
RENAULT
MEGANE E-TECH

NAUJASIS 

100 % elektrinis



naujos eros
100 % elektriniai 
automobiliai

nuo 0 iki 100 
km/val.
per 7,4 s

220 arklio 
galių

Išaušo nauja automobilių era. Naujasis RENAULT MEGANE E-TECH elektromobilis – tai išgrynintų 
emocijų ir meistriškų technologijų derinys, suteikiantis novatorišką mobilumo jausmą. Tam, 
kad galėtume jums pasiūlyti naujų potyrių, reikėjo peržengti nusistovėjusias ribas. Būtent tą ir 
padarėme.



Sistema 
openR link su 
integruotomis 
„Google“ 
paslaugomis

440 litrų 
talpos 
bagažinė

26 vairavimo 
pagalbos 
sistemos

iki 450 km
nuvažiuojamo
atstumo pagal 
WLTP

WLTP (pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra): pagal šį naują 
protokolą gaunami duomenys daug artimesni realaus naudojimo duomenims nei gauti pagal NEDC 
protokolą.
„Google“ yra „Google LLC“ prekių ženklas.



Stilius – didelė vertybė. RENAULT MEGANE E-TECH elektromobilio 
stilius sužavės kiekvieną. Šis kompaktiškas elektromobilis sedano 
kėbulu išlaiko visureigio stilių. Į akį iškart krenta išraiškingos sportiškos 
ir aerodinamiškos kėbulo linijos. Platesnis tarpuratis ir platūs 20 colių 
ratai pabrėžia visiškai naują tapatybę. Artėjant prie automobilio, žemę 
apšviečia naujasis RENAULT logotipas ir išlenda integruotos durų 
rankenos. Taip prasideda grynas malonumas.

išgrynintas dizainas 





Visiems vairuotojo poreikiams pritaikytame centriniame valdymo 
pulte rasite vieną didžiausių istorijoje automobilinių skaitmeninių 
paviršių: bendras dviejų 12 colių openR skaitmeninių ekranų paviršiaus 
plotas yra net 774 cm2. Aplink vairą išdėstyti jungikliai atlaisvina 
papildomos vietos salone ir padidina vairavimo saugumą. Paprasto 
stiliaus salone tvyro draugiška atmosfera, kurią sukuria novatoriškos 
aukštos kokybės apdailos medžiagos (apmušalai ir durų plokštės iš 
perdirbtų medžiagų, lazeriu išpjaustyti citrinmedžių lapai ant skydelio). 
Tarp priekinių sėdynių įrengtoje 7 litrų talpos dėtuvėje patogu laikyti 
mobilųjį telefoną ir asmeninius daiktus – jie visada bus po ranka. Visi 
šie elementai leidžia mėgautis patogiomis kelionėmis.

naujo lygio
ergonomiškumas





grynai elektrinio
važiavimo potyris

Stebėkite, kaip greitai keičiasi kraštovaizdžiai, važiuodami 
elektromobilio tyloje. Tikrai įvertinsite energingos linijinės 
akceleracijos raumenis: su 220 AG varikliu nuo 0 iki 100 km/val. jis 
įsibėgės vos per 7,4 sekundės. Rekuperacinis stabdymas padidina 
elektromobilio našumą: mažindami greitį atgaunate dalį energijos. 
Naujasis vairo stiprintuvas padeda atlikti vikrius manevrus. Dinamiška 
važiuoklė ir žemas svorio centras primena, kad sportiškumas įrašytas į 
naujojo RENAULT MEGANE E-TECH elektromobilio genus.







grynai elektrinio
važiavimo potyris

Vairuoti dar niekad nebuvo taip malonu ir paprasta: visi valdikliai 
įrengti vairuotojui po ranka, todėl jis gali ramiai susitelkti į kelią. 
Naudodamiesi MULTI-SENSE* technologija įjunkite sportinį režimą: 
variklio galia, vairo jautrumas, foninis apšvietimas – viskas akimirksniu 
pasikeis. 12,3 colio ekrane rodoma pagrindinė važiavimo informacija – 
greitis, likęs nuvažiuojamas atstumas ir žemėlapiai.

1. Ant vairaračio sumontuoti pagrindiniai 
automobilio valdikliai: vairavimo pagalbos 
sistemų, skambučių valdymo, balso 
atpažinimo jungikliai.

2. 12,3 colio ekranas, pritaikomas pagal 
vairavimo režimą: sportinis režimas – tai 
didesnė galia ir greitesnė reakcija
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2* įrengta variante TECHNO



nuvažiuojamas 
atstumas – 450 km

RENAULT MEGANE E-TECH elektromobilis – novatoriškų tyrimų ir 
vystymo rezultatas. Šiuo automobiliu nustatytos naujos našumo ir 
efektyvaus veikimo ribos: optimaliai paskirstytas svoris, padidintas 
tarpuratis, gerokai pažemintas svorio centras. Naujojoje platformoje 
įrengtas itin plokščias 60 kWh akumuliatorius ir kompaktiškas 160 kW(1) 
elektrinis variklis – su tokia įranga viena įkrova galima nuvažiuoti iki 
450 km.



