RENAULT
ARKANA

det viktigaste
sportig SUV

3 säten bak

anslutet ekosystem

hybridmotorer

upp till 513 liter
bagageutrymmesvolym(1)

14 avancerade
förarassistanssystem(2)

(1) beroende på motor. (2) beroende på version.

sportig från start
till mål

Renault Arkana är designad i sportbilsstil. Versionen E-Tech
engineered kombinerar robusthet med elegans: en racinginspirerad
frontläpp, detaljer i högblankt svart och Silverstone-specialfälgar
med varma titaninslag. Här finns mycket som får hjärtat att slå lite
snabbare. Bak på bilen framhäver de dubbla avgasrören Arkanas
dynamiska karaktär och påminner om modellens unika härkomst.
Tål att nämnas gör även den C-formade ljussignaturen med 100 %
LED-strålkastare som förbättrar sikten på kvällen.

E-Tech engineered i
exklusiv design
Renault Arkana sticker ut med den nya premiumhybridversionen
E-Tech engineered. Låt din personlighet komma till uttryck med
den unika kontrasten mellan varm titan och blanksvart mot
metallicfärgen*. Designen är stilren och elegant: blanksvart framoch bakpanel, en speciell E-Tech engineered-dekal, avgasrör
och bagagespoiler i varm titan som framhäver sportbilslooken.
Invändigt matchar stilen bilens snygga utsida: svart insida, särskilt
E-Tech-märke och detaljer i varm titan på ratten, sätena och
instrumentbrädan. Elegans från alla vinklar.
* finns även i andra färger.

1. information om energiflöde
2. 10,2” digital instrumentpanel(1) med körinformation
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hybridteknik
E-tech-hybridtekniken kombinerar två elmotorer och en
förbränningsmotor med en kopplingsfri växellåda med flera lägen.
Du behöver inte sätta i någon sladd – batteriet laddas när du minskar
farten och bromsar. Vid stadskörning kan upp till 80 % av alla resor
köras med eldrift, vilket minskar CO2 -utsläppen och sparar upp till
40 % bränsle(2). Eftersom bilen alltid startas i elläge är accelerationen
pigg och dynamisk. Tyst, pigg och följsam – oavsett om du kör i stan
eller på landsväg ger E-tech-hybridmotorn en helt ny körupplevelse.
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(1) beroende på version. (2) jämfört med motsvarande förbränningsmotor.

1. soltak i glas visas under invändig dekor – techno
2. trådlös smarttelefonladdare
3. gränssnitt med flera skärmar:
förarassistanssystem, multi-sense och
anpassningsbara widgetar
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lyx att sjunka in i
Svart tak, mixad läder-/mockaklädsel med söm, ratt i läder(1)(2)
aluminiumpedaler, instrumentpanel med kant i kolfiberstil och varm
titan i E-Tech engineered-versionen ... känslan inne i bilen känns
lyxigt sportig. I kupén finns en vertikal högupplöst pekskärm på
9,3”(2) på mittkonsolen. Via färddatorn har du tillgång till anslutna
navigeringstjänster (med europeiska kartor). Du använder den för att
sköta alla funktioner i din Arkana, inklusive förarassistanssystem och
multi-sense-tekniken. Med den högupplösta 10,2”-skärmen(2) får du en
av de största skärmytorna för en bil i den här kategorin.
1

(1) kontakta din säljare för mer information om de lädermaterial som används.
(2) beroende på version.
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1. bagagevolym på upp till 513 l*
2. avtagbart bagagerumsgolv
3. tre riktiga säten bak

1

2

generös interiör

Med en lastvolym på 513 liter (480 liter i E-Tech hybrid-versionen) har
bagageutrymmet plats för det mesta. Här finns också ett praktiskt
flyttbart golv som kan placeras i nedersta läget för att maxa
lastutrymmet, eller i det översta för att göra det lättare att lasta i
tunga saker. När du fäller ryggstödet i baksätet (uppdelat 2/3–1/3)
får du dessutom en helt plan yta. Baksätet har tre säten och gott om
bekvämt benutrymme.
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* beroende på version.

förarassistanssystem

system för handsfree-parkering

360°-kamera

Systemet som gör att parkeringen går som en dans.
Bilen letar själv upp platsen och styr åt dig. Allt du
behöver göra är att trycka på gas och broms.

Manövrera bilen utan ansträngning – Arkanas fyra kameror ger
tillsammans 360 graders översikt över området närmast bilen.

motorväg- och köassistans

adaptiv farthållare

avståndsvarnare

skyltavläsning

Justera körningen efter trafiken. Systemet reglerar
hastigheten, håller ett säkert avstånd till bilen framför och
ser till att du håller dig mitt i filen från 0 km/h till 170 km/h.
När trafiken går långsammare stannar bilen automatiskt
och startar sedan igen, vilket ger lugn och trygg körning.

Håll säkert avstånd till bilen framför när du kör. Systemet
bromsar bilen om avståndet blir för litet och gasar
sedan när det finns tillräckligt mycket fri väg.

En kamera fram på bilen beräknar vilket avstånd som
är säkert att hålla till bilen framför. Vid risk för kollision
aktiverar systemet en hörbar och synlig varning.

