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Naujojo RENAULT ARKANA variantas R.S. LINE – tai ypatingo 
sportinio stiliaus miesto visureigis. Jame 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 ARKANA dinamiškumą. R.S. LINE ženklas ant sparnų 
apdailos – priminimas, kad automobilis priklauso ypatingai gaminių 
linijai. RENAULT markės automobiliams būdingoje C raidės formos žibintų 
linijoje yra priekiniai žibintai ir 100 % šviesadiodžiai žibintai, pagerinantys 
matomumą naktį.

sportiškumo 
įsikūnijimas







RENAULT ARKANA asortimentas praturtintas nauju išskirtiniu 
hibridiniu variantu E-Tech engineered. Išreiškite savo asmenybę 
rinkdamiesi ypatingą kontrastą – šiltos titano ir blizgios juodos spalvų 
derinį.* Išsiskirkite iš visų elegantišku dizainu: blizgios juodos spalvos 
priekinė ir užpakalinė plokštės, specialus lipdukas E-Tech engineered, 
šiltos titano spalvos išmetamųjų vamzdžių apdailos ir bagažinės 
aptakas, pabrėžiantis sportinę išvaizdą. Išorė dera ir su salono dizainu: 
juodi apmušalai, E-Tech ženklas ir šiltos titano spalvos elementai ant 
vairaračio, sėdynių bei prietaisų skydelio. Elegancija bet kokiu kampu. 
 

išskirtinis E-Tech 
engineered dizainas

* Yra ir kitų spalvų.
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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.

važiavimas hibridine 
pavara

1. energijos srautas
2. skaitmeninis prietaisų skydelis su 

vairuotojui svarbia informacija

* Lyginant su atitinkamu vidaus degimo varikliu.





1



3

2

Juodas stogas, odiniai / zomšiniai apmušalai su siūlėmis, oda 
aptrauktas1, 2 vairaratis, aliuminio pedalai, prietaisų skydelis su anglies 
pluošto tipo apdaila ir raudona juostele variante R.S. line arba šiltos 
titano spalvos apdaila variante E-Tech engineered – salono atmosfera 
dvelkia sportiškumu. Centriniame pulte įmontuotas stačias didelės 
raiškos 9,3 colio jutiklinis ekranas2. Tai tikras kelioninis kompiuteris, 
suteikiantis prieigą prie internetinių navigacijos paslaugų (su Europos 
žemėlapiais), taip pat leidžiantis valdyti visas ARKANA funkcijas, 
pavyzdžiui, pažangias vairavimo pagalbos sistemas, MULTI-SENSE 
technologiją. Pridėjus dar ir didelės raiškos 10,2 colio2 skaitmeninį 
prietaisų skydelio ekraną, automobilio ekranų plotas – vienas 
didžiausių tarp šios kategorijos transporto priemonių.

panirkite į malonumą

1 Išsamesnės informacijos apie naudojamas odos medžiagas teiraukitės pardavimo konsultanto.
2 Priklauso nuo varianto.

1.    įstiklintas liukas, įrengtas variante TECHNO
2.   belaidis išmaniojo telefono įkroviklis
3.   kelių ekranų sąsaja: vairavimo pagalbos sistemos, 
       MULTI-SENSE ir individualizuojami valdikliai
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itin erdvus salonas

1. iki 513 litrų talpos bagažinė
2. išimamos bagažinės grindys
3. trys užpakalinės sėdynės

Jus tikrai nudžiugins net 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). Užpakalinėje dalyje sumontuotos trys 
sėdynės, o jose sėdintys keleiviai turės daug vietos kojoms ir keliams.





važiavimo juostos kontrolė 
Ši sistema, veikianti važiuojant 70–160 km/val. greičiu, 
koreguoja vairaračio padėtį, kad transporto priemonė 
netyčia nekirstų ištisine ar punktyrine linija pažymėtos 
eismo juostos, jei vairuotojas neparodė posūkio signalo.

