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Novo na Renault, o SUV desportivo Arkana 
exibe um design decisivamente diferente. 
Linhas fluidas, perfil poderoso, mas também 
robustez e espaço para os ocupantes e 
respetivas bagagens são características que o 
distinguem. Com uma versão híbrida disponível 
desde o lançamento, o Novo Renault Arkana 
dispõe também de um acabamento R.S. Line.

Uma nova 
abordagem do SUV



Na versão R.S. Line*, o Novo Renault Arkana 
exibe o estilo próprio dos SUV desportivos. 
Com um espírito inspirado no ADN da Renault 
Sport, combina robustez e elegância: lâmina 
aerodinâmica proveniente da competição 
automóvel, detalhes em preto brilhante, jantes 
em liga leve específicas, a emoção está lá. Na 
traseira, a dupla saída de escape reforça o 
carácter dinâmico do Arkana. Em destaque nos 
embelezadores dos guarda-lamas, o badge 
R.S. Line comprova a sua pertença a uma 
linhagem de exceção.

* Apresentado aqui com um pack cor disponível em opção: 
para-choques dianteiro e traseiro, friso de proteção inferior 
de porta na cor da carroçaria; tejadilho preto e spoiler preto 
brilhante.

Carácter desportivo  
indiscutível







Teto interior em preto, estofos específicos com 
costura vermelha, à semelhança dos painéis 
das portas; o interior reflete, sem dúvida, o 
seu espírito desportivo. Por trás do volante em 
couro*, o painel de bordo com uma decoração 
tipo carbono é realçado por um friso vermelho. 
Os cintos de segurança destacam-se pelas 
faixas da mesma cor. Os pedais em alumínio e 
a alavanca de velocidades do tipo «e-shifter» 
(na versão E-TECH híbrida) fazem as honras 
desta versão R.S. Line cujas marcações 
identificam a filiação. E ei-lo pronto a fazer-se  
à estrada de uma forma diferente.

* O volante mencionado em couro é couro de origem bovina. 
Para mais informações sobre os materiais utilizados, contacte 
o seu conselheiro comercial.

Inspiração  
desportiva!



A assinatura luminosa em forma de C envolve 
os faróis 100% Led, um design característico 
que está também refletido na traseira. No 
interior, a consola central, coroada com um 
grande ecrã tátil horizontal de 7 polegadas, ou 
vertical de 9,3 polegadas, integra um travão 
de estacionamento elétrico assistido, além 
de vários espaços de arrumação. Conforto e 
ergonomia lado a lado, como o comprovam 
o novo sistema de som premium Bose® com 
nove altifalantes. Para otimizar uma condução 
à medida de cada um, o sistema multi-sense 
oferece a possibilidade de escolher entre 
3 modos de condução e 8 ambientes de 
iluminação interior.

Cheio 
de tecnologias







O espaço ao nível dos pés, como à altura dos 
joelhos, é uma referência. Quanto ao porta-
bagagens, com uma capacidade de 513 litros 
(480 litros na versão E-TECH híbrida), dispõe  
de um volume generoso. O piso móvel pode ser 
colocado numa posição baixa, maximizando 
a capacidade de carga ou na posição 
mais elevada para facilitar o carregamento 
de objetos pesados. Uma configuração 
que permite explorar uma superfície plana  
se o encosto do banco traseiro 2/3-1/3  
estiver rebatido.

Grandes espaços



O motor E-TECH híbrido associa dois motores 
elétricos e um motor térmico a uma caixa de 
velocidades multimodo sem embraiagem. 
Particularmente útil na cidade, é possível 
efetuar até 80% dos trajetos em modo elétrico, 
permitindo uma redução das emissões de CO2 
e do consumo de combustível (até -40%)*. 
Como os arranques ocorrem sistematicamente 
em tração elétrica, as acelerações são 
enérgicas e dinâmicas. E, graças ao sistema de 
travagem regenerativa, a bateria carrega-se 
enquanto circula. É ainda possível recuperar 
energia ativando o modo «B» (Brake). Neste 
caso, a regeneração é maximizada. Silêncio, 
reatividade e agilidade... Na cidade como em 
estrada, o motor E-TECH híbrido proporciona-
lhe sensações de condução absolutamente 
inéditas.

* Relativamente a um motor térmico equivalente.

Híbrido, polivalente 
e eficiente





1.

