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Desde 1984,
o grupo Automobiles Chatenet
tem vindo a impor-se como
um verdadeiro fabricante de
veículos automóveis...
Pesquisa, segurança, design, seleção e acabamentos... são
trunfos importantes que contribuem para a melhoraria da
imagem do veículo, que não requer carta de condução, e
conferem aos Automóveis Chatenet a sua reputação.

Chassi: Estrutura da célula de segurança em Alumínio extrudado da

Chaîne de
Cadeia
d’assemblage
montagem type
automóvel
automobile

Fabricado em França

O CITADINO
DESPORTIVOE ELEGANTE
O novo CH26 impõe a
diferença, o design singular,
o espírito desportivo e
a elegância em todas as
ocasiões

Maior visibilidade

As linhas do novo CH26 são mais
elegantes, mais masculinas e mais
desportivas.
O painel frontal incorpora os novos
faróis com iluminação LED.
O novo design do capot e dos faróis
confere um caráter determinado e
concentrado.
Os novos espelhos retrovisores
fixos nas portas, realçam uma
aparência compacta e poderosa.

Novo visual da parte traseira do veículo

O perfil dinâmico da traseira do
CH26 é realçado por um elegante
defletor, tão prático como estético.
A grande abertura da porta
traseira permite uma facilidade de
carregamento incomparável.

2 MOTORIZAÇÕES :
Faróis com iluminação LED
UM VERDADEIRO CARRO SEM CARTA DE CONDUÇÃO

dci
ou

HABITÁCULO: A
ATENÇÃO AOS
PORMENORES

Harmonia das cores interiores e exteriores

Um habitáculo bem conseguido do
ponto de vista funcional e estético.
O lugar do condutor revela um design luminoso
e espaçoso, proporcionando muito espaço ao
condutor e passageiro.
Comodidade de qualidade e de design.
Os assentos apresentam um design exclusivo,
confortável e com dimensões generosas.

Assentos em dois tons com costura visível

TRANSFORMÁVEL

O CITADINO
DESPORTIVO
Aberto? Fechado?
O tejadilho em lona do
novo CH26 transformável
integra-se perfeitamente
nas linhas gerais do veículo
e proporciona um excelente
isolamento sonoro e térmico.
Totalmente automático,
abre-se e fecha-se em
menos de 10 segundos com
um simples toque num botão
durante a condução.

2 MOTORIZAÇÕES :
Novos espelhos retrovisores e luzes
intermitentes

dci

Uma parte da frente elegante

ou

break

SIMULTANEAMENTE
PRÁTICO E ESTÉTICO
UM VERDADEIRO BREAK SEM NECESSIDADE DE CARTA DE CONDUÇÃO

Volume de carga de 800 litros

Versátil e com um elegante design,
permite-lhe alcançar qualquer destino
à sua escolha.
Pode-se sempre contar com o novo break
CH32, independentemente da utilização
contemplada. A sua versatilidade permite que
seja utilizado para qualquer propósito.
As suas dimensões compactas permitem
circular com facilidade nas ruas labirínticas
das grandes cidades, e o seu habitáculo
generoso proporciona-lhe todo o conforto
desejado.
Para se deslocar diariamente ao seu local de
trabalho ou para um passeio de fim de semana,
é o automóvel para todas as ocasiões.
Novo visual da parte traseira do veículo

Motor de nova geração
Lombardini - EVO

Tubo de escape duplo cromado opcional

Motor Lombardini 15kw gasolina

Modelo apresentado: opção tubo de escape duplo,
jantes 15” em alumínio e faróis antinevoeiro dianteiros

UM CHATENET À SUA MEDIDA

Cor da carroçaria: Marfim, Cinzento, Preto, Vermelho

tejadilho: Branco, Preto, Bordeaux, Cinzento

MODELOS DE JANTES EM ALUMÍNIO

Jantes diamantadas 15”
Preto brilhante

Jantes 15”
Preto mate

Jantes 15”
Raios cinzentos

Jantes 14”

EQUIPAMENTO DE SÉRIE: O mesmo equipamento que o modelo CH26
CH26
YANMAR

• tejadilho branco, preto ou bordeaux

• jantes de alumínio de 14

• tubo de escape cromado

• insonorização do motor potente

• vidros fumados elétricos

• fecho centralizado com comando

• auto rádio CD RDS

• sensores de estacionamento

• faróis de halogéneo

• 3ª luz de stop LED

• dois limpa-para-brisas dianteiro

• indicador de temperatura exterior

• vidro traseiro aquecido com limpador

• faróis dianteiros com iluminação LED

OPÇÕES
• CHR

(Cores: vermelho, preto, cinzento, marfim, decoração carroçaria
CHR, jantes em alumínio 15” preto mate, limpa-para-brisas traseiro
e janelas de carbono, faróis antinevoeiro, tubo de escape duplo
(não disponível no DCI), tapetes dianteiros, pedais de alumínio,
interior de carbono, estofos pretos)

• DCI

CH26
SPRING

EQUIPAMENTO DE SÉRIE: O mesmo equipamento que o modelo CH26
• jantes em alumínio 15” diamantadas com pintura
a preto brilhante

