
RENAULT
ARKANA

Nieuwe

van nature hybride



tot 513 liter  
koffervolume

sportieve SUV

de essentie



hybridemotor geconnecteerd 
ecosysteem

3 zitplaatsen 
achteraan

14  
rijhulpsystemen



In de R.S. line-versie geeft nieuwe Renault Arkana blijk van een stijl die 
eigen is aan sportieve SUV’s. Hij verenigt robuustheid met elegantie: een 
aerodynamische spoiler geïnspireerd door de autosport, glanzend zwarte 
details, specifieke Silverstone-velgen met robijnrode accenten: aan 
emotie geen gebrek. Achteraan de auto benadrukt de dubbele uitlaat het 
dynamische karakter van nieuwe Renault Arkana. Op de sierlijsten op de 
vleugels laat het R.S. line-logo geen twijfel bestaan over zijn  
uitzonderlijke afkomst.
De C-vormige lichtsignatuur is uitgerust met 100% led-koplampen  
en -lichten die het zicht in het donker verbeteren.

sportieve inspiratie
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De cockpit van de R.S. line-versie ademt sportiviteit uit met de gemengde 
zetelbekleding in leder en suèdestof met stiknaden, lederen stuur 
en dashboard in imitatiecarbon met een rode sierstrip en aluminium 
pedalen. Om het rijgedrag te optimaliseren, biedt het Multi-Sense-
systeem keuze uit drie rijmodi en acht lichtsferen voor een rijervaring 
op maat. Het 10,2”* digitaal dashboard biedt de mogelijkheid om op het 
navigatiesysteem te repliceren en uw rijinterface te personaliseren. 
Een 9,3”* verticaal centraal aanraakscherm siert de middenconsole. 
En u kan genieten van een licht interieur dankzij het glazen schuifdak.

rijplezier dat alles 
overstijgt

1. glazen schuifdak op het  
Intens-pack

2. 10,2” digitaal dashboard en 9,3” 
verticaal centraal aanraakscherm 
naargelang de afwerking

2* naargelang de versies.



Arkana E-Tech Hybrid verenigt twee elektromotoren en een 
verbrandingsmotor met een multimodusversnellingsbak zonder 
koppeling. Dat biedt het voordeel dat men in de stad tot 80 procent 
van de ritten in de elektrische modus kan afleggen, wat de CO2-uitstoot 
en het brandstofverbruik sterk terugdringt (tot -40 procent)*. Omdat 
men systematisch vertrekt op de elektromotor, tonen de acceleraties 
zich krachtig en dynamisch. En dankzij de energierecuperatie 
tijdens het remmen wordt de batterij tijdens het rijden opgeladen. 
De bestuurder kan nog meer energie recupereren door de ‘B’-modus 
(Brake) in te schakelen, die de regeneratie maximaliseert. Stilte, 
reactiviteit, wendbaarheid … Zowel in de stad als op open wegen staat 
de E-Tech Hybrid-uitvoering borg voor onuitgegeven rijsensaties.

hybride ervaring

1. energiestroom
2. digitaal dashboard met rijgegevens
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* ten opzichte van een vergelijkbare verbrandingsmotor.





1. hoofdmenu met navigatie, radio, 
muziek, telefonie, apps …

2. interface met 3D-navigatie en 
adreszoekfunctie op Google

3. interface met meerdere schermen: 
rijhulpsystemen, Multi-Sense en 
personaliseerbare widgets

4. 10,2” digitaal dashboard en 9,3” centraal 
aanraakscherm naargelang de afwerking

intuïtieve interface
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Centraal in de cockpit vindt u een 9,3”* groot verticaal 
HD-aanraakscherm op de middenconsole. Het is een echte 
boordcomputer. Het geeft u toegang tot de geconnecteerde 
navigatiediensten (met kaarten voor Europa) en u kan er alle 
functies van uw Arkana mee bedienen, zoals de rijhulpsystemen en 
de Multi-Sense-technologie. Voeg daar nog het digitale dashboard 
aan toe en geniet van een van de grootste displays in zijn klasse.
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* naargelang de versies.



