 
VPLVR0069 (não mostrado)

Pode ser encaixado nas barras de reboque de liberação rápida e várias alturas. 
Um reboque não pode ser acoplado ao mesmo tempo.

*Trilhos de teto e barras transversais necessários para todos os acessórios Land Rover montados no teto. Objetos colocados acima da antena de satélite montada no teto podem reduzir a qualidade do sinal recebido e prejudicar o sistema de rádio  
e navegação por satélite, se instalados.   **A capacidade máxima de carga é igual à capacidade do acessório montado no teto.   †Placa de iluminação vendida separadamente (STC8153). Quando instalado, não deve obstruir a placa nem as lanternas. 
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Barra de Reboque de Várias Alturas para Carga Pesada†† 
LR043271
Engate para reboque de 50 mm. Três alturas diferentes para reboque. Engate 
do reboque com altura mais baixa de 350 mm do solo, engate do reboque 
com altura mais alta de 500 mm do solo.

Combinação de Engate para Reboque/Unidade de Engate†† 
LR008244
Use a combinação de engate para reboque e unidade de engate de 50 mm para 
obter mais versatilidade.  
Pode ser encaixada somente a 450 mm do solo, na posição de reboque da barra 
de reboque de várias alturas.

Barra de Reboque de Liberação Rápida†† 
LR040247
Com trava de segurança. Removida facilmente. Engate para reboque de 50 mm, 
altura de 400 mm do solo.

Porta-malas com Barra para Reboque de Liberação Rápida 
LR020002 (não mostrado)

Bloco de armazenamento do porta-malas oculto. Somente veículos com sete bancos.

††Obrigatório para veículos equipados com a opção de auxílio de reboque.   ΔEsses acessórios não são adequados para reboques do tipo caravan, trailer ou sistemas elétricos de sinalização traseira com Kits de Faróis Traseiros com Tecnologia LED.    

8As crianças ficam mais protegidas quando presas corretamente na parte de trás do veículo.

Componentes elétricos de reboque tipo ‘N’ e ‘S’Δ 
VPLAT0135 
Fornece energia para a iluminação traseira e os equipamentos internos do trailer, 
onde necessário. Fornecido como um kit completo. Compatível com a placa de 
iluminação (STC8153).

Componentes elétricos de reboque de 13 pinosΔ 
VPLAT0136  
Condutor elétrico estilo europeu para reboque capaz de fornecer energia para 
toda a iluminação traseira e os equipamentos internos do trailer. Incompatível 
com o Sistema Elétrico de Sinalização Traseira.

Assento Infantil - Grupo 0+ (nascimento - 13 kg)8 
VPLFS 0100 
Para bebês de 0 a 13 kg (recém-nascido a 12-15 meses aproximadamente).  
Inclui protetor contra sol/vento. Capa protetora lavável à máquina.  
Pode ser instalado com o cinto de segurança de três pontos do veículo  
ou com a base BABY-SAFE ISOFIX VPLMS0008

Assento Infantil - Grupo I (9 - 18 kg)8 
LR006637 
Para crianças com 9-18 kg (aproximadamente 9 meses a 4 anos). Apoio para 
cabeça e cintos ajustáveis de acordo com a altura. Capa protetora lavável à 
máquina.Voltada para frente no assento traseiro. O sistema ISOFIX fixa o banco 
diretamente nos pontos de conexão ISOFIX.

Assento Infantil - Grupo I-II (15 - 36 kg) com almofadas do reforçador8 
LR004940 
Para crianças de 15 a 36 kg (de 4 a 12 anos aproximadamente). O cinto posiciona 
corretamente o cinto de segurança. Três posições de largura ajustáveis. Melhor 
proteção contra impactos laterais. Capa protetora lavável à máquina.

Assento Infantil - base do ISOFIX8 
VPLMS0008

Bolsa Térmica Elétrica 
VUP100140L 
Alimentada pela tomada auxiliar de 12 volts. Temperatura controlada por 
termostato. Superfície interior de fácil limpeza. 380 mm de altura, 380 mm de 
comprimento, 220 mm de largura. Volume: 14 litros.

