Renault TALISmAN
moDEļU KLĀSTS 2018

Jūsu jaunā komforta zona
Atklājiet ietilpīgo un mājīgo Renault Talisman interjera dizainu. Plašas priekšējās sēdvietas ar masāžas funkciju
un ventilācijas sistēmām sniedz biznesa klases komfortu. Dizains izceļ interjera ergonomiskumu un eleganci.
Diskrētā paneļa apdare piešķir īpašu nozīmi detaļām. Centrālā konsole ar minimālistisku un sarežģītu līniju
kopumu vienlaicīgi nodrošina pieeju progresīvām tehnoloģijām.

Intuitīvas tehnoloģijas,
pilnīgi jauna pieredze
Ienāciet Renault Talisman mediju pasaulē. Kontrolējiet savu
auto pilnībā un intuitīvi vadiet visas tā funkcijas, izmantojot
R-LINK 2 multimediju sistēmu, kas aprīkota ar 7” vai 8,7”
ekrānu. Personalizējiet displeja režīmu, lejupielādējot savas
iecienītākās aplikācijas, reģistrējiet atmiņas iestatījumus
priekšējai sēdvietai un sānu spoguļu pozīcijai, uzstādot
līdz pat 6 individuālus profilus. Pārvaldiet savas emocijas
izmantojot unikālo Multi-Sense sistēmu, kas pielāgo
automašīnas uzvedību izvēlētajam braukšanas veidam.
Izmantojiet tehnoloģijas, kas atvieglo braukšanu, un HeadUp displeju,kas nodrošina komfortablu un drošu ceļojumu.

Virsbūves krāsas

ALPU BALTA*

Pērļu balta

Smilšu bēša

Kosmosa zila

Kastaņbrūns

KASIOPEJA PELĒKA

Platīna pelēka

ZVAIGŽŅU MELNA

Karmīnsarkans

AMETISTA VIOLETA**

*Nemetāliska krāsa
**Īpaša virsbūves krāsa versijai Initiale Paris

Aprīkojums
BUSINESS

16 collu tērauda diski ar
Complea dizainu

••ABS ar ārkārtas bremžu pastiprinātāju (EBA)
••Dinamiskā stabilitātes kontrole (ESC)
••Uzsākšanas braukt kalnā palīgsistēma (HSA)
••Riepu spiediena kontrole
••Vadītāja un priekšējā pasažiera drošības spilveni
••Vadītāja un priekšējā pasažiera sānu drošības
spilveni
••Aizkarveida drošības spilveni
••Regulators ar ātruma ierobežotāju
••Automātiskā stāvbremze (elektromehāniska)
••Stop & Start sistēma
••ESM (Energy Smart Management) sistēma
••Priekšējo un aizmugurējo sēdekļu 3-punktu
drošības jostas
••Atgādinājums par nepiesprādzētu drošības jostu
••Isofix bērnu sēdvietu stiprinājumu sistēma
aizmugurējās malējās sēdvietās

••Viegli regulējami galvas balsti gan priekšējiem, gan
aizmugurējiem sēdekļiem.
••Stūres pastiprinātājs ar elektropiedziņu
••Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
••Dzinēja startēšanas sistēma ar atslēgu
••Mērinstrumentu panelis ar 7 collu TFT krāsu
ekrānu
••Pārnesumu maiņas indikators (versijām ar manuālo
pārnesumu kārbu)
••Automātiskā divu zonu klimata kontrole
••Gaismas un lietus sensori
••Elektriski vadāmi, manuāli salokāmi un apsildāmi
sānu spoguļi
••Elektriskie logu pacēlāji (ar pulsa slēdzi vadītāja un
priekšējā pasažiera sānu pusēs)
••Aizmugurējā sēdekļa iedalījums 1/3 – 2/3, slēpju
somas atvere

••Radio komplekts (DAB) ar Bluetooth®, 4,2 collu
ekrānu, zem stūres izvietotiem vadības slēdžiem
un USB izvadu.
••12V ligzda priekšā un aizmugurē
••EKO funkcija
••Priekšējās sēdvietas ar manuālu augstuma
regulāciju
••Centrālā konsole ar roku balstu un glabāšanas
nodalījumu roku balstā, kā arī diviem krūžu
turētājiem
••Aizslēdzams cimdu nodalījums
••Ārējo durvju rokturi un spoguļi virsbūves krāsā
••Hromēta sānu logu apmale
••Auduma mīkstā apdare grafīta krāsā, ar dizaina
motīvu
••Ādas stūre ar augstuma un dziļuma regulāciju
••Dienas gaismas LED lukturi

