Renault ARKANA

Той, що кидає виклик
буденності
Renault ARKANA — інноваційний купе-кросовер, що перевертає уявлення про сучасні автомобілі в загальнодоступному сегменті. І кожна деталь,
кожна грань заявляє про це з першого погляду. Так, з Renault ARKANA
майбутнє вже настало, і Ви самі можете переконатись у цьому!
Новаторська концепція дизайну купе-кросовера вразить навіть найбільш
палких шанувальників прогресивності та екстравагантності.
Renault ARKANA втілив усе, на що Ви раніше хотіли наважитись, але
не могли. Спокусливі форми, виразні лінії, магнетичні риси — це Ваше
прагнення ультраунікальності!

Втілює традиції,
ламає стереотипи
C-подібні елементи повністю світлодіодної оптики
Pure Vision спокусять будь-кого. Технологія Edge
Light втілює аутентичний французький шарм
Renault та непереборний магнетизм 3D-ефектів
заднього освітлення. Ви дійсно станете найпомітнішими на дорогах навіть у насиченому потоці
вечірніх дорожніх вогнів!

Надихаємо деталями
Інтер’єр Renault ARKANA не просто натякає, а дійсно
підштовхує зануритись у вир подій. Інтуїтивно зрозуміле
керування усіма функціями за допомогою лише кількох
кнопок. Диктуйте власні правила через центральну консоль
з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм. Комфорт, втілений
у продуманій організації простору та сучасній технологічності центральної консолі — це Ваш купе-кросовер Renault
ARKANA!

Нові грані комфорту
Простір Renault ARKANA розіграє нові сюжети у Вашій
уяві. Трикратний рівень ергономіки відкриває нові
можливості як для водія, так і для пасажирів. Бічна
підтримка крісел, регулювання висоти та поперекової
опори в поєднанні з центральними підлокітниками
дозволяють зручно розташуватись у салоні всім
учасникам подій!

Адаптований до мінливого настрою погоди
Підігрів сидінь усіх посадкових місць у салоні, підігрів керма, вітрового скла та форсунок омивача — і Ви забудете,
яка зараз пора року.
До того ж, завдяки системі дистанційного запуску двигуна Renault Start Ви можете підготувати ARKANA до нових
звершень ще до того, як опинитеся в салоні. Активувати систему Renault Start можна як за допомогою карткиключа, так і через мультимедійну систему Easy Link.

Безпека,
що не потребує додаткових зусиль

Первозданне звучання
тепер можливе!

Окрім класичних систем активного захисту (ABS, ESP, Hill Start Assist), Renault ARKANA, залежно

Занурюйтесь у свіже звучання без спотворення мелодії та голосу завдяки аудіосистемі

від комплектації, оснащена додатковими системами допомоги водію: системою круїз-контролю

преміального класу Bose®, спеціально розробленій для Renault ARKANA. Ви опинитесь

з обмежувачем швидкості, системою контролю тиску в шинах, Multi-View камерою та системою

просто в центрі концертної зали завдяки оптимальному параметричному розташуванню

контролю «сліпих зон». Уся інформація з 4 камер кругового огляду транслюється на центральному

8 динаміків та савбуфера, які підкреслять аутентичність мелодії за технологією BOSE®

8-дюймовому дисплеї системи EASY LINK, що дозволяє Вам одразу спланувати тактику руху чи

SURROUND.

можливості паркування та дійсно заощадити дорогоцінний час! Так, Ваш купе-кроссовер стане
дійсно всевидячим оком, а в поєднанні з 6 подушками безпеки — ще й сучасним щитом.

Система контролю сліпих зон

Камери кругового огляду

Задні паркувальні датчики

6 подушок безпеки

Неприборкана міць
Коли зовнішня динамічність перетікає у внутрішню силу,
народжується справжній лідер. Впевнений, сміливий
купе-кросовер Renault ARKANA буде підштовхувати
Вас до підкорення нових горизонтів щоденно, навіть
під час буденних справ. Саме для цього інженери Renault
оснастили його новим турбодвигуном на 150 к. с., надійною
SUV-платформою та гнучкою системою режимів керування MULTI-SENSE.

