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Na versão R.S. Line, o Novo Renault Arkana exibe o estilo próprio 
dos SUV desportivos. Combina robustez e elegância: lâmina 
aerodinâmica proveniente da competição automóvel, detalhes 
em preto brilhante, jantes específicas R.S. Line... 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. A assinatura luminosa em forma de C está equipada com 
faróis e luzes 100% LED para melhorar a visibilidade noturna.

inspiração sport





1



Tejadilho preto, estofos mistos em couro*/tecido tipo camurça 
reforçados com costura vermelha, volante em couro*, painel de 
bordo com decoração tipo carbono realçada por um friso vermelho e 
pedais em alumínio. O cockpit da versão R.S. Line reflete plenamente 
o seu temperamento desportivo. 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. O quadro de instrumentos digital, por seu lado, oferece a 
possibilidade de replicar a navegação e personalizar a sua interface 
de condução. Um ecrã central de 9,3” posicionado na vertical, a 
partir da versão Intens, vem coroar a consola central. E desfrute de 
um habitáculo luminoso, graças ao teto de abrir panorâmico.

prazer imersivo

1. teto de abrir panorâmico disponível 
na versão Intens e RS Line

2. quadro de instrumentos digital de 10,2”   
e ecrã central de 9,3” posicionado na vertical, 
consoante o nível de equipamento e mediante 
disponibilidade. Imagem não contratual.
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* para mais informações sobre os materiais utilizados, contacte o seu 
Conselheiro Comercial. Os bancos mencionados em couro nesta brochura são 
constituídos por uma parte de couro verdadeiro e uma parte em têxtil.



O motor E-TECH híbrido associa dois motores elétricos e um motor 
térmico a uma caixa de velocidades multimodo sem embraiagem. 
Particularmente vantajoso 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 ainda mais 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.

experiência híbrida

1. fluxo de energia
2. quadro de instrumentos digital 

com informações de condução. 
Imagem não contratual.
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* relativamente a um motor térmico equivalente.





1. menu principal com informações 
de navegação, rádio, música, 
telefone, aplicações…

2. interface de navegação em 3D com 
pesquisa de endereços no Google

3. interface multiecrãs: ajudas à condução, 
multi-sense e widgets personalizáveis 

4. quadro de instrumentos digital de 10,2”  
e ecrã central de 9,3”, consoante o nível de 
equipamento. Imagem não contratual.

interface intuitiva

1

2

3



No centro do posto de condução, destaca-se na consola central 
um generoso ecrã tátil de alta resolução de 9,3”* posicionado 
na vertical. Verdadeiro computador de bordo, dá-lhe acesso aos 
serviços de navegação conectada (com cartografia da Europa) 
e permite-lhe comandar todas as funções do seu Arkana, como 
as ajudas à condução e a tecnologia multi-sense. Combinada 
com o quadro de instrumentos digital de 7” ou 10”*, desfrute de 
uma das maiores superfícies de apresentação da categoria.
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* consoante as versões. Imagem não contratual.



conectividade

1. carregador por indução, consoante 
versão e mediante disponibilidade

2. replicação smartphone compatível 
Android auto™ e Apple CarPlay™

3. aplicação My Renault

1
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A aplicação MY Renault permite-lhe preparar as viagem com toda 
a simplicidade enviando o destino para o seu veículo, prosseguir a 
navegação no modo peão e localizar o seu Arkana. Com o sistema 
multimédia easy link no ecrã de 9,3”*, poderá continuar a utilizar as  
suas aplicações preferidas graças à compatibilidade Android Auto™  
e Apple CarPlay™. A conectividade 4G permite-lhe atualizar 
a cartografia e o sistema, dando-lhe, além disso, acesso 
à pesquisa de endereços através do Google.

* consoante as versões.
Android Auto™ é uma marca da Google Inc.
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.
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generosidade interior

1. volume de bagageira até 513 L
2. piso de bagageira amovível 
3. três autênticos lugares traseiros

Com uma capacidade de 513 litros (480 litros no E-Tech hibrído), 
a bagageira apresenta um volume muito generoso. O piso móvel pode 
ser colocado numa posição baixa, para maximizar a capacidade 
de carga, e em posição elevada, para facilitar o carregamento de 
objetos pesados. Uma configuração que permite beneficiar de 
uma superfície plana, se o encosto do banco traseiro 2/3-1/3 estiver 
rebatido. O banco traseiro, por sua vez, oferece 3 autênticos lugares 
e um espaço generoso tanto ao nível dos pés como dos joelhos.
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sistema de assistência na condução 
em autoestrada e trânsito 
Adapte o comportamento do veículo à circulação. Este sistema  
regula a velocidade e mantém as distâncias de segurança para  
o veículo da frente, assegurando a condução no centro da via  
entre os 0 km/h e os 170 km/h. Quando o trânsito abranda,  
o veículo para e arranca de novo automaticamente, para mais  
conforto e serenidade.