••LED aizmugurējās gaismas (Grandtour versijai)
••Signalizācijas uzstādīšana pirms aprīkošanas
••Riepu remonta komplekts (versijām ar benzīna
dzinēju standarta komplektācijā ietilpst rezerves
ritenis)
••Hromētas jumta sliedes (Grandtour versijām)
••Funkcionāls bagāžas nodalījums (Grandtour
versijām)
••“Easy Break” sistēma (Grandtour versijai)
••16 collu tērauda riteņu diski

Aprīkojums
LIMITED (BUSINESS +)

••Palīdzības sistēma automašīnas novietošanai
atpakaļgaitā
••Renault Hands Free atslēgas karte ar sveiciena
funkciju
••R-LINK 2 multimediju sistēma ar 7 collu
skārienjutīgu ekrānu, navigāciju, paplašinātu
Eiropas karti, 2 USB /1 standarta izvadu, digitāla
(DAB) audio sistēma, 3D Sound Arkamys skaņas
sistēma un piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem
••Multi-Sense sistēma pamata versijā (braukšanas
režīmu izmaiņa)
••Elektroniski regulējami un nolokāmi sānu spoguļi
••Vadītāja sēdvieta ar manuālu augstuma un jostas
daļas regulāciju, kā arī jostas daļas masāžas
funkciju
••Priekšējā pasažiera sēdvieta ar manuālu augstuma
un jostas daļas regulāciju

••Miglas lukturi
••ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā ar hromētiem
ieliktņiem
••17 collu vieglmetāla diski

17 collu Celsium dizaina
vieglmetāla diski
(pēc izvēles)

18 collu Duetto dizaina
vieglmetāla diski
(pēc izvēles)

Aprīkojums
Intens (LIMITED +)

Attēlā redzams salons ar Head-up displeju un R-LINK 2 ar 8,7 collu ekrānu

••Full LED Pure Vision lukturi
••Vienmēr ieslēgtas LED aizmugurējās gaismas
••Visio System: automātiskā lukturu pārslēgšanas
sistēma uz tuvajām gaismām, joslu brīdinājuma
sistēma ar ātrumu ierobežojošu ceļa zīmju
atpazīšanu
••Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis
••Elektriski regulējami aizmugurējie sānu logi ar
vienu pieskārienu
••Ārējais apgaismojums zem durvju spoguļiem
••Apkārtējais salona apgaismojums
••Durvju sliekšņu dekoratīvā uzlika
••Saules aizsargi aizmugures sānu logiem (Grandtour
versijai)
••Auduma mīkstā apdare kombinācijā ar ekoloģiskās
ādas elementiem

18 collu vieglmetāla diski ar
Duetto dizainu

17 collu vieglmetāla diski ar Bayadere
dizainu (pēc izvēles)

19 collu vieglmetāla diski ar Alizarine
dizainu (pēc izvēles)

Šķiedru apšuvums ar
ekoloģisku ādu.

Grafīta krāsas ādas apšuvums*
(papildus)

Brūns ādas apšuvums*
(papildus)

* Vērša āda. Sēdekļi ar ādas pārklājumu (krāsotu vērša ādu) – priekšējā sēdekļa daļa, atzveltne, sānu balsti. Citas daļas pārklātas ar impregnētu audumu.

Aprīkojums
SL MAGNETIC (INTENS +)

19 collu vieglmetāla diski ar
Grand Tour dizainu

Zdjęcie przedstawia wnętrze z wyposażeniem opcjonalnym (m.in. wyświetlacz Head-Up)