2.

O Novo Renault Arkana está equipado com 
inovadores sistemas de ajuda à condução. 
Decisivamente seguro, o seu SUV garante-lhe 
uma estrada sempre controlada.

1. O quadro de instrumentos com indicação digital 
é extremamente eficiente. O ecrã a cores oferece 
a possibilidade de replicar a navegação e de 
personalizar a sua interface de condução.

2. Nos níveis de acabamento mais elevados, a 
consola central dispõe do EASYLINK 9,3’’ (EASYLINK de 
7 polegadas nas outras versões). Em conjunto com a 
do quadro de instrumentos, o seu veículo beneficia  
de uma das maiores superfícies de afixação da  
sua categoria.

Domine a estrada a 
partir do seu posto 
de condução



3.

4.

3. Graças à ação de vários radares, o sistema de 
alerta de obstáculo traseiro deteta e assinala a 
aproximação de veículos pela traseira ao sair, em 
marcha-atrás, de um lugar de estacionamento. 

4. O regulador de velocidade adaptativo (com Stop 
& Go) está ativo dos 0 km/h aos 160 km/h, mesmo 
em curva. Este sistema de assistência na condução 
em autoestrada e trânsito regula a sua velocidade 
e mantém a distância de segurança para o veículo 
que circula à sua frente. Se este parar, o Arkana 
para também e volta a arrancar automaticamente 
(no espaço de 3 segundos), sem qualquer ação 
por parte do condutor. O sistema de assistência na 
transposição involuntária de via garante que o veículo 
se mantém no centro da via e alerta o condutor  
se uma linha, contínua ou descontínua,  
for involuntariamente transposta.



Pack de personalização branco: resguardos dianteiro e traseiro, proteções de 
portas, defletor de porta-bagagens.

Azul Zanzibar(2)

Cinzento Metal(2)

Vermelho Flamme(2)

Preto Metal(2)

Laranja Valencia(2)(3)

Cores Packs de personalização

(1) Pintura opaca. Não disponível na versão RS Line
(2) Pintura metalizada.
(3) Disponível apenas na versão R.S. Line
Fotografias não contratuais.

Branco(1) Branco Universo(2)

Pack de personalização laranja: resguardos dianteiro e traseiro, proteções de 
portas, defletor de porta-bagagens.

Pack de personalização vermelho: resguardos dianteiro e traseiro, proteções 
de portas, defletor de porta-bagagens.



Dimensões

TCe EDC (micro híbrido) E-TECH 145 (híbrido)

Volume de porta-bagagens - norma VDA (litros)
Volume de porta-bagagens mín. 513 480
Volume de porta-bagagens máx. 1 296 1 263
Volume sob o falso piso 28 0
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Equipamentos e opções

Principais equipamentos de série Intens = Business +

Segurança
•	Alerta	de	ângulo	morto
•	Alerta	de	obstáculo	traseiro
•	Regulador	de	velocidade	adaptativo	e	limitador	de	

velocidade

Multimédia
•	 Easy	Link	9,3”:	sistema	multimédia	com	navegação	

conectado	com	ecrã	tátil	de	9,3”,	vertical,	compatível	
com	Android	Auto™	e	Apple	CarPlay™	-	Bluetooth®,	
entradas	USB

Conforto
•	Consola	central	com	espaço	de	arrumação
•	Piso	de	porta-bagagens	móvel:	piso	plano	com	os	

encostos	do	banco	traseiro	rebatidos
•	Renault	multi-sense,	personalização	dos	modos	de	

condução	e	ambientes	interiores
•	Retrovisor	interior	electrocromático
•	Travão	de	estacionamento	elétrico	com	função	

Auto-Hold

Design
•	 Estofos	em	tecido/TEP	preto
•	 Jantes	em	liga	leve	de	18”
•	Volante	e	punho	de	alavanca	de	velocidades	em	

couro(1)

Opções
•	 Estofos	em	couro(1)

•	 Pack	Couro	(Bancos	do	condutor	e	do	passageiro	
com	regulação	elétrica	+	volante	em	couro	+	sistema	
de	aquecimento	dos	bancos	dianteiros)

•	Pack	Parking	360º	(Câmara	360º	+	Easy	park	Assist	+	
Alerta	de	obstáculo	lateral)