• tapetes dianteiros

• tubo de escape duplo cromado

• faróis antinevoeiro dianteiros

MOTORIZAÇÃO YANMAR 523 cm3 DIESEL 4 KW *
EQUIPAMENTO DE SÉRIE: O mesmo equipamento que o modelo CH26

CH26
TRANSFORMÁVEL

MAIS:
• faróis antinevoeiro dianteiros

• jantes

em alumínio de 15” multi-raios
155x60R15

• Pedais de alumínio desportivos

• Tapetes dianteiros com logotipo
• Vidros das janelas e porta traseira escurecidos cinzento CH26

• Jantes 15” alu diamantadas / pneus Continental 155x60R15
• Jantes 15” preto mate 155x60R15

• Vidros das janelas e porta traseira escurecidos cinzento CH32
• Teto de abrir elétrico em vidro WEBASTO

• Tubo de escape duplo cromado CH26

EN PLUS :

• Interior "alumínio escovado" (bolsas de arrumação, portas, painel
de instrumentos)

• Faixas no capot brancas ou pretas

• Tejadilho cinzento metalizado brilhante
• Jantes 15” alu / pneus Continental 155x60R15

MOTORIZAÇÃO YANMAR 523 cm3 DIESEL 4 KW *

• Interior "carbono" (bolsas de arrumação, portas, painel de
instrumentos)

• Estofos brancos ou pretos

(disponível em todos os modelos CH26 exceto CH26L)
ATENÇÃO a saída dupla não se encontra disponível

• Tampa do depósito de combustível desportiva

• Tubo de escape duplo cromado CH32

cat.

DIMENSÕES : • Comprimento: 3,215 m • Largura: 1,567 m • Altura: 1,475 m • Volume da bagageira: 800 litros
DIMENSÕES : • Comprimento: 3065 m • Largura: 1567 m
Altura: 1453 m • Volume da bagageira: 600 litros

MOTORIZAÇÃO YANMAR 523 cm3 DIESEL 4 KW *

A

3,15 l

Emissão de CO2 <95 g/km
de acordo com a Directiva
97/24/CE
alterada para 2006/120/CE
Consumo
combustível por 100 km
em regime estabilizado

2 GARANTIA

ANoS

em conformidade com as condições
gerais decididas pelo fabricante

MOTORIZAÇÃO DIESEL LOMBARDINI 505 cm3 4KW EVO *
coloris unique : gris toit noir
CH26 L

EQUIPAMENTO DE SÉRIE:
• vidros fumados elétricos

• assentos especiais, assento do passageiro fixo

• fecho centralizado com comando

• cobertura da bagagem amovível e dobrável

• auto rádio CD RDS
MOTORIZAÇÃO ESSENCE LOMBARDINI 525MPI 15KW **

CH30

CRASH TEST
Um teste de colisão de sucesso para oferecer a
melhor proteção para os ocupantes do veículo.
A estrutura de alumínio do veículo absorveu
a energia do impacto e eliminou-a ao se deformar.

A célula de sobrevivência permanece intacta após a
colisão, os vidros não são projetados, todos os vidros
do veículo resistiram ao impacto e a abertura das
portas faz-se sem qualquer dificuldade.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE: O mesmo equipamento que o modelo CH26
MOTORIZAÇÃO YANMAR 523 cm3 DIESEL 4 KW *
cor única: marfim

tejadilho branco, preto ou bordeaux
EQUIPAMENTO DE SÉRIE:

CH32

• tubo de escape cromado

• jantes em alumínio 14»

• vidros fumados elétricos

• insonorização motor potente

• auto rádio CD RDS

• fecho centralizado com comando

• faróis de halogéneo

• sensores de estacionamento

• dois limpa-para-brisas dianteiros

• 3ª luz de stop LED

• vidro traseiro aquecido com limpador

• indicador de temperatura exterior

MOTORIZAÇÃO YANMAR 523 cm3 DIESEL 4 KW *
cor única: marfim
EQUIPAMENTO DE SÉRIE: O mesmo equipamento que o modelo CH26

CH32
SPRING

MAIS:
• jantes em alumínio 15” diamantadas com pintura
a preto brilhante

• tapetes dianteiros

• tubo de escape duplo cromado

• faróis antinevoeiro dianteiros

** Carta de Condução B1
* Condução sem carta de condução a partir da idade de 16 anos. Carta de condução AM obrigatória para condutores de 16 anos nascidos após 1 de janeiro de 1988.

Teste EEVC de colisão frontal do veículo realizado a uma velocidade de 38,4 km/h.

Automobiles Chatenet

Theillou - 87260 PIERRE BUFFIERE - FRANCE

Tél. +33 (0)5 55 00 91 58

Conceção gráfica: ITI Communication, Limoges - Créditos das fotografias: Jean-Michel Sabatier e Marie Durand

Publicidade não contratual. As especificações e os equipamentos apresentados neste catálogo são indicativos e podem variar de acordo com a evolução dos produtos.
Automobiles Chatenet reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio.

www.automobiles-chatenet.com