••Palīdzības sistēma automašīnas novietošanai, uz
priekšu / atpakaļgaitā
••4CONTROL pakete: 4 riteņu stūres sistēma
4CONTROL un Electronic Damper Control
(elektroniski regulējama amortizatoru darbība)
••2 USB ligzdas / 1 ligzda aizmugurē
••Ārkārtas bremzēšanas sistēma
••Drošas distances kontrolsistēma
••Head-Up displejs
••Aktīvā ātruma kontrole (bezmaksas opcija
Grandtour versijai)
••Elektriski regulējami, apsildām priekšējie sēdekļi ar
ventilācijas funkciju un vadītāja sēdekļa atmiņas
iestatījumiem
••elektriski regulējami un nolokāmi sānu spoguļi ar
atmiņu
••laminēti sānu logi

Tapicerka skórzana w kolorze
jasnoszarym*

••Tonēts aizmugurējais stikls
••Priekšējie galvas balsti Relax
••R-LINK 2 multimediju sistēma ar 8.7 collu ekrānu
un BOSE skaņas sistēma, 2 USB/ligzda/SD
Active Noise Cancelling funkcija ( aktīvā trokšņu
samazināšana dīzeļa versijai Energy dCi 160 ) **
••Bezkontakta atvēršanas sistēma bagāžnieka
vākam (Grandtour versijai)
••Nappa ādas apdare grafīta krāsā (pelēka - grafīta
krāsas apdare pieejama kā bezmaksas opcija)
••Durvju sliekšņu uzlikas ar initiAle PARiS uzrakstu
••Marķējums INITIALE PARIS
••Salona paklāji
••19 collu vieglmetāla diski

* Vērša āda. Sēdekļi ar ādas pārklājumu (krāsotu vērša ādu) – priekšējā sēdekļa daļa, atzveltne, sānu balsti. Citas daļas pārklātas ar impregnētu audumu.

Aprīkojums
Initiale Paris (SL MAGNETIC +)

19 collu vieglmetāla diski ar
Initiale Paris dizainu

Salons ar ādas apšuvumu tumši zilā krāsā*

••Palīdzības sistēma automašīnas novietošanai, uz
priekšu / atpakaļgaitā
••4CONTROL pakete: 4 riteņu stūrēšanas sistēma
4ContRol un electronic Damper Control
(elektroniski regulējama amortizatoru darbība)
••Ārkārtas bremzēšanas sistēma
••Drošas distances kontrolsistēma
••Head-Up displejs
••Aktīvā ātruma kontrole (bezmaksas opcija
Grandtour versijai)
••Elektriski regulējami, apsildām priekšējie sēdekļi ar
ventilācijas funkciju un vadītāja sēdekļa atmiņas
iestatījumiem
••elektriski regulējami un nolokāmi sānu spoguļi ar
atmiņu
••Laminēti sānu logi
••Tonēts aizmugurējais logs
••Priekšējie galvas balsti Relax

Salons ar ādas apšuvumu balinājuma krāsā* (papildus)

••R-LINK 2 multimediju sistēma ar 8.7 collu ekrānu
un BOSE skaņas sistēma, 2 USB/ligzda/SD
Active Noise Cancelling funkcija ( aktīvā trokšņu
samazināšana dīzeļa versijai Energy dCi 160 ) **
••Bezkontakta atvēršanas sistēma bagāžnieka
vākam (Grandtour versijai)
••Nappa ādas apdare grafīta krāsā (pelēka - grafīta
krāsas apdare pieejama kā bezmaksas opcija)
••Durvju sliekšņu uzlikas ar initiAle PARiS uzrakstu
••Marķējums INITIALE PARIS
••Salona paklāji
••19 collu vieglmetāla diski

* Vērša āda. Sēdekļi ar ādas pārklājumu (krāsotu vērša ādu) – priekšējā sēdekļa daļa, atzveltne, sānu balsti. Citas daļas pārklātas ar impregnētu audumu.

Tehniskie dati Talisman
Dzinēji
Degvielas tips
Transmisija
Emisijas standarts
Dzinēja tips
Degvielas iesmidzināšanas veids
Cilindra tilpums (cm3)
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm)
Cilindru / vārstu skaits
Kompresijas pakāpe
Maksimālā jauda kW (ZS) pie apgriezieniem minūtē
Maksimālais griezes moments Nm pie apgriezieniem minūtē
Sistēma Stop & Start + Energy Smart Management
Kvēpu filtrs

ENERGY
TCe 150 EDC
benzīns
EDC automātiskā 7 pārnesumi
Euro 6
turbo
tiešā
1618
79,5 × 80,5
4 / 16
10:1
110 (150) pie 5200
220 pie 1750
jā / jā
-

