RENAULT
KADJAR

Huippuluokan
mukavuutta
Kadjarin sisätilojen korkeaan laatuun on
panostettu, ja työn tulokset näkyvät ja tuntuvat
pienissä yksityiskohdissa. Nykyaikainen ohjaamo,
ergonomiset istuimet, uudistettu kojelauta ja
taustavalaistu keskikonsoli kutsuvat nauttimaan
ajomatkojen jokaisesta hetkestä. Istuudu
mukavasti Kadjarin ohjaamoon ja valitse
ajoreiteistä sinulle sopivin.

Mukava ja
mukautuva
Renault KADJAR on sisätiloiltaan suurenmoinen.
Tavaratilan lattian voi nostaa korotettuun
asentoon, ja lisätilaa saat helposti kaatamalla
etumatkustajan istuimen ja takapenkit.
Maastopyörä, retkeilyvarusteet, lumilauta tai
sukset – kaikki mahtuvat mukaan, ja lastaaminen
on entistäkin helpompaa.

Matkustajien mukavuus on huomioitu muun
muassa suuremmilla mukitelineillä, takaosan
ilmastoinnin tuuletussuuttimilla ja takapenkin
USB-virtaliitännöillä. Etuistumet ovat
lämmitettävät ja kyynärnoja on liu’utettavissa
kuljettajalle sopivaan kohtaan.
Varusteet ja toiminnot varustelutason mukaan vakio- tai
lisävarusteita.

Maailma
ulottuvillasi
Keskikonsoliin

integroidun

R-LINK

2

-multimediajärjestelmän ansiosta Kadjarin
liitettävyys on huippuluokkaa. Järjestelmässä on
seitsemän tuuman multimediakosketusnäyttö ja
sisäänrakennettu nettiyhteys, jonka avulla saat
käyttöösi palveluja, kuten reaaliaikaiset TomTom
Traffic* -liikennetiedotteet. Järjestelmä tukee sekä
Android Auto™ että Apple CarPlay™ -älylaitteiden
sisällön peilaamista**, jolloin voit käyttää
älypuhelintasi helposti ja turvallisesti.
Lisätietoja löydät osoitteesta www.renault.fi
* Internetyhteyden vaatimat toiminnot, kuten TomTom Traffic,
tarvitsevat maksullisen palvelun tilaamisen koeajan päätyttyä.
R-Link ja R-Link Storen sovellusvalikoima, niiden kieli ja
alueellinen tuki vaihtelevat maakohtaisesti.
** Älypuhelimen peilaukseen Apple CarPlay™ ja Android
Auto™ -tuki. Toiminnot vaativat yhteensopivan puhelinmallin.
Yhteensopivuus älypuhelinmallista riippuen. Toiminnassa maa-,
kieli- ja puhelinkohtaisia rajoituksia. Android Auto™ tarvitsee
puhelimeen ladattavan sovelluksen, jonka saatavuus Google
Play -sovelluskaupasta vaihtelee puhelinmalleittain.
Apple CarPlay™ ja Android Auto™ käyttävät matkapuhelimen
datasiirtoa.
Apple CarPlay™ on Apple Inc:n tavaramerkki ja Android Auto™
on Google Inc:n tavaramerkki.
Lisätietoja toiminnoista ja yhteensopivuuksista saat automyyjältä.

Hallitut
ajolinjat
Jotta jokainen ajomatkasi olisi mahdollisimman
hyvin hallinnassasi, KADJARin kamera, 12 anturia
ja tutka valvovat jatkuvasti auton liikkeitä. Ylititkö
sulku- tai keskiviivan kytkemättä suuntavilkkua?
Kaistavahti varoittaa siitä ja voit korjata ajolinjan.
Ylititkö nopeusrajoituskyltissä ilmoitetun
ajonopeuden? Ylinopeusvaroitin huomauttaa
siitä ja voit laskea nopeutta sallittuun nopeuteen.
Haluatko pysäköidä kahden ajoneuvon väliin?
Easy Park Assist -pysäköintiavustin hoitaa sen
puolestasi.*
* Saatavana malliversion mukaisesti joko vakio- tai lisävarusteena.

