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sporta apvidus automobilis Arkana, jaunums 
Renault saimē, ir pilnīgi atšķirīgs. Plūstošas līnijas 
un perfekts izskats, taču to raksturo arī izturība 
un plaša telpa pasažieriem un bagāžai. Jaunais 
Renault Arkana ir pieejams ar inovatīvu hibrīda 
piedziņu, kā arī R.S. Line izpildījumā.

jauna pieeja SUV



R.S. Line* izpildījumā pilnīgi jaunais Renault 
Arkana var lepoties ar īpašu sporta SUV stilu. 
Iedvesmojoties no Renault Sport DNS, tas 
apvieno robustumu un eleganci: motorsporta 
iedvesmots spliters, glancētas melnas detaļas, 
ekskluzīvi diski Silverstone ar sarkaniem 
akcentiem – šeit vienmēr virmo spēcīgas 
emocijas! Aizmugurē divi izplūdes sistēmas 
uzgaļi uzsver pilnīgi jaunā Arkana dinamisko 
raksturu, bet R.S. Line emblēmas uz spārniem 
atgādina par piederību ļoti īpašu automobiļu 
saimei.

* Attēlā automobilis ar papildaprīkojuma krāsu pakotni: 
priekšējais un aizmugurējais bampers, apakšējās durvju uzlikas 
virsbūves krāsā; lakots spoilers.

pārliecinošs 
sportiskums







Melns jumts,  kombinēta  ādas un zamšādas 
apdare ar sarkanām nošuvēm, kas redzamas 
arī uz durvju paneļiem. Renault Arkana interjers 
izstaro sportiskumu! Stūresrats ir apvilkts ar 
ādu, savukārt instrumentu paneli ar oglekļa 
šķiedras stila apdari akcentē sarkana līnija, 
un ar sarkanām līnijām ir dekorētas arī 
drošības jostas. Alumīnija pedāļi, “e-shifter” 
pārnesumkārbas svira (E-TECH hibrīdā) ir 
perfekti pieskaņota, kuras emblēma ne mirkli 
neļauj šaubīties par automašīnas īpašo 
izcelsmi.. Ar jauno Renault Arkana jūs izbaudīsiet 
braucienus pavisam citā līmenī.

sportiskuma 
iemiesojums



Īpašās C formas gaismas, 100 % LED lukturi, 
raksturīgais dizains, kas redzams arī automašīnas 
aizmugurējā daļā. Salonā zem 7 collu vai 9,3 collu 
skārienjutīgā ekrāna centrālajā konsolē ir izvietota 
automātiskā elektriskā stāvbremze. Jaunā Renault 
Arkana kabīnē ir atrodami vairāki uzglabāšanas 
nodalījumi un viedtālruņa indukcijas uzlādes 
sistēma*. Komforts un ergonomika iet roku rokā, 
par ko liecina arī Bose® audio sistēma ar deviņiem 
skaļruņiem. Savukārt multi-sense sistēma 
nodrošina vēl lielāku individualitāti, piedāvājot 
4 braukšanas režīmus un 8 apgaismojuma 
variantus.

* Pieejamība atkarīga no versijas.

tehnoloģijām 
pielādēts







Jaunais Arkana kupeju padara tikpat ietilpīgu 
kā sedanu: pasažieru kājām un ceļgaliem 
pieejamā telpa nosaka jaunus standartus. 
Savukārt bagāžas nodalījums ar 513 litru 
tilpumu (480 litru E-TECH hibrīda versijā) 
piedāvā plašu, ietilpīgu un parocīgu telpu. 
Tā augstumā regulējamo grīdu var novietot 
zemākajā pozīcijā, tādējādi palielinot ietilpību, 
vai augstajā pzoīcijā, lai atvieglotu smagu 
priekšmetu iekraušanu. Tā ir konfigurācija, 
kas ļauj maksimāli izmantot līdzenu virsmu, 
kad nolaista 2/3-1/3 proporcijā nolokāmā 

aizmugurējo sēdekļu atzveltne.

plašāka telpa



E-TECH hibrīda spēka agregāts divus elektriskos 
motorus un iekšdedzes dzinēju apvieno ar 
multi-mode pārnesumkārbu bez sajūga. Tā 
priekšrocība ir iespēja līdz 80 % braucienu 
pilsētā veikt elektriskajā režīmā, tā samazinot 
CO2 emisiju un degvielas patēriņu (līdz pat 
40 %). Tā kā kustības uzsākšana vienmēr notiek 
elektriskajā režīmā, paātrinājums ir spraigs 
un dinamisks. Un, pateicoties reģeneratīvajai 
bremzēšanai, baterija braucot uzlādējas. Turklāt, 
ieslēdzot “B” (Brake) režīmu un bremzēšanu 
padarot intensīvāku, ir iespējams atgūt vēl vairāk 
enerģijas. Klusums, atsaucība, izveicība… vai jūs 
brauktu pilsētā vai pa šoseju, E-TECH hibrīda 
dzinējs jums sniedz vēl nebijušas braukšanas 
sajūtas.  