14 vairavimo pagalbos 
sistemų

1. Naujajame RENAULT ARKANA jums padės keturiolika 
novatoriškų vairavimo pagalbos sistemų. Važiuokite šiuo 
automobiliu būdami ramūs dėl savo saugumo.

aktyvioji avarinio stabdymo sistema 
su dviratininkų aptikimo funkcija
Sistema aptinka ta pačia juosta ar iš šono važiuojančius 
dviratininkus ir kilus pavojui sustabdo automobilį. Keliauti 
mieste ir dieną, ir naktį dar niekada nebuvo taip saugu.

kelio ženklų atpažinimo sistema 
Sistema su kamera prietaisų skydelyje 
įspėja apie didžiausią leistiną greitį.

aktyvioji avarinio stabdymo sistema 
su pėsčiųjų aptikimo funkcija
Sistema aptinka priekyje ar iš šono einančius 
pėsčiuosius ir kilus pavojui sustabdo automobilį.

įspėjimo išvažiuojant atbuline eiga 
iš stovėjimo vietos sistema 
Iš stovėjimo vietos išvažiuokite nieko nebijodami. 
RENAULT ARKANA turi jutiklius, aptinkančius artėjančią 
transporto priemonę, kurios galbūt nepastebėjote.

aktyvioji avarinio stabdymo sistema 
su automobilių aptikimo funkcija
Sistema aptinka stovinčius ar ta pačia juosta važiuojančius 
automobilius ir kilus pavojui sustabdo automobilį. Keliauti 
mieste ir dieną, ir naktį dar niekada nebuvo taip saugu.



EASY PILOT – pagalbos važiuojant 
spūstyje ir greitkeliu sistema 
Leiskite automobiliui prisiderinti prie eismo. Sistema 
reguliuoja važiavimo greitį, išlaiko saugų atstumą iki priekyje 
važiuojančios transporto priemonės ir užtikrina važiavimą 
eismo juostos viduryje. Veikia važiuojant 0–160 km/val. greičiu. 
Jūsų patogumui ir saugumui, kai eismas sustoja, automobilis 
taip pat sustos, o eismui pajudėjus vėl pradės važiuoti.

pastovaus greičio palaikymo 
sistema ir greičio ribotuvas
Valdykite važiavimo greitį naudodamiesi ant vairaračio 
esančiais mygtukais ir nustatykite didžiausią greitį, kad 
nepažeistumėte kelių eismo taisyklių ir išvengtumėte baudų.

adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema 
Sistema padeda išlaikyti saugų atstumą iki priekyje 
važiuojančios transporto priemonės. Sistema 
pristabdo automobilį, kai atstumas per mažas, ir 
vėl padidina greitį, kai kelyje nebelieka kliūčių.

aklosios zonos įspėjimas 
Važiuojant didesniu nei 15 km/val. greičiu ši sistema šviesos 
signalais įspėja apie kairėje ar dešinėje esančias transporto 
priemones, kurios nepatenka į jūsų matymo lauką.

saugaus atstumo kontrolės sistema
Jūsų transporto priemonės priekyje esanti kamera 
apskaičiuoja, koks yra saugus atstumas iki priekyje 
važiuojančios transporto priemonės. Nustačiusi avarijos 
pavojų sistema įjungia garsinį ir matomą signalą.

automatinis artimųjų ir tolimųjų šviesų perjungimas 
Prie priekinio stiklo įmontuota kamera analizuoja 
šviesos srautus ir automatiškai perjunginėja 
artimąsias šviesas į tolimąsias ir atvirkščiai.

360° kamera
Manevruokite be vargo – ARKANA turi keturias kameras, 
užtikrinančias automobilio aplinkos vaizdą 360° kampu.

automobilio statymo sistema EASY PARK ASSIST 
Padeda pastatyti automobilį. Stovėjimo vietos 
aptikimu ir vairo valdymu pasirūpins pats automobilis. 
Viskas, ką reikės daryti, – valdyti greiti.
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equilibre

įrangos variantai

techno

R.S. line E-Tech engineered



vairavimas  
• automatinis elektromechaninis 

stovėjimo stabdys su funkcija 
AUTO HOLD

• prietaisų skydelis su 10,25 colio 
spalvotu TFT ekranu

• sistema MULTI-SENSE
• perspėjimo apie greičio viršijimą 

sistema (OSP/TSR)

• nematomų zonų stebėjimo 
sistema (BSW)

• važiavimo atbuline eiga 
pagalbos sistema (RCTA)

