KONFIGURACE RENAULT Arkana
Vytvořeno: 22/05/2022

RENAULT Arkana Intens E-Tech 145
Motor: E-TECH 145
Zdvihový objem (cm3): 1598

www.renault.cz

Palivo: Benzín / elektřina
Typ převodovky: multimódová automatická
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Opce a příslušenství
Čalounění

Barva

kombinace látkového
čalounění s umělou kůží,
šedé / tmavé

červená flamme

Kola
disky kol z lehkých slitin
18", design Pasadena

Jiné možnosti
digitální přístrojový štít 10,2"
rezervní kolo

Standardní výbava
AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
ABS s rozdělovačem brzdného účinku
airbag řidiče a spolujezdce
airbag spolujezdce s možností deaktivace
přední boční a hlavové airbagy
3 výškově nastavitelné opěrky vzadu
e-call - systém nouzového volání

www.renault.cz

upozornění na dodržování bezpečné
vzdálenosti
systém upozornění na vybočení z jízdního
pruhu s korekcí jízdní dráhy
rozpoznávání dopravních značek
systém úchytů dětských sedaček isofix
stabilizační systém ESC a asistent pro rozjezd
do kopce
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aktivní nouzové brzdění s detekcí chodců a
cyklistů

KOMFORT
elektricky ovládaná přední okna s impulzním
ovládáním
automatická klimatizace
volant potažený jemnou kůží
sedadlo řidiče man.nastavitelné v 6 směrech,
sedadlo spolujezdce man.nastavitelné v 6
směrech
hands-free karta Renault
zadní opěradlo dělené v poměru 2/3-1/3 s
loketní opěrkou a držáky na kelímky

VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ
zatmavená zadní okna
automatické přepínání dálkových světel
dešťový a světelný senzor
full LED světlomety LED Pure Vision
Performance
elektrochormatické vnitřní zpětné zrcátko
elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější
zpětná zrcátka, elektrickysklopná

MULTIMÉDIA
standardní mapové podklady
multimediální a navigační systém Easy Link
9,3", audiosystém Arkamys

ŘÍZENÍ
adaptivní tempomat s funkcí stop&go
zadní parkovací kamera
systém sledování mrtvého úhlu
Multi-sense s 3 nastavení celého vozu,
ambientní osvětlení interiéru
přední a zadní parkovací senzory
poloautomatická parkovací brzda s funkcí
auto-hold
rear traffic alert (upozornění před
přijíždějícími vozidly při couvání)

VZHLED
disky kol z lehkých slitin 18"
disky kol z lehkých slitin 18", design
Pasadena, šedá Erbé s diamantovým efektem

VNITŘNÍ VZHLED
kombinace látkového čalounění s umělou
kůží, šedé / tmavé

Technické údaje
Objem kapalin
Objem palivové nádrže (l):

Spotřeba a emise (VIN WLTP)
50

Spotřeba a emise (WLTP)
Kombinovaná spotřeba WLTP
(l/100 km):
Emise CO2 WLTP (g/km):

www.renault.cz

4.814
108.7

WLTP Emise CO2 (g/km) - smíšený
cyklus:
Emise CO2 - vážený kombinovaný
cyklus WLTP (g / km):
Spotřeba paliva WLTP - vážený
kombinovaný cyklus (l / 100 km):
WLTP spotřeba - smíšený cyklus
(l/100 km):
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Výkony
Maximální rychlost (km/h):
Zrychlení 0-100 km/h (s):

172
10,8

Pohon
Pohon:

Přední

Karosářské provedení
Typ karoserie:
Počet dveří:

SUV
5

Řízení
Průměr otáčení (m):

Metodika měření:
WLTP
Maximální točivý moment 148 (ICE) + 205
(Nm):
(EV)
Zdvihový objem (cm3):
1598
Palivo:
Benzín / elektřina

Rozměry
Světlá výška (mm):
Šířka vozidla (mm):
Rozchod zadní nápravy:
Délka (mm):
Rozvor (mm):
Rozchod přední nápravy:

200
1 821
1 584
4 568
2 720
1 562

11,2

Typ vozidla
Kola a pneumatiky
Pneumatiky (přední/zadní):

215 / 55 R18

428
1961

Typ převodovky:
Počet rychlostí:

1 510

Motor
Max. výkon kW (k):
Typ vstřikování:
Metodika NEDC=0 / Metodika
WLTP =1:
Emisní norma:

RJLLH2MU4UA4210000
5

Převodovka

Hmotnosti
Užitečná hmotnost (kg):
Maximální dovolená celková
hmotnost (kg):
Pohotovostní hmotnost (kg):

Typ vozidla TVV:
Počet míst:

105 (143)
Nepřímé
1
EURO6

multimódová
automatická
El.motor:
2stup.,Spal.motor:
4stup.

Objem
Maximální objem zavazadlového
prostoru (dm3):
Objem zavazadlového prostoru
(dm3):

1 263
480

Vozidlo bude vybaveno jednou ze zobrazených pneumatik. Konkrétní pneumatiku určí výrobní závod na základě
dodavatelského řetězce. Volbu pneumatiky nelze nijak ovlivnit. Další informace o vozidle a cenách najdete v ceníku
nebo se obraťte na autorizovaného prodejce.

www.renault.cz
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Štítky pneumatik identické pro přední i zadní nápravu

*Vzhledem ke specifikům výroby vozidel vždy zobrazujeme více štítků.
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