regulador e limitador de velocidade
Controle a sua velocidade com os botões situados no volante 
e defina a velocidade máxima a que pretende circular para 
respeitar o código da estrada e evitar as transgressões.

regulador de velocidade adaptativo 
Permite-lhe manter a distância de segurança adequada 
até ao veículo que circula à sua frente. O sistema atua 
nos travões quando a distância é demasiado curta e no 
acelerador quando a estrada está novamente desimpedida.

alerta de ângulo morto 
Ativo a partir de 15 km/h, o sistema alerta-o, através de 
sinais luminosos, para a presença de veículos à esquerda 
ou à direita, que se encontrem fora do seu campo de visão.

alerta de distância de segurança
Um radar instalado na face dianteira do seu veículo 
calcula a distância de segurança até ao veículo 
que segue à sua frente. Em caso de risco de colisão, 
o sistema ativa um alerta sonoro e visual.

comutação automática das luzes 
de estrada/cruzamento 
Graças à câmara posicionada no para-brisas e que analisa 
a intensidade luminosa, a comutação entre as luzes de 
máximos e de médios ocorre automaticamente.

câmara 360°
Execute as suas manobras sem o mínimo esforço. O 
Arkana está equipado com 4 câmaras, cujas imagens 
reconstituem o ambiente 360° em torno do veículo. 

sistema de estacionamento mãos livres 
Permite estacionar com a máxima simplicidade. É o 
sistema que procura um lugar de estacionamento e 
controla a direção. Ao condutor, basta gerir a velocidade.



sistema de assistência na 
transposição involuntária de via 
Ativo entre 70 km/h e 160 km/h, o sistema aplica 
uma correção no volante para reposicionar o 
veículo na sua via, se transpuser involuntariamente 
uma linha contínua ou descontínua sem que tenha 
ativado o sinal de mudança de direção.

14 sistemas de ajuda  
à condução

O Novo Renault Arkana está equipado com catorze inovadores 
sistemas de ajuda à condução. Decisivamente seguro, o seu SUV  
promete-lhe viagens totalmente serenas.

sistema de travagem de emergência 
ativa com deteção de ciclistas
Deteta os ciclistas que circulem na mesma via e se 
aproximem lateralmente, chegando mesmo a imobilizar 
o veículo em caso de perigo. Circular na cidade 
nunca foi tão seguro, tanto de dia como de noite.

reconhecimento dos sinais de trânsito 
O sistema informa-o, através do quadro de 
instrumentos, dos limites de velocidade ao longo 
do seu percurso graças a uma câmara.

sistema de travagem de emergência 
ativa com deteção de peões
Deteta os peões que se encontrem na sua frente 
ou ao seu lado, chegando mesmo a imobilizar o 
veículo em caso de perigo. Circular na cidade nunca 
foi tão seguro, tanto de dia como de noite.

alerta de obstáculo traseiro 
Saia mais serenamente do seu lugar de estacionamento. 
Dotado de radares, o Renault Arkana previne-o da 
chegada de um veículo de que não se tinha apercebido.

sistema de travagem de emergência 
ativa com deteção de veículos
Deteta os veículos parados ou que circulem na 
mesma via, chegando mesmo a imobilizar o veículo 
em caso de perigo. Circular na cidade nunca foi 
tão seguro, tanto de dia como de noite.







Vermelho Flamme (PM)Preto Metal (PM)

Laranja Valência** (PM)

Azul Zanzibar (PM)

Cinzento Metal (PM)

Branco Universal (PM)Branco* (OE)

OE: opaca envernizada. 
PM: pintura metalizada.
fotografias não contratuais.
* indisponível na versão R.S. line
** disponível apenas na versão R.S. line

cores



proteção inferior dianteira - Branco Universal

proteção inferior de porta - Branco Universal

proteção inferior dianteira - Vermelho Flamme

proteção inferior de porta - Vermelho Flamme

proteção inferior dianteira - Laranja Valência

proteção inferior de porta - Laranja Valência

personalização

Packs de personalização Vermelho Flamme,  
Laranja Valência e Branco Universal: proteções 
inferiores dianteira e traseira, proteção inferior 
de porta, defletor de bagageira preto brilhante, 
tejadilho preto brilhante.
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estofos

jantes

estofos em tecido preto estofos em couro*estofos em tecido/TEP preto estofos em couro* específicos R.S. Line

jante em liga leve de 17” jante em liga leve de 18” jante em liga leve de 18” R.S. Line

