TÄYSIN UUSI

RENAULT
ARKANA
hybrid jolla luonnetta

Katumaasturin
uudet muodot
Täysin uusi Arkana ilmentää Renaultin uutta erottuvaa muotokieltä. Lennokkaat linjat ja sulava tyyli,
jämäkkyyttä ja tilaa sekä matkustajille että heidän
matkatavaroilleen – siinä uutuusmallin ominaiset
piirteet. Uutuus on heti ensiesittelystään lähtien
saatavana myös hybridiversiona sekä urheilulliseen
makuun sopivana R.S. Line-varusteluversiona.

Itsevarmaa ja
urheilullista
suorituskykyä
Renault Sportin innoittamassa R.S. Line -versiossa
urheilullisuus on aina läsnä. Moottoriurheilun
inspiroima ilmanohjain, mustat yksityiskohdat ja
punaisilla korostepinnoilla pippuroidut Silverstonekevytmetallivanteet muistuttavat uutuuden
poikkeuksellisesta perinnöstä. Kokonaisuuden
kruunaa korin takaosan muotoilu ja auton kylkiin
sijoitetut R.S. Line -merkinnät.

Urheilullisuus
sisäänrakennettuna
Musta katto, nahan ja alcantran käyttö sisäverhoilussa ja punaiset tikkaukset tihkuvan urheilullisuutta.
Hiilikuitutyylistä kojelautaa halkoo punainen
tehosteraita, ja sama väri korosostaa myös turvavöitä. Nahkainen ratti, alumiiniset polkimet sekä
e-shifter-tyyppinen vaihteenvalitsin (R.S. Line E-TECH
Hybridiversiossa) istuvat täydellisesti ohjaamoon.
R.S. Linen tuntomerkit eivät jätä mitään epäilyksen
varaan. Ole hyvä: kaikki on valmista urheilulliseen
ajokokemukseen.

Täynnä teknologiaa
C-kirjaimen muotoiset ajovaloyhdistelmät on
toteutettu kokonaan LED-teknologialla.
Tunnusomainen valokuvio löytyy myös auton
takaosasta. Sisällä keskikonsolista löytyy automaattinen sähköinen pysäköintijarru, ja keskikonsolin yläpuolelle on sijoitettu 7,0-tuumainen
vaaka- tai 9,3-tuumainen pystymallinen
kosketusnäyttö. Matkustamossa on myös
useita säilytyslokeroita ja langaton älypuhelimen
latausjärjestelmä. Mukavuus ja ergonomia kulkevat
käsi kädessä, kuten uusi yhdeksällä kaiuttimella
varustettu Bose®-audiojärjestelmä osoittaa. Ja
ajamisesta puheen ollen: Multi-Sense
-järjestelmä tarjoaa monipuoliset ajotilavaihtoehdot, ja ajotilat saa viimeisteltyä kahdeksasta
valaistusväristä, jotta ajokokemus on yksilöllinen.
Esitteessä mainitut varusteet saatavana auton varustetasosta riippuen.

Reilusti tilaa
Täysin uusi Arkana osoittaa, ettei coupé-korimuotoilu tarkoita ahtaita tiloja: sekä jalka- että polvitilaa on
runsaasti. Vetoisuudeltaan 513-litrainen tavaratila
(480 litraa E-TECH versiossa) on avara ja tilava.
Tavaratilan lattiataso on säädettävissä kahteen
vaihtoehtoiseen korkeuteen: matalampi suurinta
mahdollista kuljetuskykyä varten ja korkeampi
helpottamaan raskaiden esineiden kuormaamista.
Ominaisuuden ansiosta saat kaiken hyödyn irti
tasaisesta tavaratilan lattiasta, kun 2/3 – 1/3 -jaolla
kaadettavissa oleva takaistuimen selkänoja on
ala-asennossaan.