(1) dar gaminamas su 40 kWh pavaros akumuliatoriumi ir 130 AG varikliu
(2) duomenys, gaunami remiantis naujuoju Pasaulinės suderintos lengvųjų transporto priemonių 
bandymo procedūros (WLTP) protokolu, daug artimesni realioms eksploatacijos sąlygoms nei 
vadovaujantis NEDC protokolu

aerodinamiškas dizainas
RENAULT MEGANE E-TECH 
elektromobilio kėbulo linijos sukurtos 
taip, kad automobilis būtų kuo 
aerodinamiškesnis. Optimizuotas 
elektromobilio aukštis, stogo dizainas, 
sumontuotos padangos siaurais 
kraštais ir ypatingos formos buferiai.

optimalus svoris
RENAULT MEGANE E-TECH 
elektromobilis su aliumininėmis 
durimis sveria vos 1,624 kg. Tai 
vienas lengviausių šios kategorijos 
elektromobilių. Dėl mažesnio svorio 
jis efektyviau naudoja energiją ir 
nuvažiuoja toliau.

temperatūros valdymas
RENAULT MEGANE E-TECH 
elektromobilis turi sistemą, 
kuri automatiškai reguliuoja 
akumuliatoriaus ir variklio temperatūrą. 
Bet kokiomis oro sąlygomis galite būti 
tikri, kad nuvažiuosite tiek toli, kiek tik 
įmanoma.

nuvažiuojamas atstumas(2)

su 60 kWh akumuliatoriumi:
iki 450 km
su 40 kWh akumuliatoriumi:
iki 300 km



patogus
akumuliatoriaus
įkrovimas



Įrangos 
tipas

Įkrovimo 
galia

Naudotinas 
kabelis

Įkrovimo trukmė (1) Įkrovimo trukmė(1)

40 kWh akumuliatorius 60 kWh akumuliatorius

50 km 150 km 300 km 50 km 250 km 450 km 470 km

Namų 
įkrovimo 
stotelė(1)

7,4 kW
3 režimo kabelis – 
standartinė 
įranga 

1 val. 10 min. 3 val. 15 min. 6 val. 30 min. 1 val. 5 val. 9 val. 15 min. 9 val. 15 min.

Sustiprintas 
buitinis 
lizdas 

3,7 kW

standartinis 2 režimo, 
arba „Flexi Charger“, 
kabelis – papildoma 
įranga 

2 val. 15 min. 6 val. 15 min. 12 val. 15 min. 2 val. 10 val. 18 val. 18 val. 

Standartinis 
buitinis 
lizdas 

2,3 kW

standartinis 2 režimo, 
arba „Flexi Charger“, 
kabelis – papildoma 
įranga 

3 val. 40 min. 10 val. 35 min. 21 val. 3 val. 20 min. 17 val. 30 val. 30 min. 30 val. 30 min.

Viešoji 
sparčiojo 
įkrovimo 
stotelė 

130 kW stotelės kabelis - - - 7  min. 25 min. 1 val. 15 min. 1 val. 15 min.

Viešoji 
įkrovimo 
stotelė

22 kW
3 režimo kabelis – 
standartinė 
įranga

30  min. 1 val. 10 min. 2 val. 20 min. 20 min. 1 val. 30 min. 3 val. 15 min. 3 val. 15 min.

(1) Didžiausia galia ir įkrovimo trukmė nurodytos esant vidutinėms oro sąlygoms (20 °C)

Turėsite nuolatinę prieigą prie daugybės patogių įkrovimo variantų: namie, darbe, kelyje ar kitur. Kartu su RENAULT MEGANE E-TECH elektromobiliu gaunamas 3 režimo tipo kabelis, kurį galima prijungti prie 
buitinio(1) lizdo arba viešosios įkrovimo stotelės. Naudodami programą My Renault akumuliatoriaus įkrovos lygį matysite mobiliojo telefono ekrane.

įkrovimas namie, darbe ar kitur
Įkraukite RENAULT MEGANE E-TECH 100 % elektrinį namuose, 
naudodami buitinę stotelę, sustiprintą arba standartinį buitinį maitinimo 
lizdą. Programoje My Renault bet kada galite pasitikrinti, kokį atstumą 
dar galite nuvažiuoti su likusia įkrova, nuotoliniu būdu paleisti įkrovimą 
arba jį suplanuoti tuo laiku, kai taikomas mažesnis elektros tarifas.
Mobilize Power Solutions siūlo visus reikalingus buitinių įkrovimo stotelių 
ir lizdų variantus, taip pat padeda juos įrengti ir eksploatuoti.

įkrovimas viešosiose stotelėse
Išsiruošėte į kiną? Programoje My Renault raskite artimiausią viešąją 
įkrovimo stotelę. Jei keliaujate didesnius atstumus, sparčiojo įkrovimo 
stotelėje įkrovę akumuliatorių 30 minučių galite nuvažiuoti iki 300 
kilometrų.
Naudodamiesi „Mobilize“ įkrovimo pasu, kurį rasite programoje 
My Renault, galėsite naudotis didžiausiu įkrovimo stotelių tinklu 
Europoje.



openR ir openR link –
naujos kartos sąsaja
Naujasis openR ekranas, kurio bendras paviršiaus plotas 774 cm2, 
užtikrina vieną didžiausių automobilinių skaitmeninių paviršių. 
Mėgaukitės didelės raiškos vaizdu: mažiau akinimo ir daugiau spalvų; 
stebėkite tai, kas svarbu: greitį, navigaciją ar įkrovos lygį. Nuotaiką 
kuriate jūs – galite pasirinkti pageidaujamą iš aštuonių spalvų 
schemų. O kad vairavimo patirtis būtų dar geresnė, į naująją išmaniąją 
multimedijos sistemą openR link* RENAULT integravo „Google“ 
paslaugas.