Varnar via instrumentpanelen för aktuell
fartgräns under resan tack vare kamera.

farthållare/fartbegränsare

dödavinkelvarnare

aktiv panikbromsning med bilavkänning

Vid hastigheter över 15 km/h varnar systemet
via ljussignaler om det finns bilar till vänster eller
höger som kan ligga utanför ditt synfält.

automatisk omställning mellan
hel- och halvljus

aktiv panikbromsning med cyklistavkänning

Reglera hastigheten när du kör med hjälp av
knapparna på ratten. Ställ in maxfarten enligt
hastighetsbegränsningarna och undvik att köra för fort.

Systemet känner av cyklister som är i samma fil
eller kommer från sidan, och stannar bilen om det
uppstår en farlig situation. Det har aldrig varit så
säkert att köra i stadstrafik, dag som natt.

Systemet känner av stillastående bilar och sådana
som kör i samma fil, och stannar bilen om det
uppstår en farlig situation. Det har aldrig varit så
säkert att köra i stadstrafik, dag som natt.

En kamera placerad på vindrutan analyserar
ljusflöden och ställer automatiskt om
strålkastarna mellan helljus och halvljus.

Renault Arkana har fjorton innovativa förarassistanssystem. De är oerhört säkra och garanterar dig en
tryggare resa.

varningssystem vid backning ut från
parkeringsplatsen
Backa ut från parkeringsplatsen i lugn och ro.
Renault Arkana är utrustad med sensorer och varnar för
kommande bilar som du kanske inte har hunnit se än.

filhållningsassistans
Systemet är aktivt mellan 70 km/h och 160 km/h och korrigerar
ratten för att återföra bilen till körfältet om du råkar köra över
en heldragen eller streckad linje utan att använda blinkers.

aktiv panikbromsning med
fotgängaravkänning
Systemet känner av fotgängare som är mittemot
bilen eller kommer från sidan, och stannar bilen om
det uppstår en farlig situation. Det har aldrig varit
så säkert att köra i stadstrafik, dag som natt.

invändig dekor

equilibre

E-Tech engineered

techno

klädsel

motorer
bränsle
max. effekt kW (hk)/varvtal (varv/min)
max. vridmoment (Nm)/varvtal (varv/min)

särskild E-Tech engineered-klädsel
i läder*/konstmocka(3)

(1) med skiffergrå överdel i versionerna Equilibre. (2) med skiffergrå överdel i versionen Techno.
(3) med svart överdel. * alla lädersäten som benämns som läder i detta dokument är tillverkade av äkta
läder i kombination med belagd textil. Kontakta din säljare för mer information om de lädermaterial
som används.

fälgar

Bahamas 17” lättmetallfälgar
i diamantlook

Pasadena 18” lättmetallfälgar
i diamantlook

18” E-Tech engineeredlättmetallfälgar

blyfri bensin (E10)

blyfri bensin (E10) +
självladdande eldrift
69 kW (95) vid 5600 varv/min
148 Nm vid 3600 varv/min

växellåda
motortyp

turbo med direktinsprutning

teknik

svart textilklädsel/konstläderklädsel(2)

E-Tech full hybrid 145

103 kW (140)/4500 till 6000 varv/min
260 Nm/1750 till 3500 varv/min
automatisk EDC
turbo med direktinsprutning

cylindervolym (cm3)
antal cylindrar/ventiler

svart textilklädsel(1)

mild hybrid 140 EDC

skatteklass (hk) (Frankrike)
chassi och styrning
däckdimensioner
batterier
typ
spänning (V)
kapacitet (kWh)
Prestanda
maxhastighet (km/h)
0–100 km/h (s)
1 000 m från stillastående (s)
acceleration: 80 km/h till 120 km/h (s)
certifiering
protokoll
norme de dépollution
WLTP: bränsleförbrukning och utsläpp(2) (bästa scenario/värsta scenario)
CO2 (g/km)
Standard för avgasrening
volym och vikt
bränsletank (l)
tjänstevikt (kg)
Fordonets bruttovikt (GVW) (kg)
Bruttotågvikt (GTW) (kg)
Max. bromsad släpvikt (kg)

1 333
4/16
12 volt mikrohybridisering
seglingsstoppfunktion
(Start- & Stoppsystem kopplat
till bränsleavskärning för motorn
vid överhettning)
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multiläge automatisk
självladdande hybrid
blyfri bensin (E10) + eldrift
1 598
4/16
5

215/60 R17 96H/215/55 R18 95H

215/60 R17 96H/215/55 R18 95H

litiumjon
12
0.13

litiumjon
230
1.2

205
9.8
31.5
7.6

172
10.8
32.6
8.5

WLTP(1)
Euro 6D-Full

WLTP(1)
Euro 6D-Full

130/137
5.8/6.1

105/111
4.6/4.9

50
1,336
1,876
2,776
900

50
1,435
1,961
3,461
760

(1) WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): detta nya testprotokoll ger resultat som ligger mycket närmare den verkliga förbrukningen vid normal användning jämfört med
NEDC-protokollet. (2) bränsleförbrukningen, liksom CO2 -utsläppen, godkänns enligt en standardmetod. Metoden är densamma för alla tillverkare och gör det möjligt att jämföra bilar sinsemellan.

färger

personifiering – E-Tech engineered
Personifieringspaket i varm titan* (standard) och grå (tillval): sportvinge, nedre dörrskydd, avgasrör.