* os bancos mencionados em couro nesta brochura são constituídos por uma parte de  
couro verdadeiro e uma parte em têxtil. Para mais informações sobre os materiais utilizados, 
contacte o seu Conselheiro Comercial.



motorizações
TCe 140 EDC mild hybrid TCe 160 EDC mild hybrid E-TECH híbrido 145

Combustível Gasolina sem chumbo (E10) Gasolina sem chumbo (E10) Gasolina sem chumbo (E10) + Elétrico
Potência máxima kW (cv) / regime (rpm) 103 kW / 4 500 às 6 000 rpm 116 kW às 5 500 rpm 69 kW às 5 600 rpm (105 se for combinada)
Binário máximo (Nm) / regime (rpm) 260 Nm / 1 750 às 3 500 rpm 270 Nm / 1 800 às 3 750 rpm 148 Nm às 3 600 rpm

Caixa de velocidades Caixa automática EDC de dupla 
embraiagem e 7 velocidades

Caixa automática EDC de dupla 
embraiagem e 7 velocidades

Automática multimodo de carretos 
direitos

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

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

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

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

Potência administrativa (CV) (França) 7 NC 5
Chassis e direção
Dimensão dos pneus 215/60 R17 96H/215/55 R18 95H 215/60 R17 96H/215/55 R18 95H 215/60 R17 96H/215/55 R18 95H
Baterias
Tipo Iões de lítio
Voltagem (v) 12 12 230
Capacidade (kWh) 0,13 0,13 1,2
Desempenho
Velocidade máxima (km/h) 205 205 172
0 - 100 km/h (s) 9,8 9,1 10,8
1 000 m D.A. (s) 31,5 30,7 32,6
Aceleração: 80 km/h a 120 km/h (s) 7,6 6,4 8,5
Homologação
Protocolo WLTP(1)

Norma antipoluição Euro 6D-Full
Consumos e emissões(2) WLTP (Best case / Worst case)
CO2 (g/km) 130/132 131/132 108/109
Consumo em ciclo misto (L/100 km) 5,8/5,9 5,8 4,9/5,0
Volumes e massas
Depósito de combustível (l) 50 50 50
Peso em vazio em ordem de marcha (kg) 1 336 1 347 1 435
Peso máximo autorizado em carga (kg) 1 876 1 876 1 961
Peso total rolante (kg) 2 776 2 776 2 721
Peso máximo rebocável com travões (kg) 900 900 760

(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. 



1. Pack de personalização exterior  
Utilize a cor para marcar a diferença: 
o pack de personalização exterior 
adiciona detalhes de cor que tornam 
o seu Arkana único, à sua imagem.

1

acessórios



2. Spoiler traseiro 
Reforce o carácter desportivo do 
seu veículo. O acessório que faz 
verdadeiramente a diferença!

3. Pedais Sport e tapetes de 
habitáculo têxtil premium  
Aprecie o requinte dos tapetes de 
habitáculo têxtil que combinam 
com o estilo dos pedais em 
alumínio, para acentuar o  
carácter desportivo. 

4. Iluminação de boas-vindas na 
parte inferior da carroçaria 
Graças à iluminação de  
boas-vindas na parte inferior  
da carroçaria, é orientado com  
estilo até ao seu veículo nas  
zonas pouco iluminadas.

5. Proteção de bagageira Easyflex 
Preserve a bagageira do  
seu Arkana graças à proteção 
Easyflex antiderrapante e 
impermeável, que se adapta à 
configuração dos bancos e que 
cobre todo o espaço de carga.