ENERGY
TCe 200 EDC
benzīns
EDC automātiskā 7 pārnesumi
Euro 6
turbo
tiešā
1618
79,5 × 80,5
4 / 16
10:1
147 (200) pie 6000
260 pie 2500
jā / jā
-

STŪRES MEHĀNISMS
Stūres pastiprinātājs
Minimālais apgriešanās diametrs starp sienām (m) ar 2 riteņu stūrēšanu
/ 4 riteņu stūrēšanu
Minimālais apgriešanās diametrs starp apmalēm (m) ar 2 riteņu
stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu
Kopējais stūres apgriezienu skaits no atdures līdz atdurei ar 2 riteņu
stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu
DARBĪBAS EFEKTIVITĀTE
Maksimālais ātrums (km/h)
0 līdz 100 (km/h)
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJAS*
Degvielas bākas ietilpība ar 2 riteņu stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu
CO2 emisijas (g / km)
Pilsētas cikls (l / 100km)
Ārpilsētas cikls (l / 100km)
Kombinētais cikls (l / 100km)

ENERGY
dCi 160 EDC
dīzelis
EDC automātiskā 6 pārnesumi.
Euro 6
twin-turbo
Common Rail
1598
80 × 79,5
4/16
15,4:1
118 (160) pie 4000
380 pie 1750
jā / jā
jā

12,1 / 11,3
11,6 / 10,8
2,8 / 2,4
210
9,6

237
7,6

205
10,4

205
10,8

215
9,4

51
127 / 130**
7,5
4,6 / 4,7**
5,6 / 5,8**

51
127 / 130**
7,5
4,6 / 4,7**
5,6 / 5,8**

52 / 47
102
4,5
3,5
3,9

52 / 47
112 / 115**
4,8 / 4,9**
3,9 / 4,1**
4,2 / 4,4**

52 / 47
115 / 118**
5,0 / 5,1**
4,0 / 4,4**
4,4 / 4,5**

16’’ 215/60 R16 95H; 17” 225/55 R17 101W; 18’’ 245/45 R18 100W; 19’’ 245/40 R19 98Y

BALSTIEKĀRTA
Priekšējā
Aizmugurējā

Masa (kg)*
Pašmasa
Transportlīdzekļa pilna masa
Transportlīdzekļa pilna masa ar piekabi (ar bremzēm)

ENERGY
dCi 130 EDC
dīzelis
EDC automātiskā 6 pārnesumi
Euro 6
turbo ar mainīgu ģeometriju
Common Rail
1598
80 × 79,5
4 / 16
15,7:1
96 (130) pie 4000
320 pie 1750
jā / jā
jā

elektrisks, mainīga pastiprinājuma spēka

RITEŅI UN RIEPAS
Riteņu un riepu izmērs (atkarībā no versijas)

BREMŽU IEKĀRTA
Priekšā: ventilējamie diski (TRW) – diametrs (mm) / biezums (mm)
Aizmugurē: pilnie diski (TP) – diametrs (mm) / biezums (mm)

ENERGY
dCi 130
dīzelis
Manuālā 6 pārnesumi
Euro 6
turbo ar mainīgu ģeometriju
Common Rail
1598
80 × 79,5
4 / 16
15,7:1
96 (130) pie 4000
320 pie 1750
jā / jā
jā