* priklauso nuo varianto
„Google“ yra registruotasis „Google LLC“ prekių ženklas.





optimalus ryšys su 
pasauliu

1. Galite naudotis daugiau nei       
40 programų iš „Google Play“

2. Per programą „My Renault“ 
prisijungsite prie transporto 
priemonės ir palengvinsite sau 
kasdienybę

3. „Google“ žemėlapiuose visada 
matysite naujausius duomenis: 
žemėlapius, eismo informaciją, 
lankytinus objektus.

1
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Naudokitės „Google“ žemėlapių paslaugomis, skirtomis elektromobiliams: maršruto 
optimizavimu atsižvelgiant į įkrovimo stotelių vietą ir akumuliatoriaus įkrovos lygį, realiuoju laiku 
teikiama eismo informacija ir nuolat atnaujinamais žemėlapiais. Naudodami balso komandų 
funkciją galite keisti temperatūrą, važiavimo režimą arba nurodyti navigacijai paskirties vietą. 
Pasinaudokite daugiau nei 40 programų iš „Google Play“: muzikos, tinklalaidžių, audioknygų 
programomis, „Spotify“ ir kt.

Su programa My Renault kasdienybė daug paprastesnė: nustatykite salono temperatūrą dar net 
nepradėję kelionės, suplanuokite įkrovimą, nustatykite kelionės maršrutą, vedantį pro viešąsias 
įkrovimo stoteles, matykite likusį nuvažiuojamą atstumą ir atraskite artimiausias įkrovimo 
stoteles.

3

„Google“ žemėlapiai ir „Google Play“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.



410 vatų stiprintuvas

„free air“ tipo itin žemų 
dažnių garsiakalbis

galiniai žemadažniai garsiakalbiai

aukštadažniai garsiakalbiai 

išskirtinis garsas su
„Harman Kardon“

Patogiai įsitaisykite dideliame salone, kuriame viskas skirta jūsų 
gerovei. Dėl RENAULT sukurtos kokono efekto technologijos salonas 
puikiai izoliuotas nuo triukšmo. Naujoji „Harman Kardon“ garso 
sistema, specialiai sukurta MEGANE E-TECH elektromobiliui, visiems 
keleiviams suteiks neišdildomų įspūdžių. Bendra 410 W galia, kurią 
užtikrina du aukštadažniai garsiakalbiai prietaisų skydelio šonuose, du 
žemadažniai garsiakalbiai priekinių durų plokštėse, du aukštadažniai 
ir du žemadažniai garsiakalbiai galinių durų plokštėse bei itin žemų 
dažnių garsiakalbis bagažinėje. Su „Quantum Logic Surround™“ 
technologija ir penkiomis galimomis garso aplinkomis bet kokia 
muzika skambės tikrai įspūdingai.



galiniai žemadažniai garsiakalbiai

aukštadažniai garsiakalbiai priekiniai žemadažniai garsiakalbiai

aukštadažniai garsiakalbiai 



440 litrų talpos 
bagažinė

Bagažinėje nesimėtys jokie įkrovimo laidai (jiems skirta 
speciali vieta po bagažinės grindimis), todėl visą 440 litrų 
talpos bagažinę galėsite naudoti kam tik reikia. Jei norite 
vežti daugiau krovinių, galite nulenkti užpakalinę sėdynę (1/3 ir 
2/3 konfigūracija), o priekinio keleivio sėdynę palenkti iki 45°. 
Platformoje, skirtoje elektromobiliams, grindys yra visiškai 
lygios (nes nėra transmisijos tunelio). Salono erdvė optimizuota: 
plotis ties keleivių, sėdinčių užpakalinėje sėdynėje, keliais siekia 
209 mm, bendras dėtuvių tūris – 33 litrai.

1. 1/3 ir 2/3 atskirai užlenkiama 
užpakalinė sėdynė

2. 209 mm plotis ties keleivių, sėdinčių 
užpakalinėje sėdynėje, keliais

3.  440 litrų talpos bagažinė

1
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saugaus atstumo kontrolės sistema (DW)
Priekinis radaras apskaičiuoja saugų atstumą 
ir, kilus susidūrimo pavojui, įjungia garsinį ir 
vaizdinį įspėjimą.

išvažiavimo iš stovėjimo vietos atbuline eiga 
įspėjimas (ROTA)
Ši sistema įspėja apie kliūtis, artėjančias prie 
automobilio galo.

kelio ženklų atpažinimo ir įspėjimo apie 
viršijamą greitį sistema (OSP/TSR)
Ši sistema rodo leistiną greitį ir įspėja, jei jį 
viršijate.