E-TECHhybridivoimalinja,
muunneltavuutta ja
tehokkuutta
Hybriditeknologiaa hyödyntävä E-TECH -voimalinja
yhdistää kaksi sähkömoottoria, perinteisen
polttomoottorin ja kytkimettömän monitilavaihteiston. Ratkaisun ansiosta voit ajaa jopa 80 %
kaupunkiajostasi sähköisesti, mikä vähentää
CO2-päästöjä ja polttoaineen kulutusta (jopa 40 %)*.
Koska liikkeellelähtö tapahtuu aina sähkömoottorin
avulla, kiihtyvyys on nopeaa ja terhakasta. Akku
latautuu ajon aikana, kiitos energian talteenottojärjestelmän. Halutessasi voit ottaa talteen vielä
normaaliakin enemmän energiaa valitsemalla
B (Brake) -toimintatavan, jolla energian talteenotto
on maksimoitu. Hiljaisuus, reagointikyky, ketteryys
– ajat sitten kaupungissa tai maantiellä, E-TECHhybridi antaa sinulle ennenkokemattoman
ajotuntuman.
* Verrattuna vastaavaan polttomoottoriin. Luvut perustuvat
laboratoriossa tehtyihin testiolosuhteisiin, eikä se huomioi oikean
ajon muuttuvia tilanteita ja olosuhteita.
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Hallitse tietä
ohjaamostasi
Renault Arkana on varustettu viidellätoista
edistyksellisellä kuljettajaa avustavalla
järjestelmällä. Jämerä katumaasturi takaa
sinulle turvallisuutta ja tien hallintaa.
1. Digitaalinen mittaristo on äärimmäisen muuntautuva.
Versiosta riippuen joko 4,2-, 7,0- tai 10-tuumaisen
värinäytön ansiosta voit esimerkiksi seurata navigaattorin
karttaa ja halutessasi räätälöidä näkymän mieleiseksesi *
(10” tuumainen mittaristo tulee saataville myöhemmin)

2.

2. Varustelluimpien Arkana-versioiden kojelautanäkymää
hallitsee kookas 9,3-tuumainen pystyasentoon sijoitettu
kosketusnäyttö. Muissa versioissa näyttö on vaakaasennossa, ja sillä on kokoa 7,0 tuumaa. Mittaristo ja
kojelautanäyttö muodostavat autoosi yhden suurimmista
näyttöalueista luokassaan.*

3.

3. Useita tutka-antureita käyttävä risteävän liikenteen
varoitin seuraa autosi takana ohi kulkevaa liikennettä
ja varoittaa, mikäli olet peruuttamassa suoraan toisen
ajoneuvon eteen.*
4. Mukautuva vakionopeudensäädin (Stop & Go
-toiminnolla) on käytettävissäsi nopeusalueella 0–160
km/h jopa loivissa kaarteissa. Avustin toimii sekä
maantieajossa että muissa ajoympäristöissä ja säätää
nopeuttasi säilyttäen turvallisen välimatkan edellä
kulkevaan ajoneuvoon. Jos se pysähtyy, täysin uusi
Arkana reagoi pysähtymällä itsekin ja lähtee jälleen
liikkeelle automaattisesti (väylän vapautuessa kolmen
sekunnin kuluessa) ilman, että kuljettajan täytyy tehdä
mitään. Kaistakeskitin pitää autosi ajokaistan keskellä
ja varoittaa tahattomasta yhtenäisen tai katkonaisen
viivan ylittämisestä.*

4.

* Auton varusteet ovat ajamisen apujärjestelmiä.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa ajoneuvon ajamisesta.
Toiminnot ja ominaisuudet varustetason mukaan
vakio- tai lisävarusteita. Mukautuva vakionopeudensäädin
toimii tehokkaimmin yhdessä kaistakeskittimen kanssa
(Moottoritie- ja ruuhka-avustin). Olosuhteiden vaihtelut,
pakkanen, lumi, jää, sade ja muut ulkopuoliset tekijät
voivat vaikuttaa auton toimintaan ja lisälaitteisiin.
Esimerkiksi jäätynyt tai lumen peittämä anturi/tutka ei voi
toimia ja huono keli voi häiritä järjestelmiin liittyvän
kameran näkyvyyttä.

Värit

Yksilöintipaketit

Opaque valkoinen, QXB

(Perusväri. Ei R.S. Line)

Universe valkoinen QXD

Punainen R.S. Line -väripaketti: Musta katto, korinväriset etu- ja
takapuskurin alaosat, kylkilistat ja musta takailmanohjain

Zanzibar sininen, RRF

Noir musta, GXA

Oranssi R.S. Line -väripaketti: Musta katto, korinväriset etu- ja takapuskurin
alaosat, kylkilistat ja musta takailmanohjain
Métal harmaa, KAD

Flamme punainen, NNP

Valencia oranssi, EQB

(vain R.S. Line)

Kuvien värit eivät välttämättä vastaa todellisia
painoteknisistä syistä.

