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Jaunais



Jaunais Renault KADJAR ir pilnvērtīgs apvidus SUV 

ar spēcīgu stilu. Hromēta priekšējā reste ar LED 

gaismas lukturiem lieliski atspoguļo tā raksturu. 

Pure LED Full Vision apgaismojums nodrošinās

lielisku redzamību jebkuros laika apstākļos.

Pateicoties augstajam klīrensam un 19 collu 

vieglmetāla riteņu diskiem, tas pārvarēs jebkuru 

ceļu. Haizivs spuras tipa antena lieliski apvieno 

veiksmīgu dizainu ar aerodinamiku.

Sportisks siluets







Izmantojiet visas SUV ērtības. Mūsdienīgs 

dizains, perfekta ergonomika, jauni apdares 

materiāli un hromēti apdares elementi aicina 

Jūs izbaudīt katru mirkli. 

Sēžot pie jaunā Renault KADJAR stūres, jūs 

varat baudīt braukšanas prieku pat 

visprasīgākajos maršrutos. Pārskatāms 

mērinstrumentu  panelis, apgaismota centrālā 

konsole un daudzas jaunās iekārtas veicina 

braucienu uz nezināmo.

Komforta zona





Jaunais Renault KADJAR ir izstrādāts, lai tiktu 

galā ar visdažādākajiem izaicinājumiem, var 

viegli pārvarēt pat visgrūtāko reljefu un pielāgoties 

jebkuriem apstākļiem. Viss, kas Jums nepieciešams, 

ir rokas atstatumā, lai pārveidotu automašīnu no 

divu riteņu piedziņas uz četru riteņu piedziņu, iz-

mantojot intuitīvo trīs pozīciju pogu: 2WD, 4WD 

Lock un Auto. Augsts klīrenss, hromētas sānu aiz-

sargjoslas, priekšējais un aizmugurējais šasijas 

pārsegs - atvieglo braukšanu apgrūtinātos apvidos 

vai manevrējot pilsētas apstākļos.

Intuitīva 2WD/4WD poga

Pietiek to pareizi pagriezt, lai pielāgotu piedziņas 

efektivitāti pašreizējiem braukšanas apstākļiem. Var 

izvēlēties trīs iespējas:

-  2WD: braukt tikai ar priekšpiedziņu;

-  4WD Lock: pastāvīga četru riteņu piedziņa;

-  Auto: automātiska piedziņas izvēle ar diviem 

vai četriem riteņiem atkarībā no braukšanas ap-

stākļiem.

Gatavs piedzīvojumiem





Jaunajā Renault KADJAR jūs varat justies lieliski. 

Bagāžas nodalījumā būs pietiekami daudz vietas ve-

losipēdiem, mugursomām, iekārtām un piederu-

miem pārgājieniem brīvā dabā. Jūsu pasažieri 

būs ļoti priecīgi: lielie krūzīšu turētāji priekšā, gaisa 

kondicionēšanas atveres un USB porti pasažieriem

aizmugurējos sēdekļos mainīs viņu uztveri par 

braucienu. Ērti sēžot apsildāmā krēslā ar regulē-

jamu sēdekļa garumu un bīdāmu elkoņu balstu, jūs 

esat gatavi izbraukt pat vissarežģītāko maršrutu. 

Piedzīvojums ir skaists, ja jums ir viss nepiecieša-

mais, lai to varētu bez ierobežojumiem izbaudīt!

Harmoniski izstrādāts
salona dizains
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Centrālajā konsolē iebūvēts 7 collu skārienu jūtī-

gais ekrāns ar multimediju sistēmu R-LINK 2 ir 

ļoti ergonomisks un intuitīvs. R-LINK 2 nodrošina 

pastāvīgu savienojumu ar pasauli un piekļuvi plašam 

pakalpojumu klāstam, piemēram, TomTom Traffic, 

kas reālā laikā nodrošina visprecīzāko satiksmes 

informāciju. R-LINK 2 nodrošina ērtu braukšanu, 

ļaujot iepazīt braukšanas burvību ar spēju viegli 

izmantot personalizētu multimediju sistēmu.

Ar vienu pieskārienu







Pilna ceļa 
kontrole
Lai nodrošinātu maksimālu ceļa kontroli katra 

brauciena laikā, Jūsu rīcībā ir divas kameras, 12 

sensori un radars, kas pastāvīgi uzrauga jūsu ceļo-

juma drošību. Vai esat šķērsojis joslu, neieslēdzot 

pagrieziena signālu? Joslu kontroles sistēma in-

formēs Jūs par nepieciešamību labot trajektoriju. 

Vai esat pārsniedzis ceļa zīmē norādīto atļauto 

ātrumu? Ātruma brīdināšanas sistēma ar ceļa zīmju 

atpazīšanu sistēmu jums to paziņos. Vai jūs 

plānojat novietot automašīnu starp divām auto-

mašīnām? Easy Park Assist sistēma pārņems 

automašīnas vadību un veiks attiecīgo manevru. 

Jaunais Renault KADJAR būs teicams sabiedrotais 

jūsu ceļojumiem.