•	Pintura	metalizada
•	Pneu	sobressalente	de	dimensões	reduzidas
•	Retrovisores	exteriores	em	preto	brilhante
•	Sistema	de	assistência	na	condução	em	autoestrada	

e	trânsito
•	Sistema	de	som	premium	Bose®
•	 Tejadilho	preto
•	 Teto	de	abrir

Principais equipamentos de série Business

Segurança e condução
•	Airbag	do	condutor,	do	passageiro	(com	

desativação)	e	laterais	dianteiro/traseiro
•	Alerta	de	distância	de	segurança
•	Alerta	do	esquecimento	do	cinto	de	segurança
•	Alerta	de	excesso	de	velocidade	com	

reconhecimento	dos	sinais	de	trânsito
•	Câmara	de	marcha-atrás
•	Comutação	automática	das	luzes	de	estrada/

cruzamento
•	Regulador	e	limitador	de	velocidade
•	Retrovisores	exteriores	reguláveis	e	rebatíveis	

eletricamente,	com	sistema	de	desembaciamento

•	Sistema	de	ajuda	ao	estacionamento	traseiro	e	
dianteiro

•	Sistema	de	assistência	à	travagem	de	emergência	
ativa	com	deteção	de	peões	e	ciclistas

•	Sistema	de	assistência	na	transposição	involuntária	
de	via

•	 Travão	de	estacionamento	assistido

Design
•	 Estofos	em	tecido
•	 Faróis	100%	Led	(c-shape	luzes	de	dia	e	luzes		

traseiras	3D)
•	 Jantes	em	liga	leve	de	17’’

Multimédia
•	 Easy	Link	de	7”	com	navegação	-	compatível	com	

Android	Auto™	e	Apple	CarPlay™	-	Bluetooth®
•	Painel	de	instrumentos	do	condutor,	a	cores,	de	

4,2”	(TCe	140	EDC)	e	7”	(Híbrido)	com	indicadores	
analógicos

•	Renault	chamada	automática	de	emergência

Vida a bordo
•	Ar	condicionado	automático	e	purificador	de	ar
•	Banco	traseiro	rebatível	1/3-2/3	

com	sistema	de	fixação	Isofix
•	Bancos	do	condutor	e	passageiro	com	regulação	

em	altura

•	Cartão	Renault	com	acesso	e	arranque	em		
mãos	livres

•	 Elevadores	de	vidros	elétricos
•	Piso	de	porta-bagagens	amovível
•	Retrovisor	interior	dia/noite
•	Sensores	de	chuva	e	luminosidade
•	Vidros	traseiros	sobre	escurecidos

Opções
•	 Pintura	metalizada	
•	Pneu	sobressalente	de	dimensões	reduzidas

Principais equipamentos de série R.S. Line = Intens +

Sistemas de ajuda à condução
•	Alerta	de	obstáculo	lateral
•	 Easy	Park	Assist	(estacionamento	mãos	livres)

Conforto
•	Banco	do	condutor	e	do	passageiro	com	regulação	

elétrica
•	Bancos	dianteiros	com	sistema	de	aquecimento
•	Bancos	em	couro	alcântara(1)

•	 Retrovisor	interior	electrocromático	sem	moldura
•	Volante	aquecido

Design
•	Alavanca	de	velocidades	do	tipo	«e-shifter»	com	

gravação	E-TECH	na	base	(apenas	na	versão	híbrida)
•	Badge	específico	R.S.	Line
•	Decorações	especificas	R.S.	Line	a	vermelho	no	

volante	e	no	painel	de	bordo,	costuras	vermelhas		
nos	painéis	das	portas,	nos	bancos	e	no	apoio	de	
braço	central

•	 Jantes	em	liga	leve	de	18”	específicas	R.S.	Line

•	Para-choques	dianteiro	específico	com	lâmina	
aerodinâmica

•	Pedais	em	alumínio
•	Proteções	dianteira	e	traseira	com	dupla	saída		

de	escape
•	Puxadores	de	porta	na	cor	da	carroçaria,	proteção	inferior	

das	portas	metalizado	escuro	e	preto	brilhante
•	Retrovisores	exteriores	preto	brilhante
•	 Teto	interior	em	preto

Opções
•	Câmara	360°(2)

•	 Pack	Look	(tejadilho	e	spoiler	traseiro	preto	brilhante,	
proteções	dianteira	e	traseira	na	cor	da	carroçaria,	
friso	na	proteção	inferior	das	portas	na	cor	da	
carroçaria(2)	(apenas	nas	cores	Branco	Universo,	
Laranja	Valencia	e	Vermelho	Flamme)

