RENAULT
ARKANA

būtiskais
sporta SUV

3 sēdvietas
aizmugurē

ekosistēma,
kas savienota
ar pasauli

hibrīda
dzinēji

bagāžas
nodalījuma
tilpums līdz
513 litriem

14 braukšanas
palīgsistēmas

sportiskuma
iemiesojums
R.S. line versijā jaunais Renault Arkana lepojas ar īpašu sporta SUV stilu.
Tas apvieno robustumu un eleganci: motorsporta iedvesmots spliters,
melnas glancētas detaļas, īpaši Silverstone riteņu diski ar rubīnsarkaniem
akcentiem, vienmēr klātesošas emocijas. Aizmugurē divi dekoratīvi
izplūdes sistēmas uzgaļi akcentē Arkana dinamisko raksturu. R.S. line
emblēmas ir atgādinājums par īpašajiem radurakstiem. Priekšējos
lukturus izceļ C formas gaismas līnijas, un 100% LED izmantošana lukturos
uzlabo redzamību naktī.

ekskluzīvs E-Tech
engineered dizains
Renault Arkana versiju saimei pievienojas jauna ekskluzīva hibrīda
E-Tech versija engineered! Izpaudiet savu personību ar unikālo silta
titāna toņa un glancētas melnās krāsas kontrastu. Izcelieties ar
dizaina eleganci: glancēti melns priekšējais un aizmugurējais panelis,
īpašas E-Tech engineered uzlīmes, izplūdes sistēmas uzgaļi titāna
krāsā un aizmugurējais spolers, kas uzsver sportisko izskatu. Īpašais
stils turpinās interjerā: melna apdare, īpaša E-Tech emblēma un daži
siltas titāna krāsas elementi uz stūres, sēdekļiem un priekšējā paneļa.
Elegance no jebkura skatu leņķa.
* pieejams arī citās krāsās

1. enerģijas plūsma
2. digitālais instrumentu panelis
ar braukšanas informāciju
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braukšana ar hibrīdu
E-TECH hibrīda piedziņa apvieno divus elektriskos motorus un iekšdedzes
dzinēju ar multi-mode pārnesumkārbu bez sajūga. Hibrīda piedziņas
galvenā priekšrocība ir iespēja 80% pilsētas braucienu veikt elektriskajā
režīmā, ievērojami samazinot CO2 emisiju un degvielas patēriņu (par 40%).
Tā kā automobilis gaitu vienmēr uzsāk elektriskajā režīmā, paātrinājums
ir precīzs un dinamisks. Un, pateicoties rekuperatīvajai bremzēšanai,
akumulators uzlādējas braukšanas laikā. Enerģijas atgūšanu ir iespējams
padarīt pat vēl efektīvāku, ieslēdzot “B“(Brake) režīmu, kurā rekuperācija ir
maksimāli intensīva. Klusums, atsaucība, izveicība... vai jūs brauktu pilsētā
vai pa šoseju, E-TECH hibrīda dzinējs jums sniegs nebijušas braukšanas
izjūtas.
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* Salīdzinājumā ar ekvivalentu iekšdedzes dzinēju

1

1. stiklota jumta lūka, techno izpildījumā
2. bezvadu viedtālruņa lādētājs
3. vairāku ekrānu saskarne: braukšanas
palīgsistēmas, vairāku maņu un pielāgojami logrīki
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ieskaujošs prieks
Melns jumts, jaukta ādas un zamšādas apdare ar šuvēm, ādas(1)(2)
stūres rats, alumīnija pedāļi, instrumentu panelis ar oglekļa šķiedras
tipa apdari, ko akcentē sarkana josla R.S. line versijā un siltas titāna
krāsas josla E-Tech versijā... interjera atmosfēra izstaro sportisku
noskaņu.
Kabīnē uz centrālās konsoles ir izvietots 9,3 collu augstas izšķirtspējas
skārienekrāns(2). Šis borta dators nodrošina piekļuvi savienotajiem
navigācijas pakalpojumiem (ar Eiropas kartēm). Ar tā palīdzību jūs
varat pārvaldīt visas Arkana funkcijas, tostarp modernās braukšanas
palīgsistēmas un multi-sense tehnoloģiju. Ieskaitot 10,2 collu(2) augstas
izšķirtspējas instrumentu paneli, jūsu rīcībā ir viena no lielākajām
digitālajām virsmām šajā klasē.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par izmantotajiem ādas materiāliem, lūdzu, sazinieties ar savu
pārdošanas konsultantu.
atkarībā no versijām.