automatinis artimųjų ir tolimųjų šviesų 
perjungimas (AHL)
Ši sistema, naudodama kamerą, analizuoja 
šviesos srautus ir eismo sąlygas.

išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema 
(LDW)
 Ši sistema, įspėja vairuotoją, kad transporto 
priemonė netyčia nekirstų ištisine ar 
punktyrine linija pažymėtos eismo juostos.

automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS) 
Ši sistema aptinka šone ir priekyje esančias 
transporto priemones ir, jei kyla pavojus, 
sustabdo automobilį.

keleivių saugaus išlipimo sistema (OSE)
Ketinant atidaryti duris ši sistema įspėja apie 
iš galo artėjančią transporto priemonę.

adaptyvieji šviesadiodžiai žibintai (su 
integruota rūko žibintų funkcija) 
Ši sistema automatiškai pritaiko žibintų šviesą 
prie eismo ir oro sąlygų.

aklosios zonos įspėjimas ir išvažiavimo iš 
eismo juostos įspėjimo sistema (BSI)
Automobilis automatiškai koreguoja savo 
trajektoriją, jei keičiant eismo juostą galimas 
susidūrimas.

automatinė avarinio stabdymo sistema 
važiuojant atbuline eiga (R-AEB)
Ši sistema aptinka kliūtis, esančias iš galo, 
ir kilus pavojui automatiškai sustabdo 
transporto priemonę.

pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HSA)
Ši sistema, veikianti statesnėje nei 3 % 
įkalnėje, dvi sekundes prilaiko stabdžius.

adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo 
sistema (ACC)
Ši sistema išlaiko saugų atstumą iki priekyje 
važiuojančios transporto priemonės. Ji 
aktyvuoja stabdžius, kai atstumas per mažas, 
ir vėl padidina greitį, kai kelyje nebelieka 
kliūčių.

išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema 
(LKA) 
Ši sistema praneša vairuotojui apie netyčia 
kirstą ištisinę ar punktyrinę liniją.

nematomos zonos įspėjimas (BSI)
Ši sistema, veikianti važiuojant didesniu nei 
15 km/val. greičiu, šviesos signalais įspėja 
apie gretimus automobilius, esančius už jūsų 
matymo lauko ribų.

kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Ši sistema prietaisų skydelyje rodo leistiną greitį.

aktyvioji vairavimo pagalbos sistema (ADA)
 Ši sistema reguliuoja greitį atsižvelgdama į aplinką, 
išlaiko saugų atstumą iki priekyje važiuojančios 
transporto priemonės ir išlaiko transporto priemonę 
juostos viduryje. Eismui sustojus transporto 
priemonė irgi sustoja, o vėl pajudėjus – automatiškai 
pajuda.



26 pažangios 
vairavimo pagalbos 
sistemos

galiniai automobilio statymo jutikliai
Šie jutikliai palengvina manevravimą, garso 
ir vaizdo signalais įspėdami apie kliūtis, 
esančias automobilio gale.

galinio vaizdo kamera
Įjungus atbulinę pavarą ši sistema ekrane 
pateikia galinį vaizdą. Orientacinės linijos 
padeda manevruoti lengvai ir saugiai.

išmanioji adaptyvioji pastovaus greičio 
palaikymo sistema
Tai pastovaus greičio palaikymo sistema, 
analizuojanti ir prognozuojanti aplinką.

šoniniai automobilio statymo jutikliai
Šie jutikliai palengvina manevravimą, garso 
ir vaizdo signalais įspėdami apie kliūtis, 
esančias automobilio šone.

visiškai automatinis automobilio statymas 
Ši sistema atranda ir pamatuoja statymo 
erdvę, tada automatiškai atlieka reikiamus 
manevrus. Viskas, ką reikės daryti – valdyti 
greitį.

pastovaus greičio palaikymo sistema ir 
greičio ribotuvas
Pastovaus greičio palaikymo sistema valdo 
važiavimo greitį. Greičio ribotuvas leidžia 
nusistatyti didžiausią greitį.

priekiniai automobilio statymo jutikliai
Šie jutikliai palengvina manevravimą, garso 
ir vaizdo signalais įspėdami apie kliūtis, 
esančias automobilio priekyje.

užlenkiami šoniniai veidrodėliai su atmintimi
Veidrodėliai automatiškai užsilenkia, o 
atsilenkdami grįžta į jūsų anksčiau nustatytą 
padėtį.

išmanusis salono veidrodėlis
Ši sistema perduoda vaizdą iš automobilio 
galo į salono veidrodėlį.

360° 3D kamera
Keturios kameros atkuria transporto 
priemonės aplinkos 360° vaizdą ir padeda 
atlikti automobilio statymo manevrus.