Valkoinen R.S. Line -väripaketti: Musta katto, korinväriset etu- ja
takapuskurin alaosat, kylkilistat ja musta takailmanohjain

Mitat

877

862

2 155
1 571

211

200

878

970

2 720

1 821
2 034

4 568

1 439

1 453
1 397

Mitat (mm).

1 584

Tavaratilan tilavuus, VDA l
Tavaratilan tilavuus
Tavaratilan tilavuus, jos vararengas
Tavaratilan tilavuus takaistuimet taitettuina

Mikrohybrid

E-TECH Hybrid

513
485
1 296

480
410
1 263

Varustetasot

Zen-varustetaso

Intens-varustetaso

R.S. Line-varustetaso

Kuvat suuntaa-antavia erikoisvarustein. Vakiovarusteet löytyvät hinnaston yhteydestä.

Verhoilut

Zen: Tumma kangasverhoilu

Intens: kangas-/keinonahkaverhoilu

Intens-lisävaruste: nahkaverhoilu

18” kevytmetallivanteet Pasadena,
tumma värikoodaus.

18” kevytmetallivanteet Silverstone,
tumma värikoodaus.

Vanteet

17” kevytmetallivanteet Bahamas,
tumma värikoodaus.

R.S. Line: Kangas-/nahka-/alcantaraverhoilu

jälkiasenteiset lisävarusteet
1. Flamme-punainen korin
yksilöintipaketti
Pelaa väreillä. Punaiset
yksityiskohdat yhdistettynä
etuhelman levikkeeseen
viimeistelevät tyylisi.
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2. Takaluukun spoileri
Lisää urheilullisuutta autoosi. Kyllä
kelpaa ajella!

3. Sporttipolkimet ja tekstiilimatot
Alumiiniset poljinpinnat tuovat
ohjaamoon sporttisuutta, ja
tyylikkäät tekstiilimatot suojaavat
matkustamon lattiaa.

4. Astinlaudat
Kätevät astinlaudat tarjoavat
sekä seikkailullista ilmettä että
käytännöllisyyttä. Niiltä on helppo
polkaista ohjaamoon tai vaikka
pyyhkimään lunta katolta.

2

3

4

5

5. Easyflex suoja tavaratilaan
Suojaa autosi koko 480 litran
tavaratila vedenpitävällä ja
liukumattomalla Easyflex
-suojuksella.

Tekniset tiedot
TCe 140 EDC-aut mikrohybrid
Polttoaine
Moottorin tyyppi

Vetotapa
Suurin teho teho kW (hv)
Suurin teho kierroslukemalla (hv) / r/min
Suurin vääntömomentti Nm / r/min
Iskutilavuus (cm3)
Sylinterien/venttiilien lukumäärä
ECO- teknologia
Päästöjen hallinta
Päästöluokitus

Bensiini
Turboahdettu /
suorasuihkutus

E-TECH 145 Hybrid
Bensiini/sähkö
Vapaasti
Sähkö (itselataava)
hengittävä

etuveto

etuveto

103 (140)
4 500–6 000
260 / 1 750–3 500
1 333
4/16
Stop & Start ja 12 V:n mikrohybridi jarrutusenergian talteenotolla
Katalysaattori ja hiukkassuodatin
Euro6d-Full

105 (143)
69 (94) / 5 600
36 (49)
148 / 3 600 r/min
205
1 598
4/16
E-TECH täyshybriditekniikka
Katalysaattori ja hiukkassuodatin
Euro6d-Full

Automaattinen
EDC-kaksoiskytkinvaihteisto
7

Automaattinen
monitilavaihteisto
6 (15)

215/60 R17 96H / 215/55 R18 95H
11,2

215/60 R17 96H / 215/55 R18 95H
11,2

Litium-ioni
12 V
0,13 kWh

Litium-ioni
200 V
1,2 kWh

205
9,8
31,5
7,6

174
10,8
32,6
8,5

VAIHTEISTO
Vaihteiston tyyppi
Vaihteiden määrä

RENKAAT JA OHJAUS
Rengaskoot (kts. rengastiedot osoitteesta renault.fi/rengastiedot)
Kääntöympyrä renkaista (m)