• priekinė ir galinė automobilio 
statymo pagalbos sistema

• automatinio žibintų perjungimo 
iš tolimųjų iš artimąsias šviesas 
funkcija (AHL)

• elektrochrominis salono 
veidrodėlis

• elektrochrominis salono 
veidrodėlis

• apšvietimas AMBIENTE

komfortas
• indukcinė įkrovimo įranga

sėdynės, dėtuvės
• 1/3 ir 2/3 nulenkiama užpakalinė 

sėdynė su porankiu
• dvigubas bagažinės dugnas

multimedija
• multimedijos sistema EASY 

LINK 9,3’’ (DAB): navigacija, 
„Bluetooth®“, 2 USB lizdai, 

suderinamumas su išmaniaisiais 
telefonais („Android Auto™“ 
/ „Apple Carplay™“), 2 USB 
centrinio pulto gale

salonas
• medžiaginiai apmušalai su 

juodais ekologiškos TEP odos 
elementais

išorė
• dekoratyvinė chromuota juosta 

po šoniniais langais
• tamsinti užpakaliniai langai
• 18 colių lengvojo lydinio 

ratlankiai PASADENA

vairavimas
• aktyvioji adaptyvioji pastovaus 

greičio palaikymo sistema (ACC 
STOP&GO)

• priekinė, galinė, šoninė 
automobilio statymo pagalbos 
sistema EASY PARK ASSIST

matomumas, apšvietimas
• berėmis elektrochrominis 

salono veidrodėlis

komfortas
• oda aptrauktas vairaratis
• šildomas vairaratis

sėdynės, dėtuvės
• elektra reguliuojama 6 padėčių 

vairuotojo sėdynė su elektra 
reguliuojama juosmens atrama

• elektra reguliuojama 6 padėčių 
keleivio sėdynė

• šildomos priekinės sėdynės

salonas
• juodi lubų apmušalai
• juodi odiniai apmušalai 

su kombinuota odos TEP 
ir ALCANTARA apdaila ir 
raudonomis siūlėmis 

išorė
•  juodi šoninių veidrodėlių 

korpusai
• išoriniai ženklai R.S. line
• 18 colių lengvojo lydinio 

ratlankiai SILVERSTONE
• oranžinės VALENCIA spalvos 

metalizuojamieji dažai

aktyviosios ir pasyviosios saugos 
priemonės
• antiblokavimo sistema (ABS) ir 

staigaus stabdymo pagalbos 
sistema (AFU)

• elektroninė stabilumo 
palaikymo sistema (ESC)

• pajudėjimo įkalnėje pagalbos 
sistema (HSA)

• 6 oro pagalvės (priekinės, 
šoninės ir užuolaidinės).

• trijų taškų saugos diržai 
priekinėse ir užpakalinėse 
sėdynėse

• reguliuojamo aukščio 
galvos atramos priekinėse ir 
užpakalinėse sėdynėse

• Įranga ISOFIX vaikų saugos 

kėdutei tvirtinti prie šoninių 
užpakalinių sėdynių

• padangų oro slėgio kontrolės 
sistema (netiesioginė)

vairavimas
• elektrinis vairo stiprintuvas
• automatinis elektromechaninis 

stovėjimo stabdys
• automobilinis kompiuteris
• indikatorių skydelis su 4,2 colio 

TFT ekranu (mild hybrid)
• indikatorių skydelis su spalvotu 

7 colių TFT ekranu (E-Tech full 
hybrid) 

• kortelė RENAULT HANDS FREE
• kelio ženklų atpažinimo sistema 

(TSR)

• eismo juostos palaikymo 
sistema (LKA)

• aktyvioji stabdymo pagalbos 
sistema su pėsčiųjų aptikimo 
funkcija (AEBS)

• saugaus atstumo palaikymo 
sistema (DW)

• automatinio skambučio funkcija 
(eCall)