Kit para amarração da barra transversal 
VUB503160 
Seis pontos para amarração a serem encaixados nos encaixes T dos Racks Paralelos.

Kit de Lâmpadas 
VPLAV0018
Extintor de Incêndio 
VPLAS0041  
Extintor de pó de 1 kg com suporte de montagem para assento dianteiro e piso. 
Compatível com assentos manuais e elétricos.

Triângulo 
KCC500021
Placa de iluminaçãoΔ 
STC8153 
O cabo de 4 m é encaixado somente no soquete da parte elétrica de reboque  
do tipo ‘N’.

Medidor de pressão dos pneus 
VPLVW0077
Kit de Primeiros Socorros 
VPLCS0319

Adesivo de alvo 
LR021589 
Adesivo adicional necessário para veículos equipados com a opção  
do sistema de câmera surround que inclui ajuda para reboque.

Cinta com Fivela 
CAR500010 
Cinta de náilon para fixar itens aos Racks Paralelos ou Caixa para Bagagem.  
5 m de comprimento, 20 mm de largura. Fornecida separadamente.

Cinta de recuperação de reboque 
STC8919AA 
Inclui sacola de armazenamento que pode ser acoplada à cinta para servir de 
sinalizador. Capacidade de carga máxima de 3.000 kg.

Pintura para Retoques 
Uma grande variedade de pinturas de acabamento e aerossóis para ajudar a 
preservar a aparência nova do Discovery apesar de pequenos arranhões.  
Consulte o Revendedor da Land Rover para obter mais detalhes.

Cabide 
VPLVS0167
Bagageiro retrátil 
VPLVS0175
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Transmissão, suspensão e dinâmica de condução

S SE HSE

Transmissão Automática de 8 Marchas 4 4 4

Marcha reduzida 4 4 4

Suspensão pneumática eletrônica 4 4 4

Terrain Response® 4 4 4

Direção com Assistência Elétrica 4 4 4

Diferencial de travamento eletrônico central 4 4 4

Diferencial aberto para os eixos traseiro e dianteiro 4 4 4

Freio Eletrônico de Estacionamento (EPB) 4 4 4

Sistema de Antitravamento das Rodas (ABS) 4 4 4

Controle Eletrônico de Tração (ETC) 4 4 4

Controle Ativo de Rolagem (ARM) 4 4 4

Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) 4 4 4

Controle de Descida de Ladeiras (HDC) 4 4 4

Assistência de Partida em Ladeiras 4 4 4

Controle de Estabilidade Antirrolagem (RSC) 4 4 4

Assistência a Frenagens de Emergência (EBA) 4 4 4

Controle de Aceleração Gradativa (GAC) 4 4 4

Computador de bordo com central de mensagens 4 4 4

4 Padrão  8 Opcional  – Não disponível

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS
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ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

Visite landrover.com.br para obter mais informações.

Exterior e Acabamentos

CÓDIGO DO OPCIONAL S SE HSE

TETO E DESIGN EXTERIOR

Entradas de ar laterais em Brunel 4 4 –

Barras da grade em Bright Atlas com entorno Gloss Black – – 4

Entradas de ar laterais em Bright Atlas – – 4

Para-choque dianteiro na cor da carroceria 4 4 4

Capas dos retrovisores na cor da carroceria 4 4 4

Tampa do anel de reboque cinza escuro Techno 4 4 –

Tampa do anel de reboque White Silver – – 4

Teto solar panorâmico elétrico Alpine e persianas (vidro dianteiro inclinável/deslizante) (1) 019AT – 8 4

Trilhos do teto de comprimento máximo - acabamento em preto (1) 060AY – 8 8

Trilhos do teto de comprimento curto - acabamento em preto 4 4 4

Pack de Design Exterior- consiste em Arcos das rodas e para-choque traseiro na cor da 
carroceria; maçanetas das portas em Oberon 4 4 –

Pack de Design Exterior Premium - consiste em Arcos das rodas, para-choque traseiro  
e maçanetas das portas na cor da carroceria – – 4