Mac Pherson tipa balstiekārta ar trīsstaru apakšējo sviru
puscietā ass
296 / 26

320 / 28

296 / 26
290 / 11

296 / 26

320 / 28

1430
2030
1500

1430
2030
1500

1430
2030 / 2042**
1600

1481 / 1499**
2081 / 2099**
1800

1518 / 1522**
2118 / 2122**
1800

* Dati par 16” un 17” diskiem. ** Svars norādīts transportlīdzeklim ar 18” un 19” riteņiem.
Kombinētā cikla degvielas patēriņš dažādām Renault Talisman modeļu klāsta versijām variē no 3,9 līdz 5,8 l/100 km, savukārt CO2 emisijas – no 102 līdz 130 g/km. Degvielas patēriņa un izplūdes gāzu emisiju vērtības tiek iegūtas atbilstoši publicēšanas dienā spēkā esošajiem noteikumiem, balstoties
uz oficiālām pārbaudēm laboratorijas apstākļos. Degvielas patēriņš un CO2 emisijas konkrētam transportlīdzeklim faktiskos ceļa apstākļos var atšķirties no norādītajiem mērījumu rezultātiem, jo šīs vērtības ietekmē: transportlīdzekļa svars (ieskaitot uzstādīto papildu aprīkojumu, pasažieru skaitu utt.),
vadītāja prasmes un braukšanas stils, kā arī citi faktori (piemēram, ceļa apstākļi, satiksme, automobiļa stāvoklis, gaisa spiediens riepās utt.).
Driving ECO2 programmas ietvaros Renault Group piedāvā automobiļus ar risinājumiem, kas palīdz vadītājam aktīvi ietekmēt braukšanas ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus, tādējādi sniedzot ieguldījumu vides aizsardzībā.
Saskaņā ar noteikumiem atbilstoši vides aizsardzības prasībām Renault Group transportlīdzekļi tiek izgatavoti arī no pārstrādātām detaļām. Detalizētu informāciju par atbilstību vides aizsardzības prasībām uzziniet www.renault.com un pie Renault autorizētajiem partneriem.

Izmēri Talisman

Bagāžas nodalījuma ietilpība (dm3)
Kopējā ietilpība (ar riepu remonta komplektu)
Maksimālā bagāžas nodalījuma ietilpība (ar nolocītām aizmugurējo
sēdekļu atzveltnēm)
IZMĒRI (mm)
A
Kopējais garums
B
Riteņu bāze
C
Priekšējā pārkare
D
Aizmugurējā pārkare
E
Priekšējo riteņu bāzes platums (17 collu riteņi)
F
Aizmugurējo riteņu bāzes platums (17 collu riteņi)
G/G1 Kopējais platums ar/bez nolocītiem durvju spoguļiem

608
1022

H
H1
J
K

P

Augstums (bez kravas)
Augstums ar atvērtu lūku / bagāžas nodalījuma vāku
Bagāžas nodalījuma sliekšņa augstums (bez kravas)
Klīrenss bez kravas
Aizmugurē sēdošā pasažiera ceļgala attālums līdz priekšējam
sēdeklim
Interjera platums priekšā
Aizmugurējais interjera platums elkoņu augstumā
Priekšējais interjera platums plecu augstumā
Aizmugurējais interjera platums plecu augstumā
Griestu augstums priekšā, 14 grādu slīpumā (standarta
jumtam/ ar atveramu jumta lūku)

902 / 843

P1

Griestu augstums aizmugurē, 14 grādu slīpumā (standarta
jumtam/ ar atveramu jumta lūku)

854 / 848

L
4848
2808
959
1081
1614
1609
2081 / 1890

M
M1
N
N1

1463
1752
718
145

Y
Y1
Y2

262

Z1

1512
1461
1485
1400

Z2
Z3

Augšējās bagāžas nodalījuma ieejas platums / Maksimālais
bagāžas nodalījuma platums
Apakšējais bagāžas nodalījuma ieejas platums
Iekšējā interjera platums starp riteņu arkām
Maksimālais kravas platformas garums ar nolocītiem
aizmugurējiem sēdekļiem
Kravas garums līdz aizmugurējiem sēdekļiem
Bagāžas nodalījuma augstums līdz plauktam

1050 / 1136
1038
1142
2076
1204
417

Tehniskie dati Talisman Grandtour
Dzinēji
Degvielas tips
Transmisija
Emisijas standarts
Dzinēja tips
Degvielas iesmidzināšanas veids
Cilindra tilpums (cm3)
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm)
Cilindru / vārstu skaits
Kompresijas pakāpe
Maksimālā jauda kW (ZS) pie apgriezieniem minūtē
Maksimālais griezes moments Nm pie apgriezieniem minūtē
Sistēma Stop & Start + Energy Smart Management
Kvēpu filtrs

ENERGY
TCe 150 EDC
benzīns
EDC automātiskā 7 pārnesumi
Euro 6
turbo
tiešā
1618
79,5 x 80,5
4 / 16
10:1
110 (150) pie 5200
220 pie 1750
jā / jā
-

