
 
 
 
 

INFORMAÇÃO TÉCNICA** RANGE ROVER SV COUPÉ 

MOTOR E TRANSMISSÃO  

Cilindrada (cc) 4.999,7 

Cilindros Gasolina V8 Supercharged  

Potência CV (kW) 565 / 416 

Binário Nm / lb.ft 700 / 516 

Transmissão Caixa automática de 8 velocidades, Tracção integral permanente,  
caixa de transferência de duas velocidades 

CHASSIS  

Suspensão dianteira e traseira Dianteira: independente, SLA com duas torres gémeas e molas 
pneumáticas / Amortecimento Adaptativo / Dynamic Response 
Traseira: independente, Integral link com molas pneumáticas/ 

Amortecimento Adaptativo / Dynamic Response 

Discos dianteiros Discos ventilados 380mm  

Discos traseiros Discos ventilados 365mm  

Pneus 275/45 R21, 275/40 R22 ou 275/40 R23 

Direção Assistida elétrica (EPAS) de pinhão e cremalheira 

DIMENSÕES  

Comprimento (mm) 5.013 

Largura inc./ exc. espelhos (mm) 2.220 / 2.073 

Altura com antena (mm) 1.794 

Passagem a vau máxima 900 mm 

Ângulo de ataque em Altura Fora de 
Estrada (graus) 

31 

Ângulo de rampa em Altura Fora de 
Estrada (graus) 

26,5 

Ângulo de Saída em Altura Fora de 
Estrada (graus) 

25 

Altura ao solo 263 

Capacidade de reboque (Máxima 
peso permitido) 

3.500 kg - Bola de reboque ou Barra de reboque com acionamento elétrico 
(América do Norte e Austrália), com o Sistema Avançado de Reboque 

PRESTAÇÕES E CONSUMOS  

0-60 mph (seg.) 5,0 

0-100 km/h (seg.) 5,3 

Velocidade máxima (mph/km/h)  165 / 266 

Consumo de combustível (mpg, US 
combinado) 

16 

 

**Todos os dados são valores-alvo do fabricante e estão sujeitos à confirmação final antes do 
início de produção 



 
 
 
 
 

Informações, imagens e vídeos sobre a Land Rover em www.media.landrover.com 

Mais vídeos em alta resolução em www.broadcast.jaguarlandrover.com 

 

Notas à redação: 

Sobre a Jaguar Land Rover 

Jaguar Land Rover é o primeiro fabricante de automóveis do Reino Unido com base em duas marcas 

icónicas britânicas: Land Rover, o líder mundial de produção de veículos premium com tração integral e a 

Jaguar, uma das primeiras marcas do mundo de produção de berlinas de luxo e desportivos. 

Empregamos mais de 43 mil pessoas em todo o mundo e cerca de 240 mil entre fornecedores, 

funcionários de concessionários e empresas locais. A nossa produção está centrada no ReinoUnido mas 

temos instalações adicionais na China, Brasil, Eslováquia e Áustria.  

Na Jaguar Land Rover somos movidos pelo desejo de proporcionar veículos líderes no seu segmento e 

experiências inesquecíveis aos nossos clientes. Os nossos produtos são desejados em todo o mundo. 

Em 2017 a Jaguar Land Rover vendeu mais de 621.109 veículos em 130 países, com mais de 80% 

produzidos no próprio Reino Unido e exportados para o resto do mundo. 

O nosso desejo de inovação é contínuo. Durante o próximo ano iremos investir mais de 4 mil milhões de 

libras na criação de novos produtos.  

A partir de 2020, todos os Jaguar Land Rover novos terão algum tipo de eletrificação, proporcionando aos 

nossos clientes uma oferta mais abrangente. Iremos também introduzir um catálogo de produtos na nossa 

gama que irá incluir elétricos puros, híbridos plug-in e mild hybrid, bem como continuar a disponibilizar 

motores ultra limpos a gasolina e diesel. 

 

Departamento de Comunicação 

Jaguar Land Rover Espanha e Portugal 

Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso 1 - Planta 42, 28020 Madrid 

Telefones: +34 91 578 61 39/41 | +34 91 578 62 10 

 

Belén de Lacalle 

Diretora de Comunicação 

blacalle@jaguarlandrover.com 

 

Rosa Bellón 

Coordenadora de Imprensa 

rbellon1@jaguarlandrover.com 

 

Ingrid Arruda Moreira 

+351 93 471 98 43 

iam@mpublicrelations.pt 

 

Mais informação: 

www.media.jaguarlandrover.com 


