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Naujasis RENAULT miesto visureigis ARKANA – 
naujo, ypatingo dizaino automobilis. Išskirtiniai 
jo bruožai – glotnios linijos, elegantiškas ir 
sportiškas stilius, tvirtumas ir daug erdvės 
keleiviams bei jų bagažui. Naujajį RENAULT 
ARKANA galima užsisakyti ir su hibridiniu varikliu, 
taip pat su R.S. LINE apdaila.

visiškai kitoks 
miesto visureigis



Naujojo RENAULT ARKANA variantas R.S. LINE* – 
tai ypatingo sportinio stiliaus miesto visureigis. 
Šiame RENAULT SPORT įkvėptame kūrinyje 
gerai suderintas tvirtumas ir elegantiškumas: 
automobilių sporto įkvėptas oro skirstytuvas, 
blizgios juodos spalvos detalės, išskirtiniai 
ratlankiai SILVERSTONE su raudonais intarpais – 
viskas alsuoja emocijomis. Dvigubas 
išmetamasis vamzdis iš galo tarsi pabrėžia 
naujojo ARKANA dinamiškumą. R.S. LINE 
logotipas ant sparnų primena apie ypatingąjį 
automobilio paveldą.

* Čia pavaizduotas su pasirenkamu spalvų paketu: kėbulo 
spalvos priekinis ir užpakalinis buferis, apatinė durų apsaugos 
juosta; juodas stogas, blizgios juodos spalvos aptakas.

sportinis iki 
paskutinės detalės







Juodas stogas, odiniai ir ekologiškos zomšos 
apmušalai su raudonomis siūlėmis net ir ant 
durų apdailos skydų... Be jokios abejonės – 
salonas alsuoja sportiškumu ir prabanga. 
Už oda aptraukto vairaračio esantį prietaisų 
skydelį taip pat puošia raudona juosta. Tos 
pačios spalvos juostomis pagražinti ir saugos 
diržai. Šiame variante R.S. LINE sumontuoti 
aliumininiai pedalai, E-SHIFTER tipo pavarų 
perjungimo svirtis (E-TECH HYBRID variante), 
o ant jų besipuikuojantys logotipai neleidžia 
suabejoti jų kilme. Štai jūs ir pasiruošę važiuoti 
taip, kaip dar niekad nevažiavote.

sportiškumo 
įsikūnijimas



C raidės formos 100 % šviesadiodžiai žibintai – 
tai išskirtinis RENAULT bruožas. Panašios formos 
žibintus rasite ne tik priekyje, bet ir gale. Viduje 
esančiame centriniame valdymo pulte su 
plačiu horizontaliu 7 colių arba vertikaliu 9,3 colio* 
jutikliniu ekranu rasite ir automatinį 
elektrinį stovėjimo stabdį. Taip pat galėsite 
naudotis ne viena dėtuve ir indukcine išmaniojo 
telefono įkrovimo sistema*. Automobilyje gražiai 
dera komfortas ir ergonomiškumas. Puikus to 
pavyzdys – nauja devynių garsiakalbių garso 
sistema BOSE®. O sistemoje MULTI-SENSE galima 
pasirinkti vieną iš 4 važiavimo režimų ir labiausiai 
patinkantį iš 8 foninio apšvietimo variantų.

* Priklauso nuo varianto.

technologijų 
koncentracija







Naujasis kupė ARKANA erdvumu nė kiek 
nenusileidžia sedanui: plati erdvė pėdoms ir 
ties keliais – tai naujas standartas. Jus taip 
pat pradžiugins itin talpi 513 litrų bagažinė 
(E-TECH HYBRID variante – 480 litrų). Jos 
reguliuojamo aukščio grindis galima nuleisti, 
kai prireikia padidinti talpumą, arba pakelti, 
kad būtų lengviau pakrauti sunkius objektus. 
Ši konfigūracija leis kuo geriau išnaudoti 
lygų paviršių nulenkus užpakalines sėdynes 
(nulenkiama 2/3 ir 1/3).

daugybė vietos



Hibridinė E-TECH pavara apjungia du 
elektrinius ir vieną vidaus degimo variklius 
su daugiarežime pavarų dėže be sankabos. 
Šios pavaros privalumas – mieste iki 80 % 
laiko galite važiuoti elektriniu režimu, taip 
sumažindami išmetamo CO2 kiekį ir degalų 
sąnaudas (iki 40 %). Kadangi variklis visada 
paleidžiamas elektriniu režimu, akceleracija 
bus tolygi ir dinamiška. Dėl rekuperacinio 
stabdymo akumuliatorius įkraunamas tiesiog 
važiuojant. Dar daugiau energijos susigrąžinsite 
įjungę režimą „B“ (stabdymas) – tada 
energija rekuperuojama maksimaliai. Tylus 
veikimas, greita reakcija, dinamiškumas – ar 
vairuotumėte mieste, ar greitkelyje, hibridinis 
E-TECH variklis suteiks dar niekad nepatirtą 
malonumą vairuoti.  