ENERGY
TCe 200 EDC
benzīns
EDC automātiskā 7 pārnesumi
Euro 6
turbo
tiešā
1618
79,5 x 80,5
4 / 16
10:1
147 (200) pie 6000
260 pie 2500
jā / jā
-

STŪRES MEHĀNISMS
Stūres pastiprinātājs
Minimālais apgriešanās diametrs starp sienām (m)
ar 2 riteņu stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu
Minimālais apgriešanās diametrs starp apmalēm (m)
ar 2 riteņu stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu
Kopējais stūres apgriezienu skaits no atdures līdz atdurei
ar 2 riteņu stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu
DARBĪBAS EFEKTIVITĀTE
Maksimālais ātrums (km/h)
0 līdz 100 (km/h)
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJAS*
Degvielas bākas ietilpība ar 2 riteņu stūrēšanu / 4 riteņu stūrēšanu
CO2 emisijas (g / km)
Pilsētas cikls (l / 100km)
Ārpilsētas cikls (l / 100km)
Kombinētais cikls (l / 100km)

ENERGY
dCi 160 EDC
dīzelis
EDC automātiskā 6 pārnesumi.
Euro 6
twin-turbo
Common Rail
1598
76 x 80,5
4 / 16
15,4:1
118 (160) pie 4000
380 pie 1750
jā / jā
jā

12,1 / 11,3
11,6 / 10,8
2,8 / 2,4
210
9,6

237
7,6

205
10,4

205
10,8

215
9,4

51
132 / 135**
7,6 / 7,8**
4,8 / 4,9**
5,8 / 6,0**

51
132 / 135**
7,6 / 7,8**
4,8 / 4,9**
5,8 / 6,0**

52 / 47
106 / 108**
4,6 / 4,8**
3,7 / 3,8**
4,0 / 4,2**

52 / 47
115 / 117**
5,0
4,0 / 4,2**
4,4 / 4,5**

52 / 47
118 / 120**
5,0 / 5,1**
4,2 / 4,3**
4,5 / 4,6**

16’’ 215/60 R16 95H; 17” 225/55 R17 101W; 18’’ 245/45 R18 100W; 19’’ 245/40 R19 98Y

BALSTIEKĀRTA
Priekšējā
Aizmugurējā

Masa (kg)*
Pašmasa
Transportlīdzekļa pilna masa
Transportlīdzekļa pilna masa ar piekabi (ar bremzēm)

ENERGY
dCi 130 EDC
dīzelis
EDC automātiskā 6 pārnesumi
Euro 6
turbo ar mainīgu ģeometriju
Common Rail
1598
76 x 80,5
4 / 16
15,7:1
96 (130) pie 4000
320 pie 1750
jā / jā
jā

elektrisks, mainīga pastiprinājuma spēka

RITEŅI UN RIEPAS
Riteņu un riepu izmērs (atkarībā no versijas)

BREMŽU IEKĀRTA
Priekšā: ventilējamie diski (TRW) – diametrs (mm) / biezums (mm)
Aizmugurē: pilnie diski (TP) – diametrs (mm) / biezums (mm)

ENERGY
dCi 130
dīzelis
Manuālā 6 pārnesumi
Euro 6
turbo ar mainīgu ģeometriju
Common Rail
1598
76 x 80,5
4 / 16
15,7:1
96 (130) pie 4000
320 pie 1750
jā / jā
jā