Naujajame RENAULT MEGANE E-TECH elektromobilyje 
įrengtos 26 pažangios vairavimo pagalbos sistemos. 
Šios išbandytos ir patikimos sistemos padės pasirūpinti 
saugumu kelyje.







pilka SHALE (md)balta ALPINE (nl) 

juoda ÉTOILE (md)

pilka RAFALE (p)

raudona FLAME (md)mėlyna NIGHT (md) 

nl – neskaidrus lakas.
p – perlamutriniai dažai.
md – metalizuojamieji dažai.
spalvos nuotraukose gali šiek tiek skirtis nuo tikrų 
spalvų.
Nuotraukos tik informacinio pobūdžio

spalvos



juodas ÉTOILE stogas baltas ALPINE stogas pilkas SHALE stogas

išorės individualizavimas

Galimos transporto priemonės ir stogo spalvų kombinacijos*

Spalvos / Stogo spalva kėbulo spalva juoda ÉTOILE balta ALPINE pilka SHALE

pilka RAFALE taip taip taip -

balta ALPINE taip taip - taip

pilka SHALE taip taip taip -

juoda ÉTOILE taip - taip taip

raudona FLAME taip taip - taip

mėlyna NIGHT taip taip taip taip

* galimos spalvos priklauso nuo varianto.



salono įranga

Equilibre

Iconic (Techno +)

Techno (Equilibre +)



įranga

„Android Auto™“ yra registruotasis „Google Inc.“ prekių ženklas. „Apple CarPlay™“ yra registruotasis „Apple Inc.“ prekių ženklas. „Google“, „Google Assistant“, „Google Play“ ir  „Google“ žemėlapiai yra registruotieji „Google LLC“ prekių ženklai.

aktyvioji ir pasyvioji sauga
•  stabdžių antiblokavimo sistema(ABS) ir 

staigaus stabdymo sistema (AFU)
•  elektroninė stabilumo sistema (ESC)
•  pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HSA) 
•  priekiniai ir užpakaliniai trijų tvirtinimo taškų 

saugos diržai
•  reguliuojamo aukščio priekiniai saugos 

diržai
•  neužsegto diržo jutiklis 
•  7 oro pagalvės (priekinės, šoninės, 

užuolaidinės ir tarp priekinių sėdynių)
•  reguliuojamo aukščio galvos atramos 

priekinėse ir užpakalinėse sėdynėse
•  skambutis pagalbos tarnyboms „eCall“ 
•  padangų slėgio stebėjimo sistema 

(tiesioginė) važiuojant

vairavimas ir valdikliai
•  automatinis elektromechaninis stovėjimo 

stabdys su „Auto-Hold“ funkcija
•  ciferblatai ir ekranai su 12,3 colio spalvotu 

TFT ekranu
•  kortelė-raktas Renault Hands Free
•  garsinė pėsčiųjų įspėjimo sistema (AVAS)
•  vairuotojo nuovargio kontrolės sistema 

(DAA)
•  kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
•  eismo juostos palaikymo sistema (ELKA)

•  aktyvioji avarinio stabdymo sistema su 
pėsčiųjų, dviratininkų aptikimo ir pagalbos 
atliekant kairįjį posūkį funkcijomis (AEBS)

•  saugaus atstumo kontrolės sistema (DW)
•  greičio reguliatorius ir ribotuvas
•  automobilio statymo atbuline eiga 

pagalbos sistema
•  galinio vaizdo kamera  

matomumas ir apšvietimas
•  priekiniai žibintai FULL LED
•  šviesadiodžiai rūko žibintai su posūkių 

šviesos funkcija, integruoti su priekiniais 
žibintais

•  elektra reguliuojami, šildomi šoniniai 
veidrodėliai, užlenkiami rankiniu būdu

•  šoniniuose veidrodėliuose integruotas 
apšvietimas

•  salono veidrodėlis su dienos ir nakties 
padėtimis

komfortas
•  elektra valdomi priekiniai langai
•  elektra valdomi  užpakaliniai langai
•  centrinis durų užraktas 
•  rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius
•  dviem kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė
•  pavarų perjungimo svirtis (krypties 

parinktuvas) ant vairo

•  ekologiška oda TEP aptrauktas vairaratis
•  reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
•  užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu 

(galima nulenkti 1/3 arba 2/3)
•  konsolė tarp priekinių sėdynių be porankio.
•  įkrovimo kabelių dėtuvė po bagažinės 

dugnu 

multimedija
•  išmaniojo telefono ekrano dubliavimo 

funkcija, suderinama su „Android Auto“ / 
„Apple Carplay“

•  openR link 9’’ DAB, „Arkamys“ garso sistema 
su 4 garsiakalbiais

•  nuotolinis programinės įrangos 
atnaujinimas (FOTA)

•  5 metų prisijungimas prie internetinių 
paslaugų

•  2 USB-C lizdai priekyje + 12 V salone

salono dizainas
•  grafito spalvos apmušalai, šviesios spalvos 

lubų apmušalai
•  prietaisų skydelio apmušalai iš perdirbtos 

medžiagos, pusiau blizgios chromo spalvos 
dekoro intarpas ir juodas ekologiškos odos 
intarpas po priekiniu stiklu

•  grafito spalvos apmušalai iš perdirbto EVA 
REC

išorės dizainas 
•  kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių korpusai
•  automatiškai išlendančios išorinės durų 

rankenėlės
•  kėbulo spalvos buferiai
•  klasikinė antena
•  tamsinti priekiniai ir užpakaliniai langai
•  18 colių lengvojo lydinio ratlankiai OSTON
•  reikmenų pradurtai padangai taisyti 

rinkinys
•  vienspalvis kėbulas
•  balta ALPINE spalva (nemetalizuojamieji 

dažai)