2 3
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equipamentos e opções
Business Intens R.S. line

Segurança
Sistema de ajuda ao arranque em subida
Airbags do condutor, do passageiro (com desativação) e laterais dianteiro/traseiro
Travão de estacionamento assistido - -
Travão de estacionamento assistido com função auto-hold -
Renault chamada automática de emergêcia (112)
Alerta de ângulo morto -
Sistemas de ajuda à condução
Regulador e limitador de velocidade
Reconhecimento dos sinais de trânsito
Sistema de travagem de emergência ativa com deteção de peões, ciclistas
Sistema de assistência na transposição involuntária de via e alerta de transposição involuntária de via
Alerta de distância de segurança
Sensores de chuva e luminosidade
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro e traseiro
Comutação automática das luzes de estrada/cruzamento 
Alerta de obstáculo traseiro -
Multi-sense: personalização dos modos de condução e iluminação ambiente interior -
Regulador de velocidade adaptativo -
Easy park assist (estacionamento mãos livres) - pack parking 360º

Multimédia
Painel de instrumentos do condutor de 4,2” digital com contadores analógicos e de 7” personalizável  
(na motorização híbrida) - -
Painel de instrumentos do condutor de 7” digital personalizável (mediante disponibilidade) -
Painel de instrumentos do condutor de 10,2” digital personalizável (mediante disponibilidade) -
Easy link 7”: sistema multimédia com navegação, conectado com ecrã tátil de 7”: compatível com Android Auto™ e  
Apple CarPlay™ e Bluetooth®. - -
Easy link 9,3”: sistema multimédia com navegação, conectado com ecrã tátil de 9,3”, vertical, compatível com  
Android Auto™ e Apple CarPlay™ e Bluetooth®. -
Carregador por indução para smartphone integrado na consola central - -
Vida a bordo
Elevadores de vidros elétricos
Banco traseiro com encosto rebatível 1/3-2/3 com sistema de fixação Isofix (i-Size) nos lugares traseiros
Cartão Renault com acesso e arranque em mãos livres
Ar condicionado automático e purificador de ar
Apoio de braço central com porta-objetos fechado, arejadores e entrada USB nos lugares traseiros
Piso de bagageira amovível: piso plano com os encostos do banco traseiro rebatidos
Retrovisores exteriores reguláveis e rebatíveis eletricamente, com sistema de desembaciamento
Bancos do condutor e passageiro com regulação manual - -
Banco do condutor com regulação elétrica (inclui ajuste lombar) pack couro*

Banco do passageiro com regulação elétrica - pack couro*

Retrovisor interior eletrocromático - (sem moldura)

Consola central com espaço de arrumação -
Apoio de braço central traseiro amovível -



Business Intens R.S. line
Sistema de aquecimento dos bancos dianteiros - pack couro*

Volante aquecido - pack couro*

Design
Faróis dianteiros 100% Led
Jantes em liga leve de 17” - -
Jantes em liga leve de 18” - -
Jantes em liga leve de 18” R.S. Line - -
Puxadores das portas na cor da carroçaria
Forro do teto em cor clara -
Forro do teto preto - -
Estofos em tecido - -
Estofos em tecido/TEP preto - -
Estofos em couro*/alcântara R.S.Line - -
Volante em couro* - -
Volante em couro* R.S. Line - -
Vidros traseiros sobre-escurecidos
Proteções inferiores das portas em cromado e preto brilhante - -
Proteções inferiores das portas em metal escuro e preto brilhante - -
Alavanca de velocidades de tipo e-shifter (disponível apenas na motorização híbrida) - -
Para-choques dianteiro específico com lâmina aerodinâmica - -
Retrovisores exteriores preto brilhante - opção tejadilho preto

Pedais em alumínio - -
Pack de opções
Pack couro*: bancos do condutor e do passageiro com regulação elétrica + volante aquecido + sistema de aquecimento 
dos bancos dianteiros) - implica Estofos em couro - o -
Pack parking 360º: Câmara 360°, Easy Park Assist e Alerta de obstáculo lateral) - o -
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 (apenas nas cores Branco Universal, Laranja Valência e  
Vermelho Flamme)

- - o

Opções
Pneu sobressalente o o o

Pintura metalizada o o o

Painel de instrumentos do condutor de 10,2” digital personalizável (mediante disponibilidade) - o o

Sistema de assistência na condução em autoestrada e trânsito - o o

Sistema de som premium Bose® - - o

Teto de abrir - o o

Tejadilho preto - o (com retrovisores exteriores
o

preto brilhante)

Estofos em couro* - o

Câmara 360° - o pack parking 360º o

 : série. o  : opção. - : indisponível. 
* para mais informações sobre os materiais utilizados, contacte o seu Conselheiro Comercial. Os bancos mencionados em couro nesta brochura são constituídos por uma parte de couro verdadeiro e uma parte em têxtil. 
Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.