connectiviteit

1. inductielader
2. smartphone-replicatie die compatibel is 

met Android Auto™ en Apple CarPlay™
3. My Renault-app
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Met de My Renault-app kan u uw ritten gemakkelijk 
voorbereiden: u kan uw bestemming naar uw wagen 
sturen, uw navigatie te voet voortzetten en uw Arkana 
lokaliseren. Met het EASY LINK-multimediasysteem op 
het 9,3” scherm* vindt u uw favoriete apps dankzij de 
compatibiliteit met Android Auto™ en Apple CarPlay™. 
Via 4G heeft u toegang tot de kaartupdates en het systeem, 
en kan u adressen opzoeken via Google. Ten slotte kan u 
uw smartphone eenvoudig opladen met de inductielader.

* naargelang de versies. 
 Android Auto™ is een merk van Google Inc. 
 Apple CarPlay™ is een merk van Apple Inc.
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royaal interieur

1. tot 513 liter koffervolume
2. verwijderbare koffervloer
3. drie volwaardige plaatsen achteraan

De koffer beschikt over een groot volume, dankzij zijn inhoud van  
513 liter (480 liter in de E-Tech Hybrid). Zijn verplaatsbare vloer heeft 
een lage stand om het laadvolume te maximaliseren en een hoge 
stand om het laden van zware voorwerpen te vergemakkelijken. In deze 
configuratie is het ook mogelijk om een vlakke vloer te creëren door de 
rugleuning van de achterbank in twee delen (2/3-1/3) neer te klappen. 
De achterbank telt 3 zitplaatsen en biedt veel voet- en knieruimte.
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autosnelweg- en verkeersassistent
Pas het gedrag van uw wagen aan het verkeer aan. De 
assistent regelt de snelheid en bewaart een veilige afstand  
ten opzichte van uw voorligger, terwijl de wagen steeds  
in het midden van zijn rijstrook blijft - aan 0 tot 170 km/u.  
Bij vertraagd verkeer stopt en vertrekt de wagen 
automatisch voor meer comfort en gemoedsrust.

snelheidsregelaar/-begrenzer
Controleer uw snelheid tijdens het rijden met de knoppen 
op het stuur en stel uw maximumsnelheid in om de 
wegcode te respecteren en overtredingen te voorkomen.

adaptieve snelheidsregelaar
Zo behoudt u tijdens het rijden een gepaste veiligheidsafstand 
met de voorliggende wagen. Het systeem activeert 
het rempedaal wanneer de afstand te klein wordt en 
het gaspedaal wanneer de weg opnieuw vrij is.

dodehoekwaarschuwing 
Het systeem is actief vanaf 15 km/u en waarschuwt 
u via lichtsignalen voor voertuigen achteraan 
links of rechts buiten uw gezichtsveld.

waarschuwing veiligheidsafstand
Een radar vooraan uw wagen berekent de veiligheidsafstand 
tot uw voorligger. Wanneer er botsingsgevaar dreigt, activeert 
het systeem een geluidssignaal en een visuele waarschuwing.

automatische ontsteking van 
de dim- en grootlichten 
Een camera op de voorruit die de lichtstromen 
analyseert, laat de lichten automatisch 
overschakelen tussen dim- en grootlichten.

360°-camera
Voer parkeermanoeuvres moeiteloos uit. Arkana is 
uitgerust met vier camera’s, die de directe omgeving 
van de auto weergeven als een 360°-beeld.

handenvrij parkeersysteem
Hiermee kan u eenvoudig parkeren. Het systeem gaat 
op zoek naar een parkeerplaats en parkeert de wagen 
voor u. U hoeft alleen nog de snelheid in te stellen.



rijstrookassistent
Het systeem is actief tussen 70 en 160 km/u en 
past een stuurcorrectie toe om het voertuig terug 
naar zijn rijstrook te brengen wanneer u onbedoeld 
een doorlopende of onderbroken lijn overschrijdt 
zonder uw richtingaanwijzers te gebruiken.