E-Tech
•  22 kW integruotas kintamosios srovės 

įkroviklis + 85 kW nuolatinės srovės / 130 kW 
nuolatinės srovės įkroviklis (priklauso nuo 
varianto)

•  papildoma akumuliatoriaus paruošimo 
įkrovimui funkcija

•  2 tipo + Combo CCS lizdas įkrovimui keleivio 
pusėje, dešinėje rato arkoje

•  3 režimo 2 tipo įkrovimo kabelis, 5 m ilgio, 
22 kW

•  jungikliai ant vairaračio rekuperacinei galiai 
reguliuoti (4 lygiai)

vairavimo pagalbos sistema
•  sistema multi-sense (3-iosios kartos) su 

funkcija living lights
•  kelio ženklų atpažinimo ir įspėjimo apie
viršijamą greitį sistema OSP/TSR

matomumas, apšvietimas 
•  priekiniai žibintai FULL LED su AFS funkcija
•  sekvenciniai posūkio indikatoriai
•  užpakaliniai žibintai su 3D pluošto efektu
•  automatinio artimųjų ir tolimųjų šviesų 

perjungimo sistema (AHL)
•  lietaus ir prieblandos jutiklis
•  elektra reguliuojami, užlenkiami, šildomi 

šoniniai veidrodėliai
•  elektrochrominis salono veidrodėlis 

komfortas
•  automatinis dviejų zonų oro kondicionierius 

su vėdinimo angomis gale
•  oro kokybės sistema (PM 2.5 filtras, salono 

oro valymo funkcija)
•  natūralia oda aptrauktas vairaratis
•  šildomas vairaratis

sėdynės, dėtuvės
•  reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė
•  vairuotojo sėdynė su elektra reguliuojama 

juosmens atrama
•  šildomos priekinės sėdynės
•  aukšta konsolė su porankiu tarp priekinių 

sėdynių

multimedija
•  openR link 12’’ DAB su navigacija, „Arkamys 

Auditorium“ sistema su 6 garsiakalbiais
•  integruota „Google“ žemėlapių navigacija, 

„Google Assistant“, „Play Store“ su 
programėlėmis

•  nuotolinis programinės įrangos ir 
navigacijos atnaujinimas (FOTA)

•  indukcinis įkroviklis
•  2 USB-C jungtys transporto priemonės gale

salono dizainas 
•  grafito spalvos apmušalai su juoda lubų 

apdaila
•  prietaisų skydelis apmuštas perdirbta 

medžiaga, pusiau bligzios chromo spalvos 
dekoratyvinis intarpas su foniniu apšvietimu 

ir pilka ALCANTARA apdailos juosta po 
priekiniu stiklu

•  ELZA REC apmušalai iš perdirbtos 
medžiagos ir TEP ekologiškos odos 
elementų, pilkos spalvos

išorės dizainas 
•  stogo spalvos šoninių veidrodėlių korpusai
•  dekoratyvinė chromuota juosta šoninių 

langų viršuje
•  blizgūs juodi apvadai aplink langus
•  ryklio peleko formos antena
•  priekinis stiklas su UV filtru, tamsinti 

užpakaliniai langai
•  20 colių lengvojo lydinio ratlankiai SOREN 

vairavimo pagalbos sistemos 
•  galinė, priekinė ir šoninė automobilio 

statymo pagalbos sistema

sėdynės, dėtuvės
•  6 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės 

sėdynės su masažo funkcija, vairuotojo 
sėdynės atminties funkcija

multimedija
•  openR link 12’’ DAB su navigacija, „Harman 

Kardon“ sistema su 9 garsiakalbiais
•  juodi sėdynių apmušalai su juodomis 

lubomis
•  prietaisų skydelis apmuštas ekologiška 

oda su dvigubomis siūlėmis, dekoratyvinė 
medinė juostelė „Ligneah Nuo“ prie priekinio 

stiklo
•  juodos spalvos sėdynių apmušalai RIVIERA: 

NAPPA oda su juodos ekologiškos odos TEP 
elementais ir WARM TITANIUM siūle

išorė
•  auksinės WARM TITANIUM spalvos buferiai 

(išskyrus variantus su raudonos FLAME 

spalvos kėbulu)
•  20 colių lengvojo lydinio ratlankiai ENOS 
•  baltos ALPINE, juodos ÉTOILE , pilkos SHALE 

spalvos stogas

Equilibre

Iconic (Techno +)

Techno (equilibre +)



apmušalai

baltos RIVIERA odos* apmušalai juodos RIVIERA odos* apmušalaipilki apmušalai iš perdirbto ELZA REC 
su TEP dirbtinės odos elementais 

grafito spalvos apmušalai iš perdirbto 
EVA REC 

* Visi sėdynių apmušalai, šiame dokumente vadinami odiniais, yra ir iš odos, ir iš dengtos tekstilės.
Išsamesnės informacijos apie naudojamas odos medžiagas teiraukitės pardavimo konsultanto.



ratų gaubtai ir ratlankiai

18 colių lengvojo lydinio 
ratlankiai OSTON

20 colių lengvojo lydinio 
ratlankiai SOREN

20 colių lengvojo lydinio 
ratlankiai ENOS



1

priedai
Dvigubos grindys su skyriumi 
įkrovimo kabeliams. 
Dėtuvė grindyse, labai reikalinga 
elektromobiliui. Bagažinėje 
viskas lengvai pasiekiama 
ir puikiai sutvarkyta. Lengva 
pasiekti įkrovimo kabelius ir kitus 
daiktus.