• greičio ribotuvas-reguliatorius
• galinė automobilio statymo 

pagalbos sistema
• galinio vaizdo kamera

matomumas, apšvietimas
• C raidės formos šviesadiodžiai 

žibintai FULL LED PURE VISION
• reguliuojamo dažnio valytuvai, 

lietaus ir šviesos jutiklis
• salono veidrodėlis su dienos ir 

nakties režimais
• apšviečiami kosmetiniai 

veidrodėliai skydeliuose nuo 
saulės

komfortas
• automatinis oro 

kondicionavimas su vėdinimo 
angomis antros eilės keleiviams

• užlenkiami šildomi ir elektra 
valdomi šoniniai veidrodėliai

• elektra valdomi priekiniai ir 
užpakaliniai langai

• centrinis durų užraktas
• ekologiška TEP oda aptrauktas 

vairaratis

sėdynės, dėtuvės
• reguliuojamo aukščio vairuotojo 

ir keleivio sėdynė
• 1/3 ir 2/3 nulenkiama užpakalinė 

sėdynė

multimedija
• multimedijos sistema EASY LINK 

7’’ (DAB): „Bluetooth®“, 2 USB 
/ JACK lizdai, suderinamumas 
su išmaniaisiais telefonais 
(„Android Auto™“ / „Apple 
Carplay™“), 2 USB centrinio 
pulto gale

salonas
• grafito spalvos salono 

apmušalai

• pilkos spalvos lubų apmušalai
• juodi medžiaginiai apmušalai

išorė 
• kėbulo spalvos šoninių 

veidrodėlių korpusai
• kėbulo spalvos išorinės durų 

rankenos
• grafito spalvos apatinės buferių 

apsaugos
• ryklio peleko formos antena
• tamsinti užpakaliniai langai
• 17 colių lengvojo lydinio 

ratlankiai BAHAMAS
• reikmenų pradurtai padangai 

taisyti rinkinys
• baltos ALPINE spalvos kėbulas 

(nemetalizuojamieji dažai)

R.S. line (techno +) (tik mild hybrid)

vairavimas
• aktyvioji adaptyvioji pastovaus 

greičio palaikymo sistema (ACC 
STOP&GO)

• priekinė, galinė, šoninė 
automobilio statymo pagalbos 
sistema EASY PARK ASSIST

matomumas, apšvietimas
• berėmis elektrochrominis 

salono veidrodėlis

komfortas
• oda aptrauktas vairaratis
• šildomas vairaratis

sėdynės, dėtuvės
• elektra reguliuojama 6 padėčių 

vairuotojo sėdynė su elektra 
reguliuojama juosmens atrama

• elektra reguliuojama 6 padėčių 
keleivio sėdynė

• šildomos priekinės sėdynės

salonas
• juodi lubų apmušalai
• juodi odiniai apmušalai 

su kombinuota odos TEP 
ir ALCANTARA apdaila ir 
raudonomis siūlėmis 

išorė
• juodos apatinės buferio 

apsaugos, auksinės spalvos 
išmetamojo vamzdžio apdaila

• auksinės spalvos F1 šoninė 
apdailos juosta

• juodi RENAULT logotipai, juodos 
radiatoriaus grotelės

• juodas bagažinės dangčio 
aptakas

• išoriniai ženklai E-Tech 
engineered

• juodi šoninių veidrodėlių 
korpusai

• išoriniai ženklai R.S. line
• 18 colių grafito spalvos lengvojo 

lydinio ratlankiai SILVERSTONE
• oranžinės VALENCIA spalvos 

metalizuojamieji dažai

E-Tech engineered (techno +) (tik E-Tech full hybrid)

techno (equilibre +)

equilibre

„Android Auto™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas.
„Apple CarPlay™“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas.

įranga



apmušalai

juodi medžiaginiai apmušalai juodi kombinuoti medžiaginiai 
apmušalai su ekologiškos TEP odos 
elementais

juodi kombinuoti odiniai* apmušalai su 
ekologiškos TEP odos ir ALCANTARA 
elementais

juodi kombinuoti odiniai apmušalai su 
ekologiškos TEP odos ir ALCANTARA 
elementais, su aukso spalvos siūlėmis

* Visos sėdynės, šioje dokumente vadinamos odinėmis, yra su apmušalais, kurie iš dalies 
odiniai, iš dalies tekstiliniai su specialia danga. Norėdami daugiau informacijos apie 
naudojamą odą, kreipkitės į pardavimo konsultantą.