Персоналізація налаштувань
для керування

Інтерфейс системи EASY LINK
Атмосферне підсвічування салону
Ambient lighting

Лише тобі обирати,
як керувати сьогодні!

Налаштування
двигуна і трансмісії

Renault ARKANA здивує не лише інших, але і Вас!
Завдяки персоналізації налаштувань системи
MULTI-SENSE Ви дійсно відчуєте себе не просто
водієм, а частиною цього інноваційного авто.
Можливість контролювати чутливість двигуна,

Зусилля на кермі
Режим клімат-контролю

алгоритм роботи коробки передач CVT X-Tronic
та рівень зусиль під час кермування в поєднанні
з особливими налаштуваннями системи кліматконтролю та атмосферною підсвіткою салону
в 8 кольорах на вибір дійсно зроблять кожен
Ваш день неповторним!

MY SENSE

SPORT

ECO

Персональні налаштування стилю

Максимальний потенціал двигуна

Баланс між економічністю та комфортом

керування

та точності керування

під час поїздки

Новітні технології – в дії!

Переродження
приходить зсередини!

Renault ARKANA побудований на інноваційній SUV-платформі

У серці Renault ARKANA — новий двигун Tce 150

модульного типу для забезпечення повної керованості авто

з турбонаддувом, що розроблений альянсом

за будь-яких дорожніх і погодних умов. Це симбіоз перевірених

Renault-Nissan в технологічній колаборації

у дії досягнень інженерів Renault та сучасних передових рішень

з транснаціональним автомобілебудівним кон-

для Вашої безпеки та задоволення від кермування.

церном Daimler. Так, купе-кросовер ARKANA —
це саме та синергія новітнього двигуна та автоматичної трансмісії останнього покоління CVT X-Troniс,
яку так довго чекали справжні поціновувачі потужності та технологій в одному автомобілі.

Коли автомобіль
все зробить за Вас
Renault ARKANA — справжній інтелектуал, що підтверджується наявністю одразу трьох режимів
роботи системи повного привода 4х4. Потрібні мінімальні витрати пального — це 2WD. Бажаєте,
щоб Ваш купе-кросовер автоматично підлаштовувався під дорожні умови місцевості — це режим
AUTO. Прагнете максимальної безпеки та керованості на бездоріжжі — це алгоритм LOCK. Вам
не потрібно знати як, Вам залишається лише отримувати задоволення від подорожей. До того ж,
за будь-яких обставин Ваш Renault ARKANA залишатиметься завжди у формі завдяки сталевому
захисту картера двигуна та паливної системи, а також значно збільшеній жорсткості кузова.

2WD
4WD AUTO
4WD LOCK

Варіанти виконання салону
LIFE

БЕЗПЕКА
• ABS (антиблокувальна гальмова система) + AFU (система
допомоги під час екстреного гальмування)
• Фронтальні подушки безпеки водія та переднього
пасажира
• Бічні передні подушки безпеки
• ESP (система стабілізації курсової стійкості)
• HSА (система допомоги під час рушання на підйомі)
• Контроль тиску в шинах
• Повнорозмірне запасне колесо 16"
• Сталевий захист картера двигуна
• Кріплення для встановлення дитячого автокрісла Isofix
• Дорожній набір засобів безпеки
ЕЛЕМЕНТИ ЗОВНІШНЬОГО ДИЗАЙНУ
• Full LED Pure Vision

ZEN

• 17" сталеві диски CELEBRIS, стилізовані під легкосплавні
• Бампери в колір кузова
• Дзеркала заднього огляду чорного кольору
з повторювачами поворотів
• Легке тонування стекол
ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕР’ЄРУ
• Тканинна оббивка сидінь чорного кольору
• Центральна консоль з 2-ма підсклянниками, із зсувним
підлокітником та відсіком для зберігання речей
• Комфорт
• Кондиціонер
• Передні та задні електросклопідіймачі, імпульсний з боку
водія
• Ключ із дистанційним керуванням
• Режим ECO