1.



2 3

4 5

Stogo individualizavimo 
lipdukas.
Suteikite automobiliui išskirtinį, 
kupiną energijos stilių su motyvu, 
pagrįstu RENAULT logotipu. 
Lipduko forma tiksliai atitinka 
ryklio peleko formos antenos 
kontūrus.

Modulinė bagažinės apsauga 
EasyFlex.
Neslystanti ir vandeniui atspari 
danga apsaugo bagažinę. 
Galima naudoti gabenant 
nešvarius daiktus. Pritaikoma 
prie užpakalinių sėdynių 
padėties.

Modulinės bagažinės pertvaros.
Šis patogus bagažinės priedas 
padeda tvarkingai susidėti 
bagažą.

Velkamasis kablys, stogo 
laikikliai ir slidžių / vandenlentės 
laikikliai.
Naudokitės velkamuoju kabliu –   
vilkite transporto priemonę, 
saugiai prikabinkite dviračių 
laikiklį, priekabą ar valtį. Ant 
stogo laikiklių galite pritvirtinti 
slidžių ar vandenlentės laikiklį.

2. 3. 4. 5.
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matmenys nurodyti milimetrais

matmenys ir talpa

Bagažinės talpa (litrais)
Mažiausia bagažinės talpa 440
Didžiausia bagažinės talpa 1 332



akumuliatoriai ir varikliai

EV40 130 ZS  
boost charge

EV60 220 ZS  
optimum charge

Traukos akumuliatoriaus tipas (kWh) 40 60
Vietų skaičius 5 5
Nuvažiuojamas atstumas ir sąnaudos
Sertifikuotas nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP ciklą (km)(1)(2) 300 450
Sertifikuotos kombinuotojo ciklo sąnaudos (kWh/km) 15,8 16,1
Sertifikuotos versijos ratų dydis(3) 18” 18”
Variklis
Variklio technologija sinchroninė su vijiniu rotoriumi sinchroninė su vijiniu rotoriumi
Didžiausia galia, kW EWG / AG, esant vardinei galiai (aps./min.) 96 / 3954, esant 11 155 160 / 5473, esant  11688
Didžiausias sukimo momentas Nm EEC (Nm)/pagal vardinę galią (aps./min) 250 / 100, esant 3311 300 / 100, esant  4714
Akumuliatorius
Naudingoji talpa (kWh) 40 60
Technologija ličio jonų ličio jonų
Bendra įtampa (V) 400 400
Modulių / elementų skaičius 8/192 12/288
Akumuliatoriaus svoris (kg) 290 (+/– 5) 394 (+/– 5)
Įkrovimo trukmė(4)

Įkrovimo sistema adaptyvi, trifazė adaptyvi, trifazė
2,3 kW buitinis elektros lizdas (vienfazis, 10 A) (0–100 %) 21 val. 00 min. 30 val. 30 min.
Sustiprintas buitinis kištukinis lizdas / 3,7 kW buitinis įkrovimo lizdas (vienfazis, 16 A) (0–100 %) 12 val. 15 min 18 val. 00 min.
7,4 kW namų įkrovimo stotelė (vienfazė, 32 A) (0–100 %) 6 val. 30 min. 9 val. 15 min.
11 kW stotelė (trifazė, 16 A) (0–100 %) 4 val. 15 min. 6 val. 15 min.
22 kW stotelė (trifazė, 32 A) (0–100 %) 2 val. 20 min . 3 val. 15 min.
Greitojo įkrovimo stotelė (0–80 %) 30 min. (maks. 85 kW) 42 min. (maks. 130 kW)
Pavarų dėžė
Pavarų dėžės tipas redukcinė (viena pavara) redukcinė (viena pavara)
Priekinių pavarų skaičius 1 1
Našumas
Didžiausias greitis (km/val.) 150 160
0–50 km/val. - 0–100 km/val. - 80–120 km/val. (sek.) 4,4 - 10 - 6,9 3,5 - 7,4 - 4,4
SCx 0,713 0,713
Vairavimas
Stiprintuvas yra (elektrinis) yra (elektrinis)
Posūkio spindulys nuo bortelio iki bortelio (m) 10,56 10,56
Vairaračio apsisukimų skaičius 2,3 2,3
Ratai ir padangos
Standartiniai ratlankiai 18” Equilibre 18” Equilibre