* Salīdzinājumā ar ekvivalentu iekšdedzes dzinēju.

E-TECH hibrīda 
spēka agregāts, 
daudzpusība un 
efektivitāte
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Pilnīgi jaunais Renault Arkana ir aprīkots ar 
piecpadsmit novatoriskām vadītāja palīdzības 
sistēmām. Absolūti drošs, jūsu SUV sola pilnīgu 
kontroli pār ceļu.

1. Digitālais instrumentu panelis ir ārkārtīgi efektīvs. 
Tā 4,2”, 7” vai 10,2” krāsu ekrāns (atkarībā no versijas) 
piedāvā dublēt navigāciju un pielāgot braukšanas 
informācijas saskarni.

2. Augstākajos aprīkojuma līmeņos centrālo konsoli 
papildina liels 9,3 collu vertikālais skārienekrāns (7 
collu horizontālais ekrāns citos izpildījumos). Kopā ar 
instrumentu paneli jūsu transportlīdzeklī ir viens no 
lielākajiem ekrānu laukumiem automašīnas klasē.

dominējiet pār ceļu 
no jūsu kokpita
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4.

3. Izmantojot vairākus radara sensorus, aizmugurējās 
satiksmes brīdinājuma sistēma atpazīst tuvumā 
esošos transportlīdzekļus un brīdina par tiem, kad jūs 
atpakaļgaitā izbraucat no stāvvietas.

4. Adaptīvā kruīza kontrole (ar Stop & Go) ir aktīva 
ātruma diapazonā no 0 līdz 160 km/h, pat līkumos*. 
Autošosejas un satiksmes palīgs pielāgo jūsu ātrumu 
un uztur drošu attālumu no priekšā braucošā 
transportlīdzekļa. Ja tas apstājas, pilnīgi jaunais Arkana 
arī apstājas un automātiski atkal ieslēdzas (3 sekunžu 
laikā) bez vadītāja iejaukšanās palīdz noturēt jūs 
braukšanas joslas centrā un brīdina, ja notiek nejauša 
nepārtrauktās vai pārtrauktās ceļa līnijas šķērsošana.

* Sistēmas iespēju robežās.



Baltā individualizēšanas pakotne: priekšējā un aizmugurējā aizsargplāksne, 
spoilers uz bagāžas nodalījuma pārsega un bampera

Zilā Zanzibar(2)

Pelēkā Metalic(2)

Sarkanā Flame(2)

Melnā Night(2)

Oranžā Valencia(2)(3)

Krāsu palete Individualizēšanas pakotnes

(1) Bezkrāsas lakas pārklājums
(2) Metāliskā krāsa
(3) Pieejama tikai R.S. Line versijai
Fotoattēli nav līgumiski saistoši.

Baltā Arctic (nemetāliskā)(1) Baltā Universe(2)

Oranžā individualizēšanas pakotne: priekšējā un aizmugurējā aizsargplāksne, 
spoilers uz bagāžas nodalījuma pārsega un bampera

Sarkanā individualizēšanas pakotne: priekšējā un aizmugurējā aizsargplāksne, 
spoilers uz bagāžas nodalījuma pārsega un bampera



izmēri

micro-hybrid hybrid

Bagāžas nodalījuma ietilpība – VDA standarts (litri)
Min. bagāžas ietilpība 513 480
Maks. bagāžas ietilpība 1 296 1 263
Telpa zem bagāžnieka grīdas 28 0
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Renault recommandeRenault rekomende

Iepazīsti Jauno RENAULT ARKANA 
www.renault.lv

Kaut arī ir pieliktas visas pūles, lai šajā brošūrā ietvertā informācija būtu pēc iespējas precīzāka un aktuālāka, Renault patur tiesības veikt izmaiņas auto modeļos, to specifikācijā, aprīkojumā un aksesuāros bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Brošūras neizbēgami noveco vai dažos aspektos zaudē aktualitāti un kļūst neprecīzas, kamdēļ auto modeļu īpašības, aprīkojuma specifikācijas vai aksesuāri varētu būt mainījušies pēc zemāk norādītā brošūras publicēšanas datuma, 
kā arī var atšķirties no tajā sniegtajiem aprakstiem un publicētajām fotogrāfijām. Lai nodrošinātu, ka šīs publikācijas drukāšanas brīdī tajā ievietotā informācija, apraksti un attēli ir precīzi un aktuāli, tika darīts viss iespējamais, tomēr 
attēli ne vienmēr spēj precīzi atainot realitāti.  Arī ekrāna atveides ierobežojumu dēļ nav iespējams pilnīgi precīzi atainot krāsu toņu nianses. Tāpēc ir ļoti svarīgi sazināties ar tuvāko Renault pārstāvi, pirms iegādāties kādu produktu, lai 
pārliecinātos, vai pasūtītās automašīnas īpašības, specifikācijas, ekipējums vai aksesuāri atbilst brošūrā redzamajam.
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