14 rijhulpsystemen Nieuwe Renault Arkana is uitgerust met veertien 
innovatieve rijhulpsystemen. Uw resoluut 
veilige SUV belooft u dus een veilige rit.

actief noodremsysteem met 
voetgangers- en fietsersdetectie
Hij detecteert fietsers op dezelfde rijstrook langs de 
kant en stopt het voertuig bij gevaar. Rijden in de stad 
was nog nooit zo veilig, zowel overdag als ‘s nachts.

verkeersbordherkenning
De camera informeert u via het dashboard over 
de snelheidsbeperkingen tijdens uw hele rit.

actief noodremsysteem met voetgangersdetectie
Het detecteert voetgangers vooraan of langs de kant 
en stopt het voertuig bij gevaar. Rijden in de stad was 
nog nooit zo veilig, zowel overdag als ‘s nachts.

waarschuwing achterliggend verkeer
Rijd in alle rust uit uw parkeerplaats. Renault Arkana 
beschikt over radarsensoren en waarschuwt u voor 
voertuigen die u anders niet zou opmerken.

actief noodremsysteem met voertuigdetectie
Het detecteert stilstaande of bewegende voertuigen op 
dezelfde rijstrook en stopt het voertuig bij gevaar. Rijden in 
de stad was nog nooit zo veilig, zowel overdag als ‘s nachts.







Solidewit(1) Parelwit(2) Zanzibar Blauw

Ivoorzwart Metaalgrijs Valencia-oranje(2)(3)

Vlamrood(2)

kleurenkaart

(1) Niet-metaalkleur
(2) Speciale metaalkleur
(3) Alleen beschikbaar op R.S. line
Foto’s niet contractueel.



personalisatie Pack (alleen op de R.S.Line versie) (enkel op 
de versie R.S.Line)

Personalisatie Pack Rood : ski’s voor- en achteraan, laterale  
beschermingsstrook, zwarte dakspoiler

Personalisatie Pack Oranje : ski’s voor- en achteraan, laterale  
beschermingsstrook, zwarte dakspoiler

Personalisatie Pack Wit : ski’s voor- en achteraan, laterale  
beschermingsstrook, zwarte dakspoiler



Zen

Intens

R.S. Line

sferen



zetelbekleding

velgen

zwarte stoffen bekleding zwarte lederen bekleding (optie)bekleding in imitatieleer / zwarte stof specifieke R.S. Line-zetels in  
leder - suèdestof

17” lichtmetalen velgen Bahamas 17” lichtmetalen velgen Bahamas  
met diamantlook

18” lichtmetalen velgen  
Pasadena met diamantlook

18” lichtmetalen velgen 
R.S. line Silverstone



1.  Personaliseringspakket koetswerk 
Vlamrood  
Speel met kleur om u te onderscheiden: het 
personaliseringspakket (in combinatie met 
de wielnaafdoppen en de sportbumperschort 
vooraan) maakt uw Arkana uniek, net zoals u.

2. Witte kofferspoiler 
Benadruk het sportieve karakter van uw 
wagen. Een toets die echt het verschil maakt!

3. Sportpedalen en hoogwaardige stoffen 
vloermatten  
Geniet van de verfijning van de hoogwaardige 
stoffen matten die samen met de aluminium 
pedalen op een  
stijlvolle manier voor een extra  
sportieve toets zorgen.

4. Drempels  
Verlaat de gebaande paden en geef uw 
wagen een avontuurlijke look. Zij zijn erg 
praktisch en verzekeren een vlotte toegang 
tot het interieur en het dak. Ze beschermen 
bovendien het koetswerk tegen de  
kleine blutsen en schrammen van  
het dagelijkse leven.

5. Moduleerbare kofferbescherming EasyFlex 
Bescherm de koffer van uw Arkana met 
de antislip en waterdichte EasyFlex-
bescherming, die zich aanpast aan de 
configuratie van de zetels en achterbank, en 
de volledige laadruimte van  
480 liter bedekt.

