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Esmakordselt Renault’ mudelivalikus olev sport-
linnamaastur ARKANA kehastab uut ja eristuvat 
disaini. Selle eripära ei ilmesta ainult voolavate 
joontega stiilne disain, vaid ka vastupidavus 
ja ruumikus nii reisijatele kui pagasile. Esialgu 
hübriidversioonis saada olev Uus Renault 
ARKANA on saadaval ka R.S. Line viimistlusega.

uus lähenemine 
linnamaasturile



Uue Renault ARKANA versioon R.S. Line rõhutab 
veelgi tugevamalt erilist sport-linnamaasturi 
stiili. Ammutades inspiratsiooni Renault Spordi 
DNA-st, ühendab see endas robustsuse 
ja elegantsi: mootorispordist inspireeritud 
esisplitter, läikivmustad kujunduselemendid, 
punaste detailidega eriomased Silverstone 
veljed – emotsioonid on kogu aeg laes. 
Tagaosas rõhutavad kaks väljalasketoru 
Uue ARKANA dünaamilist natuuri. Külgmised 
õhuvõtuavad ja R.S. Line embleemid 
meenutavad selle mudeli erakordset 
põlvnemislugu.

* Siin on kuvatud lisavarustusena pakutav värvipakett: kere 
värvi eesmised- ja tagumised kaitserauad ning uste alumised 
kaitseliistud; must katus ja läikivmust spoiler.

enesekindlus ja 
sportlik võimekus







Must lagi, punaste pealisõmblustega nahast 
ja veluurist kombineeritud polster, mis katab 
ka uksepaneele – kahtlemata õhkub sellest 
interjöörist sportlikkust. Nahaga kaetud 
rooli taga laiuvat süsinik-viimistlusega 
armatuurlauda ilmestab läbiv punane joon. 
Sama värvi jooned täiendavad ka turvavöid. 
Alumiiniumpedaalid ja “e-shifter”-stiilis 
käigukang (E-TECH hübriidversioonil) sobituvad 
R.S. Line versiooniga ideaalselt. Nüüd oled sa 
tõeliselt eristuvaks sõiduks valmis. 

sportlikkuse 
kehastus



Täisleed-esituledes sisalduvad margiomase 
kujundusega C-kujulised päevasõidutuled, mille 
iseloomulikku disaini on näha ka auto tagaosas. 
Salongis ilmestab armatuurlauda suur 7” 
horisontaalne või 9,3”* vertikaalne puuteekraan 
ning oma koha armatuurlaual on leidnud ka 
automaatne elektrooniline parkimispidur, suur 
hulk panipaiku ja nutitelefoni induktsioonlaadija*. 
9 kõlariga Bose® helisüsteem ühendab endas 
mugavuse ja ergonoomika. Isikupärase 
sõidukogemuse tagavad 4 Multi-Sense süsteemi 
sõidurežiimi ja 8 meeleoluvalguse tooni.

* Saadaval sõltuvalt versioonist.

tulvil 
tehnoloogiat







Uus ARKANA on kupeena sama ruumikas kui 
sedaan: nii jala- kui põlveruum loovad uusi 
standardeid. 513-liitrine pakiruum (480-liitrine 
E-TECH hübriidversioonil) on ruumikas ja 
avar. Selle reguleeritav põhi tagab alumises 
asendis maksimaalse mahutavuse ning 
lihtsustab ülemises asendis raskemate 
esemete laadimist. See paigutus loob ka sileda 
laadimisala põhja, kui tagaistmete seljatoed 
1/3-2/3 süsteemis alla klappida.

ruumikas salong



E-TECH hübriidajam ühendab kaks elektrimootorit 
sisepõlemismootori ja sidurita mitmerežiimilise 
käigukastiga. Selle eeliseks on, et saad kuni 
80% linnasõitudest teha täiselektrilises režiimis 
ning vähendada seeläbi kütusekulu ja CO2 
heitmeid (kuni 40%). Kuna sõitu alustatakse 
alati täiselektrilises režiimis, on kiirendus terav 
ja dünaamiline. Tänu energiat taastootvale 
pidurdusele laetakse akut ka sõidu ajal. Lülitades 
käigukangi “B” (Brake) režiimi, salvestatakse 
pidurdusel tekkivat energiat maksimaalses 
mahus. Vaikus, reageering ja erksus… E-TECH 
hübriidtehnoloogia pakub sulle enneolematuid 
sõiduelamusi nii linnas kui maanteel.