(1)

(2)

3

1. bagāžas nodalījums ar tilpumu līdz 513 litriem
2. izņemama bagāžas nodalījuma grīda
3. trīs sēdvietas aizmugurē

1

2

ārkārtīgi plašs interjers

Ar 513 litru ietilpību (E-TECH hibrīda versijā – 480 litri) bagāžas nodalījums
piedāvā visplašākās iespējas. Augstumā regulējamo bagāžas nodalījuma
grīdu var novietot zemajā pozīcijā, lai maksimāli palielinātu ietilpību, vai
augstajā pozīcijā, lai atvieglotu smagu priekšmetu iekraušanu. Nolokot
aizmugurējo sēdekļu atzveltni (2/3-1/3 proporcijā), jaunā Arkana bagāžas
ietilpība palielinās vēl vairāk. Aizmugurējais sēdeklis nodrošina trīs sēdvietas
un plašu telpu kājām un ceļgaliem.
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14 braukšanas
palīgsistēmas

Jaunais Renault Arkana ir aprīkots ar četrpadsmit novatoriskām
braukšanas atbalsta sistēmām. Jūsu SUV jums sola pilnīgi drošus
braucienus.

ceļa zīmju atpazīšana

brīdinājuma sistēma izbraukšanai no stāvvietas

joslas ieturēšanas asistents

Šī sistēma izmanto kameru un brīdina jūs par ātruma
ierobežojumiem, informāciju parādot instrumentu panelī.

Izbrauciet no stāvvietas ar mierīgu sirdi. Jaunais
Renault Arkana ir aprīkots ar sensoriem, kas
nosaka aizmugurē tuvojošos transportlīdzekļus,
ko, braucot atpakaļgaitā, grūti pamanīt.

Aktīva ātruma diapazonā no 70 līdz 160 km/h, šī
sistēma veic virziena korekcijas, lai auto atgrieztos
savā joslā, ja jūs, neieslēdzot pagriezienu rādītāju,
šķērsojat pārtraukto vai nepārtraukto ceļa līniju.

aktīvā avārijas bremzēšana ar
velosipēdistu atpazīšanu

aktīvā avārijas bremzēšana ar
automobiļu atpazīšanu

aktīvā avārijas bremzēšana ar gājēju atpazīšanu

Sistēma nosaka tajā pašā joslā braucošus vai no
sāniem tuvojošos velosipēdistus un bīstamības
gadījumā apstādina transportlīdzekli. Diena vai nakts,
braukšana pilsētā vēl nekad nav bijusi tik droša.

Šī sistēma atpazīst tajā pašā joslā stāvošus vai
braucošus transportlīdzekļus un bīstamības
gadījumā apstādina transportlīdzekli.

Sistēma nosaka no priekšpuses vai sāniem tuvojošos gājējus
un bīstamības gadījumā apstādina transportlīdzekli.

Easy Park Assist parkošanās sistēma

360° kamera

Šī sistēma ļauj jums ērti novietot automašīnu. Piemērotas
autostāvvietas meklēšanu un stūrēšanu nodrošina jūsu
transportlīdzeklis. Jums tikai jāpārvalda manevru ātrums.

Veiciet manevrus bez piepūles – Arkana ir
četras kameras, kas nodrošina 360° skatu uz
transportlīdzekļa apkārtni tā tiešā tuvumā.

palīgsistēma braukšanai pilsētā un uz šosejas

adaptīvā kruīza kontrole

drošas distances brīdinājums

Pielāgojiet transportlīdzekļa kustību satiksmei. Tā
regulē jūsu ātrumu, saglabā drošu attālumu no priekšā
braucošā transportlīdzekļa un nodrošina, ka jūs paliekat
joslas centrā ātrumā no 0 līdz 170 km/h. Kad satiksme
palēninās, automobilis apstājas un atkal automātiski
ieslēdzas, lai nodrošinātu lielāku komfortu un sirdsmieru.

Šī sistēma ļauj saglabāt drošu attālumu no priekšā braucošā
transportlīdzekļa. Ja attālums samazinās, sistēma automātiski
iedarbina bremzes. Kad ceļš ir brīvs, tā automātiski paātrina
automobili līdz iestatītajam braukšanas ātrumam.

Kamera jūsu automašīnas priekšpusē aprēķina drošu attālumu
no priekšā braucošā transportlīdzekļa. Sadursmes riska
gadījumā sistēma brīdina ar skaņas un vizuāliem signāliem.

kruīza kontrole/ ātruma ierobežotājs

aklo zonu brīdinājums

Kontrolējiet savu braukšanas ātrumu un, izmantojot pogas
uz stūres, iestatiet maksimālo braukšanas ātrumu, lai
ievērotu ātruma limitu un izvairītos no pārkāpumiem.