• Бортовий комп’ютер з 3,5" TFT-екраном
• Індикатор часу, температури повітря зовні, рівня рідини
склоомивача
• Розетка 12 В
• Регулювання керма за висотою та вильотом
• Зовнішні дзеркала з електроприводом і підігрівом
МУЛЬТИМЕДІА
• Аудіосистема AUX + USB + Bluetooth® + підкермовий
джойстик, 4 динаміки
ОПЦІЇ
• Пакет «Комфорт»
– Підігрів передніх сидінь
– Задні датчики паркування

БЕЗПЕКА
• Круїз-контроль із обмежувачем швидкості та органами
керування на кермі
• Датчики дощу та світла
• Задні датчики паркування

КОМФОРТ
• Ключ-картка з функціями «Вільні руки» та привітання
• Кнопка запуску двигуна Start / Stop
• Система дистанційного запуску двигуна Renault Start
• Підігрів передніх сидінь

ЕЛЕМЕНТИ ЗОВНІШНЬОГО ДИЗАЙНУ
• Дзеркала заднього огляду в колір кузова з повторювачами
повороту
• Захисна накладка на передній та задній бампери срібного
кольору
• Хромована вставка верхньої частини решітки радіатора

ОПЦІЇ
• Пакет «Клімат»
– Клімат-контроль
– Обігрів лобового скла і форсунок омивача
– Підігрів рульового колеса
• Пакет Techno
– Мультимедійна система Easy Link із сенсорним
екраном 8"
– 2 передні та 2 задні USB-порти
– Камера заднього огляду

ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕР’ЄРУ
• Шкіряне оздоблення керма

• Пакет Look 1
– 17" двоколірні легкосплавні диски ORTIS з ефектом
алмазного шліфування
– Протитуманні фари
• Пакет Look 2*
– 17" двоколірні легкосплавні диски MONTIS з ефектом
алмазного шліфування
– Протитуманні фари
– Хромоване оздоблення екстер’єру
• Бокові шторки безпеки

* Для версій з двигуном TCe 150.

Варіанти виконання салону
INTENSE

БЕЗПЕКА
• Протитуманні фари
• Камера заднього огляду
ЕЛЕМЕНТИ ЗОВНІШНЬОГО ДИЗАЙНУ
• Хромовані бокові молдинги та лінія підвіконня
• 17" двоколірні легкосплавні диски з ефектом алмазного
шліфування
ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕР’ЄРУ
• Комбінована оббивка сидінь (тканина/штучна шкіра
чорного кольору)

INTENSE+

КОМФОРТ
• Зовнішні дзеркала заднього огляду з функцією
автоматичного складання
• Водійське сидіння з поперековою підтримкою
• Підлокітник для пасажирів заднього ряду
• Атмосферне освітлення салону (доступно 8 кольорів)
• Cистема вибору режимів керування MULTI-SENSE
• Клімат-контроль
• Підігрів рульового колеса
• Обігрів лобового скла та форсунок омивача
• Сонцезахисні козирки із дзеркалом та підсвіткою

МУЛЬТИМЕДІА
• Мультимедійна система EASY LINK із сенсорним екраном 8"
ОПЦІЇ
• Пакет «Безпека»
– Система контролю сліпих зон
– Камери кругового огляду
• Бокові шторки безпеки
• Підігрів задніх сидінь
• Аудіосистема преміум-класу BOSE® з 8 динаміками,
підсилювачем і сабвуфером

БЕЗПЕКА
• Бокові шторки безпеки
• Камери кругового огляду
• Система контролю сліпих зон
ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕР’ЄРУ
• Оббивка сидінь зі штучної шкіри
КОМФОРТ
• Підігрів задніх сидінь

МУЛЬТИМЕДІА
• Аудіосистема преміум-класу BOSE® з 8 динаміками,
підсилювачем і сабвуфером

Кольори кузова

Білий лід

Чорна перлина

BLANC GLACIER (369)

NOIRE NACRE (676)

Коричневий каштан

Сіра платина

MARRON GLACE (D17)