Intensīvas 
braukšanas pieredze
Visa pasaule ir atvērta jums. Jaunais TCe 160 FAP 

benzīna motors, kas paredzēts augstas veiktspē-

jas braukšanas priekam, atšķiras ar īso reak-

cijas laiku un dinamisku paātrinājumu. Tas ir 

pieejams ar mehānisku 6 pakāpju pārnesumkārbu 

vai divpakāpju sajūga automātisko EDC 7 pakāpju 

pārnesumkārbu.

Savukārt ekonomiskais dīzeļmotors Blue dCi 115 

ir aprīkots ar Overboost funkciju, kas ļauj paātrināti

palielināt jaudu un griezes momentu. Tas ir ļoti 

noderīgi sarežģītās ceļa situācijās.





Alpu balta* Perlamutra balta** 

Ural zaļa Zvaigžnu melna

* Nemetāliska   ** Speciāla metāliska

Uguns sarkana**Kosmoszila 

Augšzemes pelēka

Titāna pelēka

Dzelzs zila**

Virsbūves krāsas



LIFE

- ABS ar elektronisko bremžu sadali (EBD) un 
EBA (avārijas bremžu palīgsistēma)
- ESP (elektroniskā stabilitātes programma) + 
HSA (kalnup braukšanas palīgs)
- Riepu spiediena kontrole
- Priekšējā pasažieru drošības  spilvens ar 
deaktivizēšanas iekārtu
- Vadītāja un priekšējā pasažiera drošības
spilvens ar divpakāpju automātisko adaptā-
ciju
- Priekšējie un aizmugurējie drošības aizkari
- Priekšējie sānu drošības spilveni
- LED pagrieziena signāli priekšā un 
aizmugurē
- Kruīza kontrole / ātruma ierobežotājs

- Elektroniskā stāvbremze
- 3 punktu drošības jostas priekšējiem un 
aizmugurējiem sēdekļiem
- Galvas balsti priekšējiem un aizmugurējiem 
sēdekļiem
- Isofix sistēma aizmugurējiem sānu 
sēdekļiem
- Stūres pastiprinātājs
- Motora iedarbināšanas sistēma ar taustiņu
- Centrālā durvju bloķēšana
- Displejs - digitālais spidometrs (TFT ekrāns 
7”)
- Manuāla gaisa kondicionēšana
- Elektriski regulējami sānu spoguļi, manuāli 
nolokāmi un apsildāmi

- Elektriski regulējami priekšējie un 
aizmugurējie sānu logi ar viena 
pieskārienu slēdzi vadītāja pusē
- Digitālais radio komplekts (DAB) ar 
BLUETOOTH®, USB / ligzdu, ar melnbalto 
displeju
- Tekstila apdare
- Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
- Aizmugures sēdekļa atzveltnes no-
lokāmas proporcijā 1 / 3-2 / 3
- Centrālā konsole ar elkoņu balstu
- 12V ligzda priekšā un aizmugurē
- Ar sintētisko ādu apvilkts stūres rats - 
regulējams augstums un dziļums

- Hromētas sānu logu apmales
- Ārējie durvju rokturi un sānu spoguļu 
korpusi virsbūves krāsā
- Melni priekšējie un aizmugurējie šasijas 
aizsargi
- Sānu moldingi melnā krāsā
- LED Edge Light dienas gaismas
- Signalizācijas priekšinstalācija
- Riepu remonta komplekts
- 16” tērauda diski

16” tērauda diski Pragma

Melna tekstila apdare

Aprīkojums



- Renault Hands Free karte
- Saulessargi ar apgaismotu spoguli
- Elektriski regulējami sānu spoguļi, no-
lokāmi un apsildāmi
- Vadītāja sēdekļa augstuma un jostas 
vietas atbalsta regulēšana
- 2 x USB ligzdas aizmugurē

- Miglas lukturi ar pagrieziena funkciju
- Sānu aizsargmoldingi ar hromētu ieliktni
- Aizmugurējie parkošanās sensori
- 17’’ vieglmetāla diski Aquila

17” vieglmetāla riteņu diski Aquilla           17” vieglmetāla riteņu diski Evado (opcija)  

 Melna tekstila apdare

ZEN (LIFE+)

Aprīkojums



- Digitālais radio komplekts (DAB) ar 
BLUETOOTH®, USB / ligzda, ar 7 collu 
skārienekrānu, haizivs spuras tipa antena
- R-LINK 2 MULTIMEDIA sistēma ar navigāciju + 
piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem
- Konsoles apkārtējās gaismas
- Divzonu gaisa kondicionēšana ar aizmugurējām 
atverēm
- Vējstikla tīrītāji ar regulējamu ātrumu, gaismas 
un lietus sensors
- Automātiski aptumšojošs atpakaļskata 
spogulis
- Apgaismojums sveicienam un pavadīšanai
- Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori 