Braucot ātrāk nekā 15 km/h, sistēma, izmantojot gaismas
signālus, brīdina par transportlīdzekļiem, kas atrodas
kreisajā vai labajā pusē un ir ārpus redzamības zonas.

automātiskā pārslēgšanās starp
tālajām un tuvajām gaismām
Izmantojot aiz vējstikla novietotu kameru,
sistēma analizē gaismas plūsmu un automātiski
pārslēdz lukturus no tālās gaismas uz tuvo.

aprīkojuma līmeņi

equilibre

techno
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R.S. line

E-Tech engineered

aprīkojums
equilibre
aktīvā un pasīvā drošība
• ABS ar avārijas bremzēšanas
palīgsistēmu (AFU)
• dinamiskā stabilitātes kontrole
(ESC)
• palīgsistēma kustības
uzsākšanai kalnā (HSA)
• 6 drošības spilveni (priekšējie,
sānu un aizkaru)
• 3 punktu drošības jostas
priekšējos un aizmugurējos
sēdekļos
• augstumā regulējami galvas
balsti priekšā un aizmugurē
• Isofix bērnu sēdeklīšu
stiprinājuma sistēma
aizmugurējiem malējiem
sēdekļiem

• riepu spiediena kontroles
sistēma (netiešā)
automobiļa vadīšana
• elektriskais stūres
pastiprinātājs
• elektromehāniska automātiskā
stāvbremze
• borta dators
• instrumentu panelis ar 4,2’’ TFT
krāsu ekrānu (mild hybrid)
• instrumentu panelis ar 7’’ TFT
krāsu ekrānu (E-Tech full hybrid)
• Renault Hands Free
karte-atslēga
• ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
(TSR)
• joslas ieturēšanas palīgsistēma

(LKA)
• aktīvā bremzēšanas
palīgsistēma ar gājēju
noteikšanu (AEBS)
• droša attāluma ieturēšanas
sistēma (DW)
• eCall ārkārtas zvana funkcija
• ātruma ierobežotājs
• aizmugurējais parkošanās
palīgs
• atpakaļskata kamera
redzamība – apgaismojums
• full-led pure vision LED priekšējie
lukturi ar C formas gaismu
• logu tīrītāji ar regulējamu
ātrumu, lietus un gaismas
sensors

• salona spogulis ar maināmu
dienas/nakts pozīciju
• apgaismoti spoguļi
saulessargos

ar manuālu augstuma
regulēšanu
• 1/3-2/3 attiecībā nolokāms
aizmugurējais sēdeklis

komforts
• automātiskā klimata sistēma
ar ventilācijas atverēm otrās
rindas pasažieriem
• elektriski, nolokāmi sānu spoguļi
ar apsildi
• elektriski priekšējie un
aizmugurējie logi
• centrālā durvju atslēga
• stūre ar TEP ekoādas apdari

multivide
• multivides sistēma Easy Link
ar 7’’ ekrānu (DAB), Bluetooth®,
2 USB/ligzdas, saderīga ar
viedtālruņiem (Android Auto™ /
Apple Carplay™), 2 USB ligzdas
viduskonsoles aizmugurē

sēdekļi – glabāšanas nodalījumi
• vadītāja un pasažiera sēdeklis

interjera dizains
• grafīta krāsas salona apdare
• pelēka griestu apdare
• melna auduma apdare

eksterjers
• atpakaļskata spoguļu korpusi
virsbūves krāsā
• durvju ārējie rokturi virsbūves
krāsā
• buferu apakšējās uzlikas grafīta
krāsā
• haizivs spuras formas antena
• tonēts aizmugurējais logs
• 17’’ vieglmetāla diski bahamas
• riepu remonta komplekts
• nemetāliska alpu baltā
virsbūves krāsa

techno (equilibre +)
automobiļa vadīšana
• elektromehāniska automātiskā
stāvbremze ar Auto-Hold
funkciju
• instrumentu panelis ar 10,25 TFT
krāsu ekrānu
• multi-sense sistēma
• ātruma pārsniegšanas
brīdinājuma sistēma (OSP/TSR)