1 576

1 821

2 034

1 439 1 453

1 397

1 584

micro híbrido híbrido
Volume de bagageira - norma VDA (litros)
Volume de bagageira mín. 513 480
Volume de bagageira máx. 1 296 1 263
Volume sob o falso piso 28 0

dimensões (em mm).

878 2 720

200

4 568

211

877 862

970

2 155

dimensões & volumes



serviços

Estamos sempre ao seu lado, para facilitar a 
sua vida e evitar que perca demasiado tempo 
com a manutenção do seu Renault: orçamento 
e marcação online, forfaits, contratos de 
manutenção, seguros e assistência, programa 
personalizado My Renault… Beneficie das nossas 
soluções simples, rápidas e adaptadas às suas 
necessidades.

os seus primeiros passos
Conheça todas as informações de que necessita:
- nos nossos sites, ofertas de produtos/serviços/
financiamento, marcação de test-drive...
- na nossa rede, consulta com as nossas 
equipas comerciais e técnicas.

Renault Service, 100% coberto
Preveja os imprevistos, graças às nossas extensões 
de garantia, seguros e assistência Renault que 
cuidam de si a qualquer momento.

My Renault, parceiro do dia a dia
Desfrute de um espaço personalizado online, 
onde encontrará conselhos, ofertas, vantagens 
exclusivas, alertas do programa de manutenção, 
próximas marcações, entre outras.

Renault Service, manutenção sem preocupações
Os nossos forfaits ou contratos de manutenção 
Renault Service permitem-lhe beneficiar de 
uma oferta tudo incluído, adequada às 
suas necessidades.

acessórios, o seu Renault à sua medida
Encontre na nossa gama de acessórios tudo o que 
necessita para tornar o seu veículo ainda mais 
atrativo, mais prático, mais confortável e 
mais personalizado.



o primeiro veículo  
verdadeiramente 
familiar com portão 
traseiro, moderno, 
híbrido No início dos anos 1960, os franceses aspiram a uma vida melhor, a um novo 

conforto, a uma maior autonomia. Como sempre atenta à evolução dos 
comportamentos, a Renault dedica-se a uma análise profunda dos novos tipos 
de utilização do automóvel. A par das berlinas que fazem o sucesso da marca, 
surge um veículo mais possante, mais moderno, mais estatutário. Um veículo 
destinado a um novo tipo de famílias que deseja deslocar-se no dia a dia e 
partir de fim de semana com toda a tranquilidade. 

Uma equipa de desenvolvimento empenha-se para responder a esta procura 
e nasce assim o R16. Um look assinado por um designer visionário, Philippe 
Charbonneaux, faz sensação em vários aspetos no Salão de Genebra, em maio 
de 1965: linhas aerodinâmicas, aparentemente sem bagageira, sem arestas 
vivas, uma quinta porta do tipo portão traseiro e grandes superfícies vidradas. 
O estilo é inegavelmente moderno. E o interior não fica atrás. O habitáculo é 
claro, acolhedor, com um espaço generoso tanto à frente como atrás, e os 
bancos, moduláveis.

o icónico R16



 → carro do ano 1966 

 → produzidas cerca de 2 milhões 
de unidades

 → comercializado durante  
perto de 15 anos

Em 7 posições, permitem transformar o espaço à vontade. Em termos técnicos, 
o designer Yves George também inovou: o bloco de motor é em alumínio, o 
circuito de refrigeração fechado dispõe de ventilação automática e a suspensão 
independente nas quatro rodas recorre a barras de torção, de que resulta uma 
excelente estabilidade em estrada.

Inovador, original, no limite entre a berlina e a carrinha, extremamente funcional 
e ao mesmo tempo «burguês», o R16 não deixa ninguém indiferente. Um 
crossover à frente do seu tempo, o R16 é considerado por todos um verdadeiro 
êxito tanto em termos técnicos como de design: algumas características, como 
a caixa automática eletrónica, o banco traseiro deslizante e o trancamento 
centralizado das portas, eram realmente vanguardistas. Vanguardista, um 
adjetivo que também se aplica agora ao novo Arkana. Herdeiro natural do 
R16, este SUV desportivo rompe também ele com os códigos tradicionais do 
mercado! Emoção, dinamismo, inovação atravessam as épocas e, hoje como 
ontem, bafejam a vida com um sopro de paixão.



configure e encomende o seu Renault Arkana em www.renault.pt
Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria 
contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações, nos automóveis e nos acessórios descritos e representados. Estas modificações serão 
transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em 
opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário da Marca. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser 
ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja da globalidade 
ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.
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