HYBRIDIAKKU
Tyyppi
Jännite (V)
Kapasiteetti (kWh)

SUORITUSKYKY
Huippunopeus (km/h)
0 - 100 km/h (s)
1 000m (s)
Kiihtyvyys: 80 km/h – 120 km/h (s)

KULUTUS- JA PÄÄSTÖARVOT *
Mittausstandardi
CO2 -yhdistetty (g/km) WLTP (NEDC BT)
WLTP-yhdistetty (l/100 km)
Hidas (l/100 km)
Keskinopea (l/100 km)
Nopea (l/100 km)
Moottoritie (l/100 km)
Polttoainesäiliö (l)

WLTP

WLTP

131–138 (121–124)
5,8–6,1
7,3–7,6
5,7–5,9
5,0–5,3
6,1–6,4

109–116 (98–104)
4,8–5,2
–
–
–
–

50

50

1 411
1 876
2 776
705
900

1 510
1 961
2 721
750
760

MASSAT (KG)
Omamassa
Kokonaismassa
Yhdistelmämassa
Perävaunumassa, jarruton
Perävaunumassa, jarrullinen

Taulukon tiedot ovat painatushetken mukaisia ennakkotietoja. Renault pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.
* Ilmoitetut päästö- ja kulutustiedot ovat uuden WLTP-testin mukaisia tuloksia. Lukemat ovat painatushetkellä saatavilla olevien tyypitystietojen vaihteluvälit. Varustelutasojen vakio- ja lisävarusteet vaikuttavat lukemiin. Lukemat vahvistuvat
autoyksilökohtaisesti. WLTP-testi on uusi standardi autojen kulutuksen mittaamiseen. Laboratorio-olosuhteissa toteutetun testin tarkoituksena on antaa paremmin vertailukelpoisia tuloksia eri autonvalmistajien automallien välillä. Auton
normaalikäytön polttoaineen kulutukseen vaikuttavat lukuisat seikat, mm. ajonopeus, ajo-olosuhteet, lämpötilat, auton varustelu ja kuljettajan ajotapa. Auton akku ja käynnistysmoottori ovat suunniteltu Stop&Start -järjestelmän vaatimuksien
mukaisiksi. WLTP-testin arvoja (ajomatka, kulutukset ym) ei pidä käsittää odotettavissa oleviksi arvoiksi. Oikeassa käytössä polttoaineen ja sähkönkulutukseen vaikuttavat lukuisat seikat, joita WLTP-testisykli ei huomioi. Kylmissä olosuhteissa
polttomoottoria käytetään enemmän tai jopa koko ajan, eikä hybridin sähköajotila ole käytettävissä. Ajoakun kapasitetti pienenee ikääntymisen ja käytön myötä, joka vaikuttaa sähköajoon, saavutettaviin ajomatkalukemiin ja polttoaineen
kulutukseen.
Lisätietoja osoitteesta www.renault.fi.

Jatka Renault Arkana -kokemusta osoitteesta www.renault.fi
Renault on pyrkinyt kaikin tavoin varmistamaan, että tämän esitteen tiedot ovat painatushetkellä ajan tasalla. Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi Renault varaa oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin sekä esitteessä kuvattuihin ja esiteltyihin
autoihin ilman ennakkoilmoitusta. Renault ilmoittaa kyseisistä muutoksista jälleenmyyjilleen mahdollisimman nopeasti. Esitteessä kuvattujen autojen versiot voivat olla erilaisia eri maissa, ja tiettyjä varusteita (vakio- tai lisävarusteita) ei mahdollisesti
ole saatavissa kaikkiin malleihin ja kaikissa myyntimaissa. Pyydä lisätietoja Renault-jälleenmyyjältäsi, jolla on käytettävissään ajankohtaisimmat tiedot. Painoteknisistä syistä tässä esitteessä nähtävät värit saattavat poiketa korivärien tai verhoilujen
todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osittainenkin kopioiminen on kiellettyä, julkaisu- ja kopiointitavasta riippumatta, ilman Renaultin kirjallista lupaa. * Sen mukaan, kumpi takuuehdoista täyttyy ensin (lisätietoja
jälleenmyyjältäsi).
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