Limpador/lavador traseiro 4 4 4

VIDROS E DESIGN EXTERIOR

Retrovisores com ajustes elétricos 4 4 4

Retrovisores com rebatimento elétrico 4 4 4

FARÓIS E ILUMINAÇÃO

Faróis  de Xenon automáticos e adaptativos com High Beam Assist (AHBA) 030NT – 8 8

Faróis de Xenon com assinatura em LED (inclui sistema de lavagem de faróis) 4 4 4

Faróis de Xenon adaptativos com assinatura em LED (DRL) 064DI – 8 8

Lanternas com assinatura em LED (DRL) 4 4 4

Bright Pack - inclui luzes de cortesia das portas, iluminação do assoalho dianteiro, faróis de 
neblina dianteiros, faróis automáticos, sistema de lavagem de faróis, retrovisor interno com 
escurecimento automático e limpadores de para-brisa com sensor de chuva

   4 4 4

4 Padrão  8 Opcional  – Não disponível  Δ Opção gratuita

(1) Para a disponibilidade da opção, entre em contato com o Revendedor da Land Rover mais próximo.
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Exterior e Acabamentos (Continuação) 

CÓDIGO DO OPCIONAL S SE HSE

PINTURA

Pintura sólida Δ Δ Δ

Pintura metálica 024AZ 8 8 8

Pintura metálica Premium 024BR 8 8 8

REBOQUE

Assistente de Estabilidade ao Trailer (TSA) 4 4 4

RODAS E PNEUS

19 polegadas, 10 raios "Estilo 103" 029QS Δ – –

19 polegadas, 7 raios "Estilo 703" 029SV 4 Δ –

19 polegadas, 7 raios divididos "Estilo 704" – 4 –

20 polegadas, 5 raios bipartidos "Estilo 511" – – 4

Estepe Full Size 4 4 4

Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) 062AA 8 8 4

Bancos, Interior e Acabamentos

CÓDIGO DO OPCIONAL S SE HSE

ASSENTOS

Assentos em couro 4 4 4

Assentos em couro premium Windsor 033HJ – – 8

Assentos bipartidos com distribuição 60:40 4 4 4

Sete assentos 033BI 8 8 8

Ajuste manual do banco dianteiro 4 – –

Assentos com ajustes elétricos – 4 –

Assentos com ajustes elétricos e memória – – 4

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS
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Bancos, Interior e Acabamentos (continuação)

CÓDIGO DO OPCIONAL S SE HSE

Volante

Ajuste manual da coluna de direção 4 4 4

Volante em couro com acabamento preto laqueado - Grand Black Lacquer (1) 032DR – – 8

Volante com acabamento em couro e madeira - Straight Grained Walnut (2) 032DR – – 8

Coluna de direção elétrica ajustável (inclinação de entrada e saída com  
alcance/ajuste no volante) 049AL – – 8

Volante em couro com controles multifuncionais 4 4 4

ACABAMENTOS DO INTERIOR

Acabamento do interior preto - Meteor 4 4 4

Acabamento envernizado em madeira - Straight Grained Walnut 088CI – – Δ

Acabamento envernizado em preto laqueado - Grand Black Lacquer 088EX – – Δ

Recursos interiores

Retrovisor interno antiofuscante automático 4 4 4

Segurança

CÓDIGO DO OPCIONAL S SE HSE

Alarme de perímetro 4 4 4

Alarme volumétrico 4 4 4

Airbags do passageiro e do motorista 4 4 4

Airbags do tipo cortina de cabeça na segunda fileira 4 4 4

Aviso sonoro do cinto de segurança 4 4 4

4 Série  8 Opcional  – Não disponível  Δ Opcional gratuito

(1) Disponível somente com acabamento Grand Black Lacquer.  
(2) Disponível somente com acabamento Straight Grained Walnut.