* Lyginant su atitinkamu vidaus degimo varikliu.

hibridinė 
E-TECH pavara, 
universalumas ir 
našumas
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Naujajame RENAULT ARKANA jums padės 
penkiolika novatoriškų vairavimo pagalbos 
sistemų. Su tokiu saugiu miesto visureigiu 
užkariausite bet kokius kelius.

1. Skaitmeninis prietaisų skydelis itin funkcionalus.        
Jo 4,2, 7 arba 10,2 colio spalvotame ekrane (priklauso 
nuo varianto) matysite navigacijos žemėlapį ir    
galėsite tvarkyti važiavimo sąsają.

2. Pasirinkus aukščiausio lygio apdailą, centriniame 
valdymo pulte puikuosis net 9,3 colio vertikalus jutiklinis 
ekranas (kituose variantuose – 7 colių horizontalus 
ekranas). Pridėjus dar ir prietaisų skydelio ekraną, 
šioje transporto priemonėje ekranų plotas – vienas 
didžiausių tarp šios kategorijos automobilių.

užkariaukite kelius 
naudodamiesi 
išmaniuoju pultu



3.

4.

3. Naudodamasi užpakaliniais jutikliais, įspėjimo apie 
eismą iš galo sistema aptinka prie jūsų artėjančias 
transporto priemones ir apie jas įspėja, kai ruošiatės 
atbuline eiga išvažiuoti iš stovėjimo vietos.

4. Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo         
sistema (su funkcija STOP & GO) veikia važiuojant 
nuo 0 iki 160 km/val. greičiu net ir vingiuotame 
kelyje*. Ši greitkeliuose ir didelio eismo sąlygomis 
naudinga pagalbos sistema reguliuoja jūsų greitį 
ir išlaiko saugų atstumą iki priekyje važiuojančios 
transporto priemonės. Kai priekyje esanti transporto 
priemonė sustoja, ARKANA daro tą patį, o jei eismas 
per 3 sekundes vėl pajuda, vairuotojui nieko nereikia 
daryti – automobilis pradeda važiuoti automatiškai. 
Važiavimo juostos palaikymo sistema padeda važiuoti 
per juostos vidurį ir įspėja, jei netyčia kertama ištisinė 
ar punktyrinė linija.

* Neperžengiant sistemos ribų.



Baltas individualus paketas: priekinė ir užpakalinė važiuoklės apsaugos, 
išmetamojo vamzdžio aptakas, bagažinės aptakas

Zanzibaro mėlyna(2)

Metalo pilka(2)

Liepsnos raudona(2)

Nakties juoda(2)

Valensijos oranžinė(2)(3)

Spalvų paletė Individualūs paketai

(1) Neskaidrus lakas.
(2) Metalizuojamieji dažai.
(3) Tik R.S. LINE variantas
Spalvos nuotraukose gali šiek tiek skirtis nuo tikrų spalvų.

Arkties balta (nemetal. dažai)(1) Visatos balta(2)

Oranžinis individualus paketas: priekinė ir užpakalinė važiuoklės apsaugos, 
išmetamojo vamzdžio aptakas, bagažinės aptakas.

Raudonas individualus paketas: priekinė ir užpakalinė važiuoklės apsaugos, 
išmetamojo vamzdžio aptakas, bagažinės aptakas.



matmenys

micro-hybrid hybrid

Bagažinės talpa pagal VDA standartą (litrais)
Mažiausia bagažinės talpa 513 480
Didžiausia bagažinės talpa 1 296 1 263
Erdvė virš antrinių grindų 28 0
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Renault recommandeRENAULT rekomenduoja

Daugiau apie RENAULT ARKANA 
rasite adresu www.renault.lt

Nors dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija, RENAULT pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti automobilių modelius, įskaitant jų ypatybes, specifikacijas, įrangą ir priedus. Brošiūros 
neišvengiamai pasensta arba tam tikrais atžvilgiais tampa netikslios, nes po apačioje nurodytos leidybos datos galėjo keistis automobilio ypatybės, specifikacijos, įranga ar priedai, todėl pateikti aprašymai arba nuotraukos gali nebeatitikti 
tikrovės. Dėjome visas pastangas, kad informacija, aprašymai ir nuotraukos brošiūros išleidimo metu būtų teisingi, tačiau nuotraukos ne visada atspindi pasirinktą konkretų automobilio variantą. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad dėl 
ekrano ribotumo šiame puslapyje neįmanoma labai tiksliai perteikti subtilių dažų atspalvių. Todėl prieš įsigydami bet kokį produktą susisiekite su RENAULT partneriu ir pasitikslinkite, ar transporto priemonės ypatybės, specifikacijos, įranga 
ir priedai atitinka reklamuojamus.
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