GRIS PLATINE (D69)

Червоний гранат

Бронзовий хакі

RED FUSION (NPI)

TENAKURU (CNW)

Колісні диски

Сірий Марс
DARK GREY (KAD)

Стилізовані сталеві диски CELEBRIS 17"

Легкосплавні диски ORTIS 17"

Легкосплавні диски MONTIS 17"

Технічні характеристики
Двигун
Трансмісія

1,6 МКП5

1,6 CVT X-Tronic

1,6 МКП6

TCe 150 CVT X-Tronic

TCe 150 CVT X-Tronic

4х2

4х2

4х4

4х2

4х4

КОЛЕСА І ШИНИ

Бензиновий
з турбонаддувом
і безпосереднім
упорскуванням пального

Бензиновий
з турбонаддувом
і безпосереднім
упорскуванням пального

Розмірність шин

Тип двигуна

Бензиновий з розподіленим упорскуванням пального

Норма токсичності

Euro 5

Кількість місць

Двигун

1,6 МКП5

1,6 CVT X-Tronic

TCe 150 CVT X-Tronic

215/60 R17

ABS Bosch

9,3
280/24

Задні гальма: барабани, дюйми

ДВИГУН

TCe 150 CVT X-Tronic

ГАЛЬМОВА СИСТЕМА

Передні гальма: вентильовані диски, діаметр/товщина, мм

5

1,6 МКП6
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ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий об’єм, см3
Діаметр циліндра х хід поршня, мм

1598

1332

1332

78x83,6

72,2x81,4

72,2x81,4

Аеродинаміка, м²/Сх

0,89/0,36
180

191

191

Кількість циліндрів/клапанів

4/16

Час розгону 0–100 км/год, с

12,4

13,0

13,0

10,2

10,5

Ступінь стиснення

10,5

Час проходження шляху 1000 м з місця, с

33,2

35,0

34,5

31,6

32,1

Викиди CO2, г/км

161

160

178

160

162

В міському циклі, л/100 км

9,2

9,0

9,9

9,1

9,1

В заміському циклі, л/100 км

5,6

5,7

6,4

6,0

6,1

В змішаному стилі, л/100 км

7,7

6,9

7,0

7,1

7,2

1378–1571

Максимальна потужність за нормами ЄЕС,
кВт (по DIN, к. с.)/за частоти обертання колінчатого вала, об/хв
Максимальний крутний момент за нормами ЄЕС,
Н•м/за частоти обертання колінчатого вала, об/хв

84 (114) / 5500

110 (149,6) / 5250

110 (149,6) / 5250

156 / 4000

250 / 1700

250 / 1700

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Кількість передач

Діапазон передавальних чисел

Задній хід

Безступінчата з імітацією
6 ступенів АКП

Механічна 6-ступінчата
коробка перемикання
передач

I — 3,727
II — 2,048
III — 1,321
IV — 0,971
V — 0,738

3,874–0,532

I — 3,727
II — 2,105
III — 1,452
IV — 1,114
V — 0,914
VI — 0,767

2,631–0,378

3,545

3,646

3,687

1,960

Механічна 5-ступінчата
коробка перемикання
передач

Безступінчата з імітацією
7 ступенів АКП

Безступінчата з імітацією
7 ступенів АКП
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Число обертів керма

3,1

2,631–0,378

1,960

Задня підвіска

ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО

РОЗМІР БАКУ

Маса без навантаження, кг

1370–1395

1370–1505

1378–1505

1378–1471

Навантаження на передню вісь, кг

920–1000

920–1000

980–1020

920–1000

980–1020

Навантаження на задню вісь, кг

1005–1010

1005–1010

1040–1045

1005–1010

1040–1045

Максимальна дозволена маса, кг

1926

1926

1926

1926

1954

Максимальна дозволена маса причепа, що буксирується,
з гальмовою системою, кг

1200

1200

1350

1200

1500

Максимальна дозволена маса причепа, що буксирується,
без гальмової системи, кг

685

690

725

725

750

208

208

205

208

205

Дорожній просвіт, мм
Незалежна, пружинна типу «Мак-Ферсон» з телескопічними гідравлічними амортизаторами і стабілізатором поперечної стійкості
Напівзалежна, пружинна,
з телескопічними
гідравлічними
амортизаторами і
стабілізатором поперечної
стійкості