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS
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Conforto e Conveniência

CÓDIGO DO OPCIONAL S SE HSE

Botão Start/Stop 4 4 4

Ar-condicionado digital - Dual Zone 4 4 4

Porta-copos dianteiro e traseiro 4 4 4

Cinzeiro - dianteiro, com acendedor de cigarros 4 4 4

Monitor de Pontos Cegos com Sensor de Aproximação e Detecção de Tráfego em ré – 4 4

Controle de Cruzeiro 4 4 4

Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) 065AF – 8 8

Apoio de braço central dianteiro refrigerado com porta-objetos 045CA – 8 4

Sensores de estacionamento dianteiros 4 4 4

Sensores de estacionamento traseiros 4 4 4

Sistema de iluminação interior - Mood Lighting – – 4

Tampa protetora do bagageiro 4 4 4

Sistema de entrada sem chave - Keyless Entry 066AC – 8 8

Saída de ar-condicionado na segunda fileira 4 4 4

Câmera de ré – 4 4

4 Série   8 Opcional   – Não disponível
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Informação, comunicação e entretenimento

CÓDIGO DO OPCIONAL S SE HSE

Controles de áudio remotos (montados no volante) 4 4 4

Conexão p/ telefone Bluetooth® 4 4 4

TV Digital – – 4

Sistema de Áudio Land Rover com 8 alto-falantes 4 – –

Sistema de Áudio Meridian™ (380W) com 11 alto-falantes, incluindo subwoofer – 4 4

Sistema de Áudio Meridian™ Surround 825 W com 17 alto-falantes,  
incluindo subwoofer 025LN – – 8

Sistema de entretenimento no assento traseiro, incluindo fones de ouvido sem  
fio WhiteFire® 129AD – – 8

Entrada USB e conectividade do modo "Shuffle" do iPod® 4 – –

InControl App – 8 8
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Distância entre os eixos: 2.885 mm Distância entre as rodas 
traseiras 1.612,5 mm

Largura de 2.053 mm com retrovisores rebatidos 
Largura de 2.200 mm com retrovisores estendidos 

Altura em relação ao solo
Altura off-road de até 310 mm  
Altura padrão de até 185 mm

Comprimento total 4.829 mm 

Raio de giro
De meio-fio a meio-fio 11,8 m  
De batente a batente 3,32

A B C

Altura Ângulo de Ataque Ângulo de Central Ângulo de Saída
Off-road 36,2º 27,3º 29,6º
Padrão 32,2º 22,8º 26,7º

Distância entre as rodas 
dianteiras 1.605 mm

Altura
Com teto solar Alpine (fechado) 1.882 mm 
Com teto fixo 1.887 mm 
Com barras longitudinais do teto 1.891 mm 
Com teto solar Alpine (aberto) 1.920 mm 
Com antena de rádio DAB 1.938 mm 
Com barras longitudinais e transversais no teto 1.980 mm 
A configuração de altura de acesso (disponível apenas com  
suspensão a ar) reduzirá cada medida acima em 50 mm

Capacidade do porta-malas
Assentos traseiros levantados 
Altura 1.027 mm (1.058 mm com teto Alpine)  
Largura 1.235 mm 
Volume do porta-malas 1.260 litros 
Largura do porta-malas entre colunas 1.146 mm 
Assentos traseiros dobrados 
Altura 1.027 mm (1.058 mm com teto Alpine)  
Largura 1.235 mm 
Volume do porta-malas 2.558 litros 
Largura do porta-malas entre colunas 1.146 mm 
Comprimento máximo no assoalho 1.950 mm

Altura do banco ao teto
Altura do banco dianteiro ao teto 1.020 mm 
Altura do banco dianteiro ao teto com teto solar Alpine 1.027 mm 
Altura do banco da segunda fileira ao teto 1.043 mm 
Altura do banco da segunda fileira ao teto com teto solar Alpine 
1.076 mm 
Altura da terceira fileira ao teto 983 mm 
Altura da terceira fileira ao teto com teto solar Alpine 1.018 mm

Profundidade na água
Profundidade máxima 
Com suspensão a ar: 700 mm 

B CA

DIMENSÕES E CAPACIDADES
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DADOS TÉCNICOS DESEMPENHO E DADOS PRINCIPAIS

3.0 L SDV6 (SUSPENSÃO A AR)

Assentos 5

PESOS (kg)

Peso a partir de 2.558

Peso bruto do veículo 3.240

Massa máxima em cada  
eixo (dianteiro) 1.450

Massa máxima em cada  
eixo (traseiro) 1.855

REBOQUE (kg)