ratlankiai

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai 
BAHAMAS 

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai 
PASADENA

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai 
SILVERSTONE

18 colių grafito spalvos lengvojo lydinio 
ratlankiai SILVERSTONE



nd – neskaidrūs dažai.
md – metalizuojamieji dažai.
Spalvos nuotraukose gali šiek tiek skirtis nuo tikrų spalvų.
* Išskyrus variantą R.S. LINE
** Tik variantas R.S. LINE

kėbulo spalvos

Raudona FLAME (md)Juoda METALLIC (md) Pilka METALLIC (md)

Oranžinė VALENCIA** (md)

Mėlyna ZANZIBAR (md)

Balta PEARL (md)Balta GLACIER* (nd)



R.S. line – individualizavimas

E-Tech engineered – individualizavimas

Raudonos, oranžinės ir baltos spalvos 
individualizavimo paketai: juodos 
blizgios spalvos priekinio ir galinio 
buferio apsaugos, apsauginės 
apatinių durų kraštų juostos, 
bagažinės dangčio aptakas ir stogas.

Standartinis šiltos titano (aukso) 
spalvos paketas arba pasirenkamas 
grafito spalvos paketas: dekoratyvinė 
juosta, apatinių durų kraštų juostos, 
išmetamojo vamzdžio apdaila

priekinė buferio apsauga – balta priekinė buferio apsauga – raudona priekinė buferio apsauga – oranžinė

baltos apsauginės apatinių durų 
kraštų juostos

raudonos apsauginės apatinių durų 
kraštų juostos 

oranžinės apsauginės apatinių durų 
kraštų juostos 

aukso spalvos dekoratyvinė F1 juosta aukso spalvos apsauginės apatinių 
durų kraštų juostos

aukso spalvos išmetamojo vamzdžio 
apdaila

grafito spalvos dekoratyvinė juosta grafito spalvos apsauginės apatinių 
durų kraštų juostos

grafito spalvos išmetamojo vamzdžio 
apdaila



1. Raudonos FLAME spalvos 
individualus išorės paketas  
Įsigykite išskirtinės spalvos 
automobilį: su šiuo individualiu 
paketu (taip pat su naujais 
ratlankių dangteliais ir priekiniu 
apatiniu buferiu) jūsų ARKANA 
tikrai išsiskirs ir atspindės jūsų 
asmenybę.

1

priedai



2. Baltas bagažinės aptakas 
Pabrėžkite automobilio sportinę 
prigimtį. Tai maža, bet didelės 
įtakos išvaizdai turinti detalė.

3. Sportiniai pedalai ir tekstiliniai 
kilimėliai PREMIUM  
Sukurkite dar rafinuotesnę 
atmosferą automobilyje 
užsisakydami tekstilinius kilimėlius 
PREMIUM ir sportinius aliumininius 
pedalus.  

4. Šoniniai laipteliai  
Neikite su minia ir pasirinkite 
praktišką stilių. Šie patogūs 
šoniniai laipteliai padės lengviau 
įsėsti į automobilį ir pasiekti stogą. 
Taip pat jie saugos kėbulą nuo 
kasdienių smulkių įbrėžimų.

5. Modulinė bagažinės apsauga 
EASYFLEX 
Apsaugokite ARKANA bagažinę 
uždengdami visą jos plotą 
neslidžia ir vandeniui atsparia 
apsauga EASYFLEX, pritaikoma 
prie sėdynių konfigūracijos ir 
galinės sėdynės.

2 3

4 5



1 576

1 821

2 034

1 439 1 453

1 397

1 584

878 2 720

200

4 568

211

877 862

970

2 155

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

Matmenys milimetrais

matmenys ir talpa



Susipažinkite su RENAULT ARKANA svetainėje renault.lt
Imtasi visų atsargumo priemonių, kad šis leidinys būtų tikslus ir jame būtų spausdinimo metu turima naujausia informacija. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. Laikydamasi nuolatinio 
produkcijos tobulinimo politikos RENAULT pasilieka teisę bet kada keisti apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus RENAULT atstovams pranešama kuo greičiau. 
Priklausomai nuo pardavimo šalies, kai kurios versijos gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami naujausios informacijos kreipkitės į artimiausią 
atstovą. Dėl techninių priežasčių šiame atspausdintame dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis 
priemonėmis atkurti kurią nors šio leidinio dalį negavus raštiško RENAULT sutikimo.
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