20” Techno 20” Techno, Iconic
18“ dydžio padangos – „Goodyear Efficient Grip“ 195/60 R18 96H 195/60 R18 96H
20“ dydžio padangos – „Goodyear Efficient Grip“ 215/45 R20 95T 215/45 R20 95T
Stabdymas
Priekyje: paprasti diskai (PD), vėdinami diskai (VD), skersmuo (mm) Ø320 Ø320
Gale: būgniniai (D), paprasti diskai (PD), vėdinami diskai (VD), skersmuo (mm) Ø292 Ø292
Svoris (kg)
Svoris be krovinio 1537 1636
Bendras transporto priemonės svoris su priekaba (GTW) 2545 3058
Didžiausias bendras transporto priemonės svoris (MGVW) 2045 2158
Leistinos MGVW ribos priekyje / gale 1079 / 966 1111 / 1047
Leistinoji apkrova (min. / maks.) 450 / 450 450 / 450
Didžiausias priekabos su stabdžiais / be stabdžių svoris 500 / 500 900 / 750

(1) WLTP (pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra): pagal šį naują protokolą gaunami duomenys daug artimesni realaus naudojimo duomenims nei gauti pagal NEDC protokolą.
(2) Atlikus WLTP sertifikavimą nurodoma vertė, atitinkanti optimalų transporto priemonės variantą. 
(3) Ratlankių dydis gali turėti įtakos transporto priemonės ridai.
(4) Įkrovimo laikas ir atkurtas važiavimo nuotolis priklauso nuo temperatūros, akumuliatoriaus nusidėvėjimo, įkrovimo įrangos galios, vairavimo stiliaus ir įkrovos lygio.



E-TECH
RENAULT sukurta elektrinė hibridinių ir 
įkraunamų hibridinių automobilių technologija.

rekuperacinis stabdymas
Energijos atkūrimo sistema stabdant. 
Padidina transporto priemonės nuvažiuojamą 
atstumą. Kai transporto priemonė lėtėja, 
dalis kinetinės energijos paverčiama elektra. 
Patraukus koją nuo akceleratoriaus arba 
nestipriai paspaudus stabdžių pedalą 
įkraunamas akumuliatorius.

sustiprintas buitinis lizdas
Namų įkrovimo sprendimas, efektyvesnis 
nei paprastas buitinis lizdas. Leidžia įkrauti 
didesne galia (sustiprinto lizdo galia – 3,2 kW, 
o standartinio lizdo – 2,3 kW) ir saugiau (su 
diferencialiniu grandinės pertraukikliu).

namų įkrovimo stotelė
Veikia daug didesne galia nei standartinis 
buitinis lizdas – akumuliatorius įkraunamas 
veiksmingiau ir greičiau. Dėl įkrovimo valdymo 
ir apsaugos nuo viršįtampių sistemų krovimas 
namuose tampa saugesnis.

„Flexi Charger“ kabelis
Įkrovimo kabelis, kuriuo automobilį galima 
prijungti prie buitinio elektros lizdo. Skirtas 
retkarčiais įkrauti namuose. Turėtų būti 
jungiamas į tinkamai įžemintą elektros lizdą.

2 režimo kabelis
Buitinio naudojimo kabelis, skirtas 
elektromobiliui prijungti prie įprasto elektros 
lizdo.

3 režimo kabelis
Kabelis, skirtas elektromobiliui prie „Wallbox“ 
arba viešosios įkrovimo stotelės prijungti.

naudingoji talpa
Akumuliatoriaus energijos kiekis, kurį 
gali panaudoti elektromobilis. Nurodoma 
kilovatvalandėmis (kWh).

kWh
Kilovatvalandžių santrumpa. Tai energijos 
kiekio matavimo vienetas, atitinkantis 1 kW 
galios suvartojimą per vieną valandą.

kW
Kilovatų santrumpa. Tai ir elektrinių, ir vidaus 
degimo variklių galios matavimo vienetas. 
Kilovatais taip pat matuojama nuolatinės 
srovės (NS) arba kintamosios srovės (KS) 
įkrovimo galia.

KS įkrovimas
Žemos arba vidutinės galios įkrovimas 
kintamąja srove (iki 22 kW). Toks įkrovimo 
būdas dažniausias namuose ar daugumoje 
viešųjų įkrovimo stotelių.

NS įkrovimas
Spartusis įkrovimas nuolatine srove (nuo 50 
kW). Jam reikalinga speciali sparčiojo įkrovimo 
stotelė. Tokios būna tik viešųjų stotelių tinkle.

My Renault
RENAULT programa, susiejama su transporto 
priemone. Galima atsisiųsti į telefoną iš 
„Google Play“ arba „App Store“. Joje matomos 
artimiausios įkrovimo stotelės, transporto 
priemonės buvimo vieta, galima suplanuoti 
įkrovimą ir iš anksto pasiruošti kelionei: 
rodomas likęs nuvažiuojamas atstumas, 
nustatoma salono temperatūra.

žodynėlis
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Ėmėmės visų priemonių, kad šio leidinio turinys būtų tikslus jo išleidimo metu. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir 
prototipus. Laikydamasi nuolatinio produkcijos tobulinimo politikos RENAULT pasilieka teisę bet kada keisti apibūdintas ar paminėtas savybes, 
transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus RENAULT atstovams pranešama kuo greičiau. Priklausomai nuo pardavimo 
šalies, kai kurios versijos gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami 
naujausios informacijos kreipkitės į artimiausią atstovą. Dėl techninių priežasčių šiame atspausdintame dokumente spalvos gali šiek tiek 
skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis 
priemonėmis atkurti kurią nors šio leidinio dalį negavus raštiško RENAULT sutikimo.
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