Trailer sem freio 750

Capacidade máxima de reboque 3.500

Peso máximo de ponto de acoplamento / ponta 150

Combinação máxima do veículo e reboque / Peso bruto da tração 6.740

TRANSPORTE NO TETO (kg)

Carga máxima do teto (incluindo racks de teto) 75

DESEMPENHO 

Velocidade máxima km/h 180

Aceleração de 100 km/h em segundos 9,3

Capacidade do tanque de combustível - utilizável (litros) 82,3

Filtro de partículas de diesel (DPF) Padrão

3.0 L SDV6 (SUSPENSÃO A AR)

DADOS DO MOTOR

Capacidade (cc) 2.993

Nº de cilindros 6

Disposição dos cilindros Longitudinal V6

Válvulas por cilindro 4

Diâmetro (mm) 84

Curso (mm) 90

Taxa de compressão (:1) 16

Potência máxima CV/rpm 256 / 4.000 

Torque máximo Nm/rpm 600 / 2.000

FREIOS

Tipo dianteiro Disco ventilado

Diâmetro dianteiro (mm) 360

Tipo traseiro Disco ventilado

Diâmetro traseiro (mm) 350

Freio de estacionamento Freio de Estacionamento Elétrico (EPB) integrado à pinça do freio

DETALHES TÉCNICOS

Visite landrover.com.br para obter mais informações. 73





AVISO IMPORTANTE: a Jaguar Land Rover Limited busca constantemente maneiras de 
aperfeiçoar a especificação, o design e a produção de seus veículos, e mudanças são feitas 
continuamente. Apesar de todo esforço para produzir documentos atualizados, este folheto não 
deve ser considerado um guia infalível para as especificações atuais nem constitui uma oferta 
para a venda de nenhum veículo em particular. Distribuidores e varejistas não são agentes da 
Jaguar Land Rover Limited por nenhum contrato ou representação expressa ou implícita.

Todos os acessórios aprovados da Land Rover instalados por um Revendedor da Land Rover 
dentro de 1 mês ou 1.600 km (o que ocorrer primeiro) da entrega de um novo veículo registrado 
serão cobertos pelos mesmos termos e duração da garantia do veículo. Acessórios adquiridos 
fora dessas condições estarão sujeitos a uma garantia de uso ilimitado de 12 meses. Todos os 
acessórios aprovados pela Land Rover são rigorosamente testados com os mesmos e exigentes 
padrões aplicados em nossos veículos. Desempenho em temperaturas extremas de calor e 
frio, resistência a corrosão, impacto e implantação de airbag são alguns dos extensos testes 
de produto conduzidos para assegurar que os acessórios sejam duráveis e continuem em 
conformidade com a legislação atual, o que também é importante.

Todos os nossos acessórios são criados para serem parte integrantes dos veículos Land Rover. 
Embora muitos itens, como racks, sejam de instalação fácil, alguns produtos exigem ferramentas 
especializadas e equipamentos de diagnóstico para assegurar a integração correta com 
a estrutura do veículo e com os sistemas elétricos. Esses produtos variam de um mercado 
para outro. Consulte o Revendedor da Land Rover que informará as especificações atuais e 
esclarecerá eventuais dúvidas.

As cores reproduzidas aqui estão sujeitas às limitações do processo de impressão e podem, 
portanto, ser um pouco diferentes das cores do veículo real. A empresa se reserva o direito de 
alterar ou retirar qualquer acabamento de cor sem aviso prévio. Algumas dessas cores talvez não 
possam ser obtidas no seu país. Verifique a disponibilidade de cores e as especificações atuais 
com o Revendedor da Land Rover.

A Land Rover recomenda exclusivamente o óleo Castrol EDGE Professional.

Partes deste catálogo são reproduzidas do trabalho criado e compartilhado pelo Google e 
usadas de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição do Creative Commons 3.0.

 

Escritório registrado da Jaguar Land Rover no Brasil:  
Avenida Ibirapuera 2332 - Torre I 10º andar, Moema, São Paulo 
Brasil.

Registrado no Brasil sob o n° 10.313.717/0001-47
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