- Vadītāja sēdekļa augstuma, jostasvietas atbalsta 
un sēdvietas garuma pagarinātāja regulēšana
- Pasažieru sēdekļa augstuma un sēdvietas garuma 
pagarinātāja regulēšana
- Pasažieru sēdekļa atzveltne nolokāma
- Aizmugures sēdekļa atzveltnes nolokāmas 
proporcijā 1/3 - 2/3, aizmugures sēdeklis ar elkoņu 
balstu un „Easy Brak” sistēmu
- Ar ādas apvilkts stūres rats
- Aizmugurējie logi tonēti
- Jumta sliedes
- Joslu uzraudzības sistēma (LDW)

- Ātruma pārsniegšanas novēršana ar ceļazīmju 
atpazīšanas sistēmu (OSP / TSR)
- Adaptīvā HeadLights funkcija (AHL)
- Tekstila apdare apvienojumā ar sintētiskās ādas 
elementiem
- Priekšējo durvju sliekšņu uzlikas
- Priekšējie un aizmugurējie šasijas aizsargi tumša 
metāla pelēkā krāsā
- Priekšējais režģis ar hromētiem elementiem uz 
spīdīga melna pamata
- 18’’ vieglmetāla diski Fleuron

Ādas apdare gaiši pelēkā 
krāsā (opcija)

Ādas apdare melnā 
krāsā (opcija)

INTENS (ZEN+)

Tekstila apdare ar 
ekoloģiskās ādas 
elementiem melnā krāsā

Aprīkojums

18” vieglmetāla riteņu diski Fleuron 19” vieglmetāla riteņu diski Yohan
(opcija)



Izmēri

BAGĀŽAS NODALĪJUMA IETILPĪBA (dm³) 4x2 4x4
Kopējā ietilpība (ar riepu bojājumu remonta 
komplektu) 472  408
Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums 
(aizmugurējā sēdekļa  atzveltne nolocīta)  1478  1414

IZMĒRI (mm)
Kopējais garums 4489 4489
Riteņu bāze 2646 2646
Priekšējā pārkare 913 913
Aizmugurējā pārkare 930 930
Priekšējā riteņu sliede (mērīta uz zemes) 1556 1556
Aizmugurējo riteņu sliede (mērīta uz zemes) 1542 1542

IZMĒRI (mm)
Kopējais platums ar nolocītiem sānu spoguļiem / ar 
sānu spoguļiem 1836 / 2058 1836 / 2058

Augstums ar atvērtu aizmugurējo vāku (bez kravas) 2076 2086
Klīrenss (bez kravas) 200 200
Rādiuss ceļgaliem aizmugurējos sēdekļos 218 218
Augstums no sēdekļa līdz jumtam 14 ° leņķī priekšējos 
sēdekļos (fiksēta jumta lūka / atvērta jumta lūka) 896 896
Augstums no sēdekļa līdz jumtam 14 ° leņķī aizmugurējos 
sēdekļos (fiksēta jumta lūka / atvērta jumta lūka) 877 877

Iekšējais platums starp riteņu arkām 1099 1099
Maksimālais bagāžas telpas garums pirms/ pēc
aizmugurējā sēdekļa atzvelnes nolocīšanas 854 / 1620 854 / 1620

Ieejas / izejas leņķis 17,35° / 25,3° 17,35° / 25,3°



Aksesuāri

1.



1. Uzsveriet sava SUV rases raksturu, aprīkojot to ar
18 collu riteņu diskiem  un tērauda zilām mini 
uzlikām, virsbūves aizsardzības riteņu arkām un 
hromētiem spīdīgiem vai matētiem sānu spoguļu 
korpusu apvalkiem. Tie ir praktiski risinājumi, kas ļaus 
jums pilnībā izbaudīt apvidus auto valdzinājumu!

2. Nedēļas nogalē paņemiet kalnu velosipēdus vai velciet 
piekabi, uzstādot izvelkamu sakabes āķi savai automašīnai. 
Tas saglabās jūsu jaunā Renault KADJAR estētiku, kas 
dažu sekunžu laikā kļūs neredzams (piedāvājumā ietilpst 
arī demontējams āķis bez instrumentiem vai viengabala 
āķis).

3. Lai aizsargātu bagāžas nodalījumu, ja jāpārvadā netīri 
priekšmeti, padomājiet par Easyflex paklāju. Modulārais, 
neslīdošais un ūdens necaurlaidīgais paklājs ļauj aptvert 
visu bagāžas nodalījuma virsmu. Un ja ir vēlme nodrošināt 
kabīnes tīrību, jūs varat no plaša piedāvājuma klāsta 
izvēlēties tekstila vai gumijas grīdas paklājus.

4. un 5. Izbraucot nedēļas nogalē pie dabas, nepārtrauciet 
izmantot ērtības, kas padara ikdienas dzīvi patīkamāku - 
saliekamo galdu, kur var novietot termosu ar kafiju un citas
lietas vai izmantot viedtālruņa lādētāju, kas ļaus jūs savienot 
ar pasauli neatkarīgi no tā cik ilgs būs jūsu ceļojums.

2.

4.

3.

5.

Aksesuāri



Vairāk par Jauno Renault Kadjar 

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.  

                                   

                                      Fot.: U. Heckmann, P. Giardino, Corbis, Getty Images, E. Haveric, Y. Brossard, A. Bernier, © Renault Marketing 3D-Commerce.  
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