
Renault aRkana
nieuwe





Nieuw bij Renault, de Arkana sport-SUV belichaamt 
een opvallend nieuw design. Vloeiende lijnen, 
strakke vormgeving, maar ook robuustheid en 
ruimte voor de inzittenden en hun bagage zijn de 
onderscheidende kenmerken. De gloednieuwe 
Renault Arkana is verkrijgbaar als hybride versie en 
tevens verkrijgbaar in R.S. Line trim.

Een nieuwe benadering 
van de SUV



In de R.S. line * -versie, heeft de geheel nieuwe 
Renault Arkana een specifieke sportieve SUV-
stijl. Geïnspireerd door het DNA van Renault 
Sport, combineert hij robuustheid en elegantie: 
op motorsport geïnspireerde splitter, glanzend 
zwarte details, specifieke Silverstone-wielen met 
rode accenten, emotie is altijd aanwezig. Aan de 
achterzijde onderstreept de dubbele uitlaat het 
dynamische karakter van de geheel nieuwe Arkana. 
Met op de flanken, R.S. line badging die u herinnert 
aan zijn uitzonderlijke erfgoed. 
* Hier afgebeeld met optioneel kleurenpakket: 
voor-, achterbumpers, onderste portierstrip in 
carrosseriekleur; zwart dak, glanzend zwarte spoiler. 

Assertief en sportief 
vermogen







Zwart dak, lederen bekleding gemengd met 
alcantara en rode stiksels die ook op de 
deurpanelen terugkomen; er is geen twijfel 
dat het interieur sportiviteit uitstraalt. Achter 
het lederen stuurwiel wordt het dashboard in 
carbonlook onderbroken door een rode streep. 
De veiligheidsgordels zijn geaccentueerd 
door strepen in dezelfde kleur. De aluminium 
pedalen, de «e-shifter» versnellingspook zijn 
perfect geschikt voor deze R.S. line-versie, 
waarvan de markeringen geen twijfel laten 
bestaan over de oorsprong ervan. Hier bent u 
klaar om anders te rijden.

Belichaming van 
sportiviteit



De C-shape ledlamp herbergt 100% LED-
koplampen, een karakteristiek ontwerp dat ook 
aan de achterkant terug te vinden is. Binnenin 
is de middenconsole, met daarboven een 
groot horizontaal 7-inch of verticaal 9,3-inch * 
touchscreen, voorzien van een automatische 
elektrische parkeerrem. Er zijn ook verschillende 
opbergruimtes aanwezig. Comfort en 
ergonomie gaan hand in hand, zoals blijkt uit 
het nieuwe Bose®-geluidssysteem * met negen 
luidsprekers. Als het op rijden aankomt, biedt 
het multi-sense-systeem een keuze uit 4 rijmodi 
en 8 verschillende ambianceverlichtingen voor 
een persoonlijke rijbeleving.

* Beschikbaarheid afhankelijk van de versie. 

Volgeladen  
met technologie







De geheel nieuwe Arkana evenaart de ruimte 
van een sedan: de voet- en knieruimte zetten 
nieuwe maatstaven. En dan niet te vergeten 
de kofferbak, die met 480 liter een royale 
inhoud biedt. De in hoogte verstelbare vloer 
kan in de lage positie worden geplaatst om 
het laadvermogen te maximaliseren; in hoge 
positie om het laden van zware voorwerpen te 
vergemakkelijken. Een configuratie waarmee 
u het meeste uit een vlak oppervlak kunt 
halen als de 2 / 3-1 / 3 rugleuningen van de 
achterbank zijn neergeklapt.