• aklo zonu kontroles sistēma
(BSW)
• palīgsistēma braukšanai
atpakaļgaitā (RCTA)
• parkošanās palīgsistēma
priekšā un aizmugurē
• automātiskā tālās/tuvās
gaismas pārslēgšana (AHL)
• elektrohromatisks salona

spogulis
• ambiente apgaismojums

• bagāžas nodalījuma dubultā
grīda

komforts
• indukcijas lādētājs
• sēdekļi – glabāšanas nodalījumi
• 1/3-2/3 attiecībā nolokāms
aizmugurējais sēdeklis ar roku
balstu

multivide
• multivides sistēma Easy Link ar
9,3’’ ekrānu (DAB), navigāciju,
Bluetooth®, 2 USB ligzdām,
saderīga ar viedtālruņiem
(Android Auto™ / Apple

interjera dizains
• auduma apdare apvienojumā
ar melniem TEP ekoādas
elementiem

sēdekļi – glabāšanas nodalījumi
• vadītāja sēdeklis ar 6 veidu
elektrisko regulēšanu un
elektrisko jostasvietas atbalsta
regulēšanu
• pasažiera sēdeklis ar 6 veidu
elektrisko regulēšanu
• apsildāmi priekšējie sēdekļi

interjera dizains
• melna griestu apdare
• ādas apdare ar TEP ekoādas un
Alcantara elementiem melnā
krāsā un sarkanām šuvēm

eksterjers
• sānu spoguļu korpusi melnā
krāsā
• R.S. uzlīmes
• 18’’ vieglmetāla diski silverstone
• oranža metāliskā krāsa valencia

Carplay™), 2 USB ligzdas
viduskonsoles aizmugurē

R.S. line (techno +) (tikai mild hybrid)
automobiļa vadīšana
• aktīvā adaptīvā kruīza kontrole
(ACC STOP&GO)
• priekšējā, aizmugurējā un sānu
parkošanās palīgsistēma easy
park assist

redzamība – apgaismojums
• elektrohromatisks bezrāmja
salona spogulis
• stūre ar ādas apdari
• stūres apsilde

E-Tech engineered (techno +) (tikai E-Tech full hybrid)
automobiļa vadīšana
• aktīvā adaptīvā kruīza kontrole
(ACC STOP&GO)
• priekšējā, aizmugurējā un sānu
parkošanās palīgsistēma easy
park assist
redzamība – apgaismojums
• elektrohromatisks bezrāmja
salona spogulis

komforts
• stūre ar ādas apdari
• stūre apsilde
sēdekļi – glabāšanas nodalījumi
• vadītāja sēdeklis ar 6 veidu
elektrisko regulēšanu un
elektrisko jostasvietas atbalsta
regulēšanu
• pasažiera sēdeklis ar 6 veidu

Android Auto™ ir reģistrēta Google Inc preču zīme.
Apple CarPlay™ ir reģistrēta Apple Inc. preču zīme.

elektrisko regulēšanu
• apsildāmi priekšējie sēdekļi
interjera dizains
• melna griestu apdare
• ādas apdare ar TEP ekoādas un
Alcantara elementiem melnā
krāsā un sarkanām šuvēm

eksterjers
• R.S. line uzlīmes
• bufera apakšējās uzlikas melnā • 18’’ vieglmetāla diski Silverstone
krāsā, izplūdes uzgaļi zelta krāsā
grafīta krāsā
• F1 moldings zelta krāsā
• oranža metāliskā krāsa valencia
• melni Renault logotipi, melns
radiatora režģis
• melns bagāžnieka vāka spoilers
• E-Tech engineered uzlīmes
• sānu spoguļu korpusi melnā
krāsā

eksterjers
• dekoratīva hroma uzlika sānu
logu apakšdaļā
• tonēts aizmugurējais logs
• 18’’ vieglmetāla diski Pasadena

apdare

auduma apdare melnā krāsā

kombinēta auduma apdare ar TEP
ekoādas elementiem melnā krāsā

kombinēta ādas* apdare ar TEP
ekoādas elementiem un melnu
Alcantara

ādas* apdare apvienojumā ar TEP
ekoādas elementiem un melnu
Alcantara ar zelta krāsas šuvēm

* visiem šajā dokumentā minētajiem ādas sēdekļiem apdare ir daļēji veidota no ādas un
daļēji no auduma ar speciālu pārklājumu. Lai iegūtu papildinformāciju par izmantotajiem
ādas materiāliem, lūdzu, sazinieties ar savu pārdošanas konsultantu.

riteņu diski

17’’ vieglmetāla diski bahamas

18’’ vieglmetāla diski pasadena

18’’ vieglmetāla diski silverstone

18’’ vieglmetāla diski silverstone
grafīta krāsā

krāsu palete

Metāliska melnā (mp)

Metāliska pelēkā (mp)

Sarkanā Flame (mp)

Baltā Opaque* (co)

Baltā Pearl (mp)