2 3

4 5

accessoires
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1 576

1 821

2 034

1 439 1 453

1 397

1 584

microhybride hybride
Koffervolume - VDA-norm (liter)
Minimale kofferinhoud 513 480
Maximale kofferinhoud 1 296 1 263
Volume onder dubbele vloer 28 0

Afmetingen (in mm).

878 2 720

200

4 568

211

877 862

970

2 155

afmetingen en volume



de eerste moderne, 
hybride gezinswagen 
met achterklep

In het begin van de jaren 1960 streven de Fransen naar een betere 
levensstandaard, nieuw comfort, meer autonomie. Renault besteedt 
veel aandacht aan deze gedragsverandering en analyseert de nieuwe 
toepassingen in de automobielsector. Naast de berlines die het merk zo 
succesvol maken, is er ook plaats voor een knapper, moderner en prestigieuzer 
voertuig. Een wagen die bedoeld was voor een nieuwe doelgroep van 
welgestelde gezinnen die zich dagelijks willen verplaatsen en in alle rust  
er een weekendje op uit wilden trekken.

Een specifiek ontwikkelingsteam gaat aan de slag om aan deze vraag 
tegemoet te komen en roept de R16 in het leven. Zijn look, van de hand van 
de visionaire ontwerper Philippe Charbonneaux, wekt veel verbazing op het 
autosalon van Genève in maart 1965: aerodynamische lijnen, geen zichtbare 
koffer, scherpe hoeken, een vijfde achterklep, grote glasoppervlakken. De 
stijl is resoluut modern. Het interieur werd niet vergeten. Het interieur is licht, 
behaaglijk, er is ruimte vooraan en achteraan en de zetels zijn moduleerbaar

het icoon R16



 → auto van het jaar 1966 

 → bijna 2 miljoen exemplaren 
geproduceerd

 → bijna 15 jaar 
gecommercialiseerd

U kan de ruimte naar wens omvormen in 7 standen. Ook op technisch vlak 
zorgde ontwerper Yves George voor vernieuwing: het motorblok is van 
aluminium, het gesloten koelcircuit beschikt over automatische ventilatie, de 
onafhankelijke vierwielophanging maakt gebruik van torsiestangen, wat borg 
staat voor een uitstekende wegligging.

De innovatieve, originele R16 slaat aan: tussen berline en break in, 
hyperfunctioneel en tegelijk “bourgeois”. Een cross-over vooruit op zijn tijd. 
Iedereen is het erover eens dat de R16 zowel qua design als qua techniek 
een echt succes mag worden genoemd: bepaalde eigenschappen 
zoals de elektronische automaat, de verschuifbare bank en de centrale 
deurvergrendeling waren echt avant-gardistisch. Avant-garde, een woord dat 
ook de nieuwe Arkana goed omschrijft. Als natuurlijke erfgenaam van de R16 
breekt ook deze sportieve SUV de traditionele codes van de automarkt. Emotie, 
dynamiek en innovatie doorstaan de tijden en geven, nu net als vroeger,  
een vleugje passie aan het leven.



configureer uw Renault Arkana op www.renault.be
Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (Juli 2021). Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten in 
deze brochure gelden voor het hele Nieuwe Renault Captur-gamma. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt Renault zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te 
brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de offi ciële Renault-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, 
kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke Renault-verdeler om de meest recente informatie te 
krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden.  
De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder de voorafgaande schrift elijke toestemming van Renault.

renault.com

Publicis – fotocredits: – printed in EC – FR 77 11 650 987/NL 77 11 650 988 – Juli 2021.
Renault s.a.s. Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van 533.941.113,00 euro / 13-15, quai Le Gallo – 92100 Boulogne -Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tel.: 0806 00 20 20.

Renault verkiest



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 90
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 90
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 90
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (PDF BD RVB - Pour Email - Planche)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