Meer dan genoeg 
ruimte



De hybride E-TECH-aandrijflijn combineert twee 
elektromotoren en een verbrandingsmotor met 
een multi-mode versnellingsbak zonder koppeling. 
Het voordeel is dat u in de stad tot 80% van de 
ritten in elektrische modus kunt afleggen, wat 
een vermindering van de CO2-uitstoot en het 
brandstofverbruik oplevert (tot 40%). Omdat het 
wegrijden altijd onder elektrische aandrijving 
gebeurt, is de acceleratie vlot en dynamisch. En 
dankzij regeneratief remmen wordt de batterij 
tijdens het rijden opgeladen. Het is ook mogelijk 
om nog meer energie terug te winnen door over 
te schakelen naar de «B» (rem) -modus, wanneer 
de regeneratie wordt gemaximaliseerd. Stilte, 
reactievermogen, wendbaarheid ... of u nu in de stad 
of op de openbare weg rijdt, de hybride E-TECH-
motor zorgt voor ongekende rijsensaties. 

* Ten opzichte van een gelijkwaardige 
verbrandingsmotor. 

E-TECH hybrid 
aandrijflijn, 
veelzijdigheid en 
efficiëntie
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De geheel nieuwe Renault Arkana is uitgerust 
met vijftien innovatieve rijhulpsystemen. Uw SUV 
is absoluut veilig en belooft u beheersing van 
de weg. 

1. Het digitale instrumentenpaneel is 
buitengewoon efficiënt. Met het 7” cluster kunt u 
diverse rij-interfaces aanpassen. 

2. Op de hoogste uitrustingsniveaus siert 
een groot 9,3 inch verticaal touchscreen 
(7 inch horizontaal scherm op andere 
versies) de middenconsole. Samen met het 
instrumentenpaneel heeft uw auto een van de 

grootste schermoppervlakte in zijn categorie. 

Domineer de weg 
vanaf uw cockpit
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3. Met behulp van verschillende radarsensoren 
detecteert Rear Cross Trafic Alert achter u de komst 
van voertuigen achter u wanneer u achteruit een 
parkeerplaats uitrijdt. 

4. De adaptieve cruise control (met Stop & Go) is 
actief van 0 tot 160 km / u, zelfs in een bocht *. Deze 
Highway & Traffic Jam Companion past uw snelheid 
aan en houdt een veilige afstand met de voorligger. 
Als het verkeer stopt, stopt de geheel nieuwe Arkana en 
start het automatisch opnieuw (binnen 3 seconden), 
zonder dat de bestuurder iets hoeft te doen. De 
rijstrookassistent houdt u in het midden van de rijstrook 
en waarschuwt voor het onvrijwillig overschrijden van 
een doorlopende of onderbroken lijn. 

* Binnen de grenzen van het systeem. 



Wit personalisatie pack: voor en achter skid plates, spoiler op achterklep.

Bleu Zanzibar(2)

Gris Métalique(2)

Rouge Flamme(2)

Noir Métal(2)

Orange Valencia(2)(3)

CARLAB carrosserriekleuren Personalisatie exterieur

(1) Standaardlak met vernislaag
(2) Metaallak met vernislaag
(3) Alleen beschikbaar op R.S. line versie
Kleuren kunnen afwijking van de werkelijkheid

Blanc(1) Blanc Perle(2)

Oranje personalisatie pack: voor en achter skid plates, spoiler op achterklep.

Rood personalisatie pack: voor en achter skid plates, spoiler op achterklep.



Afmetingen (mm)

E-TECH hybrid

VOLUME BAGAGERUIMTE- VDA standaard (liters)
Minimale volume kofferruimte 480
Maximale volume kofferruimte 1 263

878 2 720

200

4 568

211

877

1 439 1 453

1 397

862

970

2 155
1 571

1 821
2 034

1 584Afmetingen in (mm).

Oranje personalisatie pack: voor en achter skid plates, spoiler op achterklep.







Renault adviseert

Vervolg uw Renault ARKANA ervaring  
op www.renault.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (mei 2021) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven 
naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s en accessoires door te voeren. Eventuele wijzigingen 
worden zo snel mogelijk aan de Renault-dealers doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of accessoire). Raadpleeg daarom 
uw plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en materialen in het 
interieur. Alle rechten voorbehouden. Renault is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie 
in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.
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