Vahvoja
tuntemuksia
Suorituskykyä ja ajonautintoa uhkuva turboahdettu
TCe 160 GPF-hiukkassuodattimella varustettu
bensiinimoottori reagoi hyvin herkästi ja kiihtyy
nopeasti kaikilla käyntinopeuksilla. 140 hv:n ja
160 hv:n TCe GPF -moottorit ovat saatavilla
6-vaihteisella manuaalivaihteistolla tai
automaattisella 7-vaihteisella kaksoiskytkinautomaatilla.

Lisävarusteet

1.

1. Korosta katumaasturisi ulkonäköä 18”
Gris Gun Metal -harmailla vanteilla, joissa
on Bleu Iron -siniset keskiökoristeet, koria
suojaavilla lokasuojien levikkeillä, kromatuilla
tai mattapintaisilla ulkopeilien koteloilla,
liukuestepinnoitetuilla astinlaudoilla jne.

2.

3.

4.

5.

Varusteet tuovat myös käytännöllisyyttä
maastoajoon.
2. Jos otat viikonloppureissulle mukaan
maastopyörän tai perävaunun, piiloon taitettava
vetokoukku on käytännöllinen. Kun et tarvitse
sitä, sen voi kääntää hetkessä kätevästi piiloon.
Kadjariin on saatavilla myös irroitettava tai
kiinteä vetokoukku.
3. Vedenpitävä ja hyvin paikoillaan pysyvä
Easyflex-suoja peittää koko tavaratilan
ja suojaa takapuskuria autoa lastattaessa.
Matkustamon lattioiden suojaksi voit valita
tekstiili- tai kumimatot.
4. ja 5. Kahvimukin tai juomapullon voi sijoittaa
siirrettävälle pöytälevylle, ja älypuhelimen voi
ladata kätevällä induktiolaturilla.*
* Puhelimen tulee tukea langatonta lataustekniikkaa.

Laatua

”Kaikessa toiminnassamme, auton suunnittelusta valmistukseen
ja jälleenmyyntiin saakka, meitä ohjaa aina pyrkimys laadukkuuteen. ”
Laurens van den Acker – Renaultin muotoilujohtaja

Laatu näkyy
Kadjarin muotoiluun, valaistukseen ja materiaavalintoihin
on kiinnitetty erityistä huomiota. Viimeistely on laadukasta
ja tasapainoista.

Laatu tuntuu
Ohjauspyörä on tärkeä laatuvaikutelmalle. Siksi Kadjarin
ohjauspyörä on verhoiltu aidolla nahalla, joka on valittu
huolellisesti asiakkaiden toiveiden mukaisesti ja testauksen
perusteella.

Laatu on yhteensopivuutta
Ohjauspainikkeet ovat näköä, tuntoa ja kuuloa korostavan
moniaistillisen suunnittelun tulosta.

Suunniteltu kestämään
Uudessa Kadjarissa on huolellisesti testatut, erinomaiset maasto-ominaisuudet. Laboratoriotestien lisäksi auto on käynyt läpi
lukuisia muitakin testauksia:
• Yli 150 000 km testiradalla, osittain ääriolosuhteissa: kovalla pakkasella, helteellä, äärimmäisessä kosteudessa jne.
• Yli 300 000 km testiradan ulkopuolella erilaisissa ilmasto-olosuhteissa.
• 40 000 tuntia erilaisia testejä uusilla TCe 140- ja TCe 160 -moottoreilla.

Mitat

1 598 - 1 617 mm

Tavaratilan tilavuus (dm3)

4x2

Tavaratilan tilavuus
(VDA, renkaan paikkaussarjalla)

472

Takaistuimet taitettuina

1 478

Korivärit
Iron sininen (RQH)

Titanium harmaa (KPN)

Flamme punainen (NNP)

Étoilé musta (GNE)

Kuvien värit eivät välttämättä vastaa todellisia värejä painoteknisistä syistä.

Helmiäisvalkoinen (QNC)

Highland harmaa (KQA)

Kuvien värit eivät välttämättä vastaa todellisia värejä painoteknisistä syistä.

Glacier valkoinen (369)
Perusväri

Varustetasot

Kuvat suuntaa-antavia erikoisvarustein. Vakiovarusteet löytyvät hinnaston yhteydestä.

Minne haluaisit
mennä?