Metallic Svart (ML)

Solid vit* (SK)

Metallic Grå (ML)

Pärlvit (ML)

Röd Flamme (ML)

vinge i varm titan

nedre dörrskydd i varm titan

avgasrör i varm titan

grå vinge

grått nedre dörrskydd

grå avgasrör

Orange Valencia (ML)

SK: solid klarlack.
ML: metalliclack.
fotona visar endast exempel och är inte juridiskt bindande.
* inte tillgängligt i E-Tech engineered-versionen
** endast tillgängligt i E-Tech engineered-versionen

Zanzibar Blå (ML)
* beroende på version.

tillbehör

1. Röd Flamme-exteriör
personifieringspaket
Låt färgen göra intryck:
personifieringspaketet (i
kombination med navkåpor och
sportkjolpaket fram) gör din
Arkana lika unik som du.

1-4

2. vit bagagespoiler
Gör din bil ännu sportigare. En liten
detalj som gör stor skillnad!

3. sportpedaler och -golvmattor
Elegant touch med mattor
av kvalitetstextil och
aluminiumpedaler för en extra
sportig känsla.

4. sidosteg
Ta en helt ny väg och satsa på en
äventyrligare stil. De praktiska
sidostegen gör det enklare att
komma in i bilen och att komma
åt taket. De skyddar dessutom
karossen från mindre stötar i
vardagen.

2

3

4

5

5. Easyflex modulärt bagageskydd
Skydda bagageutrymmet på din
Arkana med halk- och vattensäkert
Easyflex-skydd som anpassar sig
efter säteskonfigureringen och
baksätet genom att täcka hela
lastutrymmet, med 480 liters volym.

mått och volym

Renault skötsel och service

877

862

Vi finns alltid här för dig, för att göra livet enklare
och spara tid som läggs på underhåll av din Renault:
offerter och bokningar online, paket med fasta
priser, underhållsavtal, försäkring och assistans,
personligt anpassat My Renault-program och
mycket mer. Dra nytta av våra enkla och snabba
lösningar som är skräddarsydda efter dina behov.

2 155
1 576

211

200

878

970

2 720

1 821
2 034

4 568

dina första steg
All information du behöver finns:
- på våra webbplatser, produkt-/service-/
finansieringsförslag, boka en provkörning, etc.
- i vårt återförsäljarnätverk, på möten med våra
säljteam och team av servicetekniker.
Hundraprocentig trygghet
Förbered dig på det oväntade med våra utökade
garantier, försäkringspaket och Renault Assistance
– för att du alltid ska känna dig helt lugn.

1 439

My Renault, för fullständig överblick över din bil
Njut av fördelarna med ett personligt anpassat
webbkonto, framförallt för råd, erbjudanden, exklusiva
fördelar, påminnelser om underhållsprogram, dina
kommande bokade tider etc.

1 453
1 397

Renault skötsel- och serviceexpertis
Våra Renault skötsel- och serviceavtal och paket
med fasta priser ger dig samma fördelar som ett
skräddarsytt all-inclusive-paket.
1 584

bagagerumsvolym – VDA standard (liter)
min. bagagerumsvolym
max. bagagerumsvolym
utrymme under bagagerumsgolv
mått i (mm).

mild hybrid

full hybrid

513
1 296
28

480
1 263
0

Sätt din egen prägel på din Renault
Vårt utbud av tillbehör innehåller allt du behöver för
att göra din bil ännu mer attraktiv, praktisk, bekväm
och anpassad efter just dina behov.

upptäck din Renault Arkana på www.renault.se
Vi har gjort allt som står i vår makt för att innehållet i det här dokumentet ska vara korrekt och aktuellt vid pressläggningen. Dokumentet har skapats utifrån modeller som används före lansering och prototyper. Inom
ramen för företagets ständiga strävan att förbättra produkterna förbehåller Renault sig rätten att när som helst ändra specifikationer, bilar och tillbehör som beskrivs och finns avbildade här. Renault-återförsäljarna
får meddelande om de här ändringarna så snart det är möjligt. Versionerna kan variera mellan olika försäljningsland och det kan hända att all utrustning inte finns tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör).
Kontakta din närmaste återförsäljare för den senaste informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i detta dokument avvika något från de verkliga färgerna på lack och klädsel.
Med ensamrätt. Det är förbjudet att kopiera eller på annat vis återge hela eller delar av innehållet i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Renault.
Publicis – fotorättigheter: – november 2022.
Renault s.a.s. Franskt aktiebolag med ett kapital på 533 941 113,00 euro/ 13-15, quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – Nanterre FRANKRIKE Infört i handelsregistret B 780 129 987/Tel.: 0806 00 20 20 –
RN Nordic AB, Esbogatan 12, 164 75 Kista, Sverige.
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