Напівзалежна, пружинна,
з телескопічними
гідравлічними
амортизаторами і
стабілізатором поперечної
стійкості

Незалежна, багатоважільна,
пружинна з телескопічними
гідравлічними
амортизаторами і
стабілізатором поперечної
стійкості

50

ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ

ПІДВІСКА
Передня підвіска

172

МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електропідсилювач

Діаметр розвороту, м

183

Розмір паливного бака, л

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Тип підсилювача

Максимальна швидкість, км/год

Напівзалежна, пружинна,
з телескопічними
гідравлічними
амортизаторами і
стабілізатором поперечної
стійкості

Незалежна, багатоважільна,
пружинна з телескопічними
гідравлічними
амортизаторами і
стабілізатором поперечної
стійкості

Габаритні розміри

Аксесуари

Антена «акулячий плавець»

Пороги

Литі диски

Декоративні накладки на пороги ARKANA

Килимки в салон, текстильні

Кріплення для планшета

Дефлектори ARKANA

Фаркоп

Сітки в багажник, вертикальні і горизонтальні

ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ, ММ
Габаритна довжина
4 545
Колісна база
2 721
Передній звис
852
Задній звис
970 / 964
Колія передніх коліс
1 591
Колія задніх коліс
1 586
Ширина без дзеркал / з дзеркалами / зі складеними дзеркалами
1 843 / 2 063 /1 864
Висота без навантаження
1 565
Висота без навантаження з відкритими дверцятами багажного відділення
2 157
Висота порога багажного відділення без навантаження
778
Дорожній просвіт
208 / 205
218
Відстань на рівні колін пасажирів на задніх сидіннях

Ширина салону на рівні лікітів пасажирів на передньому сидінні
Ширина салону на рівні лікітів пасажирів на задніх сидіннях
Ширина салону на рівні плечей пасажирів на передньому сидінні
Ширина салону на рівні плечей пасажирів на задніх сидіннях
Відстань до стелі на передньому ряді сидінь, переднє сидіння в середньому
положенні
Відстань до стелі на задньому ряді сидінь, переднє сидіння в середньому
положенні
Ширина доступу в багажне відділення у верхній частині / максимум
Ширина доступу в багажне відділення в нижній частині
Внутрішня ширина багажного відділення на рівні колісних арок
Максимальна довжина за складеного заднього ряду сидінь
Максимальна довжина до заднього ряду сидінь

1 430
1 427
1 402
1 368
877
853
943 / 1 013
869
987
1 834
1 039

Гарантія
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію
на 3 роки або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

Технічне обслуговування
Дилерська мережа Renault нараховує 33 дилерські центри по всій країні й надає
якісне обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
На всій території України діє служба техдопомоги на дорогах Renault Assistance.
Наші двері відчинені для Вас 24 години на добу, 365 днів на рік.
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0 800 500 351.

З турботою про Ваш автомобіль.
З увагою до водія.
Ваш Renault Service!
Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення до кожного
клієнта. Безпека, надійність і мобільність — основні принципи роботи сервісної
мережі Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника компанії
Renault в Україні www.my.renault.ua та отримуйте додаткові бонуси.

Безкоштовна служба підтримки Renault
Служба підтримки Renault: 0 800 500 351 (усі дзвінки в межах України
зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв’язку — безкоштовні)
з 8.00 до 20.00 — у будні
з 9.00 до 19.00 — у вихідні.
Цілодобова лінія Renault Assistance: 0 800 500 351.
Офіційний сайт: www.renault.ua.

www.renault.ua
www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Служба підтримки Renault: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції, група Renault залишає за собою
право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів, а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший
термін доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або
оздоблення салону можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій формі й будь-яких засобах
інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.
Реферанс ХХХХХХХХХХХХ. Надруковано у вересні 2020 року.