Oranžā Valencia** (mo)

co: nemetāliskā krāsa
mp: metāliskā krāsa
Fotoattēli nav līgumiski saistoši
* Nav pieejama R.S. line versijai
** Pieejama tikai R.S. line versijai

Zilā Zanzibar (mp)

R.S. line – personalizēšana
Personalizēšanas pakotnes sarkanā,
oranžā un baltā krāsā: priekšējā
un aizmugurējā bufera aizsargs,
aizsarglīstes uz durvju apakšmalas,
bagāžnieka spoilers un jumts glancēti
melnā krāsā.

priekšējā bufera aizsargs – balts

priekšējā bufera aizsargs – sarkans

priekšējā bufera aizsargs – oranžs

baltas aizsarglīstes uz durvju
apakšmalas

sarkanas aizsarglīstes uz durvju
apakšmalas

oranžas aizsarglīstes uz durvju
apakšmalas

E-Tech engineered – personalizēšana
Personalizēšanas pakotne siltā titāna
(zelta) krāsā vai kā papildaprīkojums –
grafīta krāsā: F1 moldings, durvju
apakšmalas aizsarglīstes, izplūdes
uzgaļi.

zelta krāsas F1 dekoratīvais moldings

zelta krāsas aizsarglīstes uz durvju
apakšējās malas

zelta krāsas izplūdes uzgaļi

grafīta krāsas F1 dekoratīvais
moldings

grafīta krāsas aizsarglīstes uz durvju
apakšējās malas

grafīta krāsas izplūdes uzgaļi

piederumi

1. Eksterjera individualizēšanas
pakotne Flame Red
Izmantojiet krāsu, lai izceltos:
individualizēšanas pakotne
(apvienojumā ar disku uzlikām
un priekšējā bampera malu)
jūsu Arkana padara unikālu,
atspoguļojot jūsu personību.
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2. Balts bagāžnieka spoilers
Akcentējiet jūsu automašīnas
sportisko raksturu. Neliela detaļa –
milzīga atšķirība!

3. Sporta pedāļi un Premium grīdas
tekstila paklāji
Izbaudiet augstākās kvalitātes
grīdas paklāju izsmalcinātību,
tiem eleganti papildinot alumīnija
pedāļus, kas rada sportisku
gaisotni.

4. Sānu sliekšņi
Pametiet ierastos ceļus ar bezceļa
stilu. Parocīgi piederumi, kas
atvieglo piekļuvi jūsu automobilim
un tā jumtam. Tie arīdzan
pasargā automobiļa virsbūvi
no bojājumiem, kas var rasties
ikdienā.
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4
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5. Modulārā bagāžas nodalījuma
aizsardzība Easyflex
Aizsargājiet sava Arkana bagāžas
nodalījumu ar neslīdošo un
ūdensdrošo easyflex ieklāju, kas
pielāgojas sēdekļu konfigurācijai
un aizmugurējā sēdekļa atzveltnei,
nosedzot visu bagāžas telpu.

izmēri un tilpumi

877

862

2 155
1 576

211

200

878

970

2 720

1 821
2 034

4 568

1 439

1 453
1 397

1 584

Bagāžas nodalījums tilpums (litros – VDA standarts)
Minimālais bagāžas tilpums
Maksimālais bagāžas tilpums
Telpa zem izņemamās bagāžas nodalījuma grīdas
Izmēri (mm)

mikrohibrīds

hibrīds

513
1 296
28

480
1 263
0

Atklājiet Renault Arkana renault.lv
Tika veikti visi iespējamie piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šīs publikācijas iespiešanas laikā tajā iekļautā informācija būtu precīza un aktuāla. Šis dokuments ir sagatavots, izmantojot pirmssērijas un prototipa
modeļus. Saskaņā ar savu nepārtrauktas produktu uzlabošanas politiku Renault patur tiesības jebkurā laikā mainīt aprakstītās un piedāvātās specifikācijas, transportlīdzekļus un piederumus. Par visām šādām izmaiņām
iespējami ātri tiek paziņots Renault izplatītājiem. Atkarībā no pārdošanas valsts noteiktas versijas var atšķirties, un noteikts aprīkojums var nebūt pieejams (kā standarta, papildu vai piederumi). Lūdzu, sazinieties ar savu
Renault pārstāvi, lai iegūtu jaunāko informāciju. Tehnisku drukāšanas iemeslu dēļ šajā dokumentā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām krāsām vai iekšējās apdares krāsām. Visas tiesības aizsargātas.
Visas šīs publikācijas vai tās daļas reproducēšana jebkurā formātā un ar jebkādiem līdzekļiem ir aizliegta bez iepriekšējas Renault rakstiskas atļaujas.
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