* Võrreldes analoogse sisepõlemismootoriga.

E-TECH hübriidajam, 
mitmekülgsus ja 
tõhusus
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Uus Renault ARKANA on varustatud 15 
uuendusliku juhiabisüsteemiga. Sinu 
vaieldamatult turvaline linnamaastur tagab 
sulle kindla suutlikkuse kõikidel teedel. 

1. Digitaalne näidikutepaneel on ülimalt efektiivne. Selle 
4,2”, 7” või 10,2” värvilisel ekraanil (sõltuvalt versioonist) 
võid kuvada nii navigatsioonikaardi kui kohandada 
oma juhtimisliidest. 

2. Kõrgeimal varustustasemel kaunistab keskkonsooli 
suur 9,3” vertikaalne puuteekraan (teistel versioonidel 
7” horisontaalne ekraan). Koos näidikutepaneeliga on 
su autol üks suurimaid ekraanipindu oma segmendis.

valitse teed oma 
kokpitist
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3. Erinevaid radarandureid kasutades tuvastab 
tagumine liiklushoiatussüsteem sulle parkimiskohalt 
välja tagurdades tagant lähenevad sõidukid ning 
annab neist sulle hoiatusega märku. 

4. Adaptiivne püsikiirusehoidik (koos Stop & Go 
funktsiooniga) töötab kiirusel 0-160 km/h ka kurvides*. 
See kiirtee- ja ummikuassistent kohandab su auto 
kiirust ning hoiab ohutut pikivahet eesliikuva sõidukiga. 
Kui ta seisma jääb, peatub ka Uus ARKANA ning 
alustab uuesti liikumist (3 s jooksul) ilma, et juht 
midagi tegema peaks. Sõiduraja hoidmise assistent 
hoiab su auto kindlalt sõiduraja keskel ning hoiatab, 
kui kogemata pidevat või katkendlikku joont ületama 
hakkad. 

* Süsteemi piires.



Valge välimuse pakett: eesmine ja tagumine põhjakaitse, liistud ja tagaspoiler

Sansibari sinine**

Metallikhall**

Leekpunane**

Säravmust**

Valencia oranž**  ***

Värvivalik Välimuse paketid

* Mittemetallikvärv, kaetud värvitu lakiga
** Metallikvärv
*** Saadaval ainult versioonile R.S. Line
Pildid on illustratiivsed.

Alpivalge* Universe valge**

Oranž välimuse pakett: eesmine ja tagumine põhjakaitse, liistud ja tagaspoiler

Punane välimuse pakett: eesmine ja tagumine põhjakaitse, liistud ja tagaspoiler



Mõõtmed

mikrohübriid hübriid

Pakiruumi maht (VDA, liitrit)
Min pakiruumi maht 513 480
Max pakiruumi maht 1 296 1 263
Pakiruumi maht topeltpõranda all 28 0
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Renault recommandeRenault soovitab

Avarda oma Renault ARKANA kogemust 
aadressil www.renault.ee

Vaatamata sellele, et kasutusele on võetud kõik abinõud, tagamaks, et selles brošüüris sisalduv tekst oleks võimalikult täpne ja ajakohane, jätab Renault endale õiguse igal ajal muuta oma mudeleid ilma ette teatamata, sealhulgas ka 
nende omadusi, spetsifikatsioone, varustust ja lisavarustust. Brošüürid paratamatult aeguvad ning muutuvad mingis osas ebatäpseks kuna omadused, spetsifikatsioonid, varustus ja lisavarustus võivad muutuda peale allpool märgitud 
publitseerimiskuupäeva ning erineda toodud kirjeldustest või fotodel kujutatust. Kasutusele on võetud kõik abinõud, et informatsioon, kirjeldused ja pildid oleks avaldamise hetkel korrektsed, kuigi pildid ei pruugi alati kajastada täpselt 
valitud versiooni. Tuleb tähele panna, et ekraani piirangud ei võimalda sellel lehel kuvatud peeneid värvivarjundeid absoluutse täpsusega kuvada. Seetõttu on oluline kontrollida oma Renault Partneriga enne iga ostu sooritamist, kas 
tellitava sõiduki omadused, spetsifikatsioonid, varustus ja lisavarustus vastavad reklaamis kirjeldatule. 

    Fotod:  

03-2021

renault.com