Mac Pherson tipa balstiekārta ar trīsstaru apakšējo sviru
puscietā ass
296 / 26

320 / 28

296 / 26
290 / 11

296 / 26

320 / 28

1490 / 1494**
2140 / 2144**

1490 / 1494**
2140 / 2144**

1504 / 1516**
2152 / 2164**
1850

1536 / 1540**
2184 / 2190**

1540
2190

* Dati par 16” un 17” diskiem. ** Svars norādīts transportlīdzeklim ar 18” un 19” riteņiem.
Kombinētā cikla degvielas patēriņš dažādām Renault Talisman modeļu klāsta versijām variē no 4,0 līdz 6,0 l/100 km, savukārt CO2 emisijas – no 106 līdz 135 g/km. Degvielas patēriņa un izplūdes gāzu emisiju vērtības tiek iegūtas atbilstoši publicēšanas dienā spēkā esošajiem noteikumiem, balstoties
uz oficiālām pārbaudēm laboratorijas apstākļos. Degvielas patēriņš un CO2 emisijas konkrētam transportlīdzeklim faktiskos ceļa apstākļos var atšķirties no norādītajiem mērījumu rezultātiem, jo šīs vērtības ietekmē: transportlīdzekļa svars (ieskaitot uzstādīto papildu aprīkojumu, pasažieru skaitu utt.),
vadītāja prasmes un braukšanas stils, kā arī citi faktori (piemēram, ceļa apstākļi, satiksme, automobiļa stāvoklis, gaisa spiediens riepās utt.).
Driving ECO2 programmas ietvaros Renault Group piedāvā automobiļus ar risinājumiem, kas palīdz vadītājam aktīvi ietekmēt braukšanas ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus, tādējādi sniedzot ieguldījumu vides aizsardzībā.
Saskaņā ar noteikumiem atbilstoši vides aizsardzības prasībām Renault Group transportlīdzekļi tiek izgatavoti arī no pārstrādātām detaļām. Detalizētu informāciju par atbilstību vides aizsardzības prasībām uzziniet www.renault.com un pie Renault autorizētajiem partneriem.

Izmēri Talisman Grandtour

Bagāžas nodalījuma ietilpība (dm3)
Kopējā ietilpība (ar riepu remonta komplektu)
Maksimālā bagāžas nodalījuma ietilpība (ar nolocītām aizmugurējo
sēdekļu atzveltnēm)
IZMĒRI (mm)
A
Kopējais garums
B
Riteņu bāze
C
Priekšējā pārkare
D
Aizmugurējā pārkare
E
Priekšējo riteņu bāzes platums (17 collu riteņi)
F
Aizmugurējo riteņu bāzes platums (17 collu riteņi)

572
1681

G/G1
H
H1
J
K
L

4865
2809
959
1097
1614
1609

M
M1
N
N1
P

Kopējais platums ar/bez nolocītiem durvju spoguļiem
Augstums (bez kravas)
Augstums ar atvērtu bagāžas nodalījuma lūku
Bagāžas nodalījuma sliekšņa augstums (bez kravas)
Klīrenss bez kravas
Aizmugurē sēdošā pasažiera ceļgala attālums līdz priekšējam
sēdeklim
Priekšējais interjera platums elkoņa augstumā
Aizmugurējais interjera platums elkoņu augstumā
Priekšējais interjera platums plecu augstumā
Aizmugurējais interjera platums plecu augstumā
Griestu augstums priekšā, 14 grādu slīpumā (standarta
jumtam/ ar atveramu jumta lūku)

2081 / 1890
1465
2111
571
145
262
1512
1461
1485
1400
902 / 843

P1

Griestu augstums aizmugurē, 14 grādu slīpumā (standarta
jumtam/ ar atveramu jumta lūku)

854 / 848

Y

Augšējās bagāžas nodalījuma ieejas platums / Maksimālais
bagāžas nodalījuma platums
Apakšējais bagāžas nodalījuma ieejas platums
Iekšējā interjera platums starp riteņu arkām
Maksimālais kravas platformas garums ar nolocītiem
aizmugurējiem sēdekļiem
Kravas garums līdz aizmugurējiem sēdekļiem
Bagāžas nodalījuma augstums līdz plauktam

969 / 1075

Y1
Y2
Z1
Z2
Z3

1037
1436
2011
1116
432

Iepazīstiet RENAULT TALISMAN plašāk
adresē www.renault.lv

Šis dokuments ir sagatavots, izmantojot informāciju par pirmsražošanas un prototipa modeļiem. Renault, saskaņā ar nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildaprīkojumā. Ja informācija tiek mainīta, Renault dīleri tiek par
to informēti pēc iespējas ātrāk. Dažādās pārdošanas valstīs versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai papildus piederums). Lai iegūtu aktuālāko informāciju, lūdzam sazināties ar Jums tuvāko dīleri. Drukas tehnoloģisko iemeslu
dēļ, šajā dokumentā attēlotās krāsas var atšķirties no reālajām virsbūves vai interjera elementu apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. Šīs publikācijas pilnīga vai daļēja atveidošana jebkurā formātā un veidā, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Renault, ir aizliegta.
Renault rekomendē
Renault zaleca
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