•	Pintura	metalizada	(exceto	branco)
•	Pneu	sobressalente	de	dimensões	reduzidas
•	Tejadilho	preto
•	 Teto	de	abrir(2)

•	 Sistema	de	assistência	na	condução	em	autoestrada	
e	trânsito

•	Sistema	de	som	premium	Bose®

(1)	Os	bancos	mencionados	em	couro	nesta	brochura	são	
constituídos	por	uma	parte	de	couro	verdadeiro	e	uma	
parte	em	têxtil.	Os	punhos	de	alavanca	de	velocidades	e	
os	volantes	mencionados	em	couro	são	couro	de	origem	
bovina.	Para	mais	informações	sobre	os	materiais	utilizados,	
contacte	o	seu	conselheiro	comercial.
(2)	Disponível	posteriormente.

Android	Auto™	é	uma	marca	da	Google	Inc.
Apple	CarPlay™	é	uma	marca	da	Apple	Inc.

Intens

Business

R.S. line



Motores

TCe 140 EDC micro híbrido E-TECH híbrido 145
Combustível Gasolina	sem	chumbo	(E10) Gasolina	sem	chumbo	(E10)	+	Elétrico
Potência	máxima	kW	(cv)	/	regime	(rpm) 103	kW	/	4	500	às	6	000	rpm 69	kW	às	5	600	rpm	(105	se	for	combinada)
Binário	máximo	(Nm)	/	regime	(rpm) 260	Nm	/	1	750	às	3	500	rpm 148	Nm	às	3	600	rpm
Caixa	de	velocidades Caixa	automática	EDC	de	dupla	embraiagem	e	7	velocidades Automática	multimodo	de	carretos	direitos

Tipo	de	motor Turbocompressor	injeção	direta Híbrido	recarregável	
Gasolina	sem	chumbo	(E10)	e	elétrico

Cilindrada	(cm3) 1	332 1	598
Número	de	cilindros	/	válvulas 4/16 4/16

Tecnologias	ECO Stop	&	Start	com	recuperação	de	energia	ao	travar	e	nas	fases	de	
desaceleração -

Potência	administrativa	(CV)	(França) 7 5

Chassis e direção
Dimensão	dos	pneus 215/60	R17	96H/215/55	R18	95H 215/60	R17	96H/215/55	R18	95H

Baterias
Tipo Iões	de	lítio
Voltagem	(v) 12 230
Capacidade	(kWh) 0,13 1,2

Desempenho
Velocidade	máxima	(km/h) 205 172
0	-	100	km/h	(s) 9,8 10,8
1	000	m	D.A.	(s) 31,5 32,6
Aceleração:	80	km/h	a	120	km/h	(s) 7,6 8,5

Homologação
Protocolo WLTP(1)
Norma	antipoluição Euro	6D-Full

Consumos e emissões(2) WLTP (Best case / Worst case)
CO2	(g/km) 131/133 111/112
Consumo	em	ciclo	misto	(L/100	km) 5,8/5,9 4,9/5,0

Volumes e massas
Depósito	de	combustível	(l) 50 50
Peso	em	vazio	em	ordem	de	marcha	(kg) 1	336 1	435
Peso	máximo	autorizado	em	carga	(kg) 1	876 1	961
Peso	total	rolante	(kg) 2	776 3	461
Peso	máximo	rebocável	com	travões	(kg) 900 760
(l)	WLTP	(Worldwide	Harmonized	Light	Vehicles	Test	Procedures	-	procedimento	de	ensaio	harmonizado	a	nível	mundial	para	veículos	particulares	e	comerciais	ligeiros):	este	novo	protocolo	permite	obter	resultados	
muito	mais	próximos	dos	constatados	nos	trajetos	realizados	diariamente	do	que	os	do	protocolo	NEDC.	(2)	o	consumo	de	combustível,	como	as	emissões	de	CO2	,	está	homologado	de	acordo	com	um	método	
padrão	e	a	legislação	em	vigor.	Idêntico	para	todos	os	construtores,	permite	comparar	os	veículos	entre	si.	



Renault recommandeA Renault recomenda

Prolongue a experiência Renault Arkana 
em www.renault.pt
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