Urheilullinen
ulkonäkö
Katumaasturin ominaisuudet täyttävä Renault
KADJAR on muodoiltaan dynaaminen. Auton
etuosassa on persoonallinen ulkomuoto, joka
näkyy kromikoristeisena, led-valojen kehystämänä
etusäleikkönä. Takasumuvalot auttavat autoa
erottumaan läpi pölyn, sumun ja tihkusateen.
KADJARin tyylin viimeistelee korin yksityiskohdat
ja tyylikäs kevytmetallivannevalikoima.
Varusteet ja toiminnot varustelutason mukaan vakio- tai
lisävarusteita.

Tekniset tiedot
Euro 6dfull
Polttoaine
Suurin teho kW EEC (hv) kierroslukemalla (r/min)
Suurin vääntömomentti Nm EEC kierroslukemalla (rpm)
Moottorin tyyppi
Iskutilavuus (cm3)
Sylinterien/venttiilien lukumäärä
Jakokoneiston tyyppi
Hiukkassuodatin
Stop & Start -järjestelmä
Vaihteiston tyyppi
Vaihteiden määrä

SUORITUSARVOT (E6DTEMP)

Ilmanvastus CxA
Huippunopeus (km/h)
400 m / 1 000 m (s)
Kiihtyvyys 0–100 km/h (s)
Kiihtyvyys: 80 km/h–120 km/h (s) 4-vaihde/5-vaihde

OHJAUS

Sähköinen ohjaustehostin
Kääntöympyrä renkaista (m)

JARRUT

Edessä: tuuletetut levyjarrut (mm)
Takana: levyjarrut (mm)

TCe 140

TCe 140 EDC

TCe 160 EDC

Bensiini
103 (140) / 6 000
260 / 1 750–3 750

Bensiini
103 (140) / 6 000
240 / 1 600–3 750

Bensiini
116 (158) / 5 500
270 / 1 800–3 750

Turboahdettu /
suorasuihkutus

Turboahdettu /
suorasuihkutus

Turboahdettu /
suorasuihkutus

1 332
4/16
Ketju
Kyllä
Kyllä

1 332
4/16
Ketju
Kyllä
Kyllä

1 332
4/16
Ketju
Kyllä
Kyllä

Manuaali

Automaattinen EDC-kaksoiskytkinvaihteisto

Automaattinen EDC-kaksoiskytkinvaihteisto

6

7

7

0,819
200
17,2/31,1
9,8
7,6 / 10,1

0,819
200
17,4/31,6
9,5
7,9

0,819
205
16,7/30,4
9,3
7,3

Kyllä
10,72

Kyllä
10,72

Kyllä
10,72

296 x 26
290 x 13

296 x 26
290 x 13

296 x 26
290 x 13

RENKAAT

215 / 65 R 16"
215 / 60 R 17"
215 / 55 R 18"
225 / 45 R 19"

Rengaskoot (varustelutason mukaan)

KULUTUS- JA PÄÄSTÖARVOT*

Mittausstandardi
ECO-ajotila
Polttoainesäiliö (l)
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)

MASSAT (KG)

Omamassa
Kokonaismassa
Yhdistelmämassa
Perävaunumassa, jarrullinen
Perävaunumassa, jarruton

WLTP
Kyllä
55
141–152 (131–133)

WLTP
Kyllä
55
140–150 (122–126)

WLTP
Kyllä
55
140–150 (122–126)

6,2–6,7
7,8–8,2
6,0–6,4
5,3–5,8
6,5–7,2

6,2–6,6
8,1– 9
5,9–6,4
5,3–5,6
6,5–6,8

6,2–6,6
8,1–8,5
6,0–6,4
5,3–5,6
6,5–6,9

1 395
1 894
3 389
1 500
695

1 416
1 920
3 420
1 500
705

1 416
1 920
3 420
1 500
705

Taulukon tiedot ovat painatushetken mukaisia ennakkotietoja. Renault pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.
* Ilmoitetut päästö- ja kulutustiedot ovat uuden WLTP-testin mukaisia tuloksia yhdelle varustelutasolle ilman lisävarusteita. Varustelutasojen vakio- ja lisävarusteet vaikuttavat lukemiin.
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 ja Adblue-aineen 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.
Lisätietoja osoitteesta www.renault.fi.

RENAULT KADJAR

Menen sinne, minne sinä haluat.

Jatka Renault Kadjar -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 kuvien
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).
Publicis – photo credits:
KADJAR – Lokakuu 2022.
Nordic Automotive Services Oy, Kaakelikaari 4, 01720 VANTAA, FINLAND.
*

renault.fi

