Noul

Renault MEGANE R.S.

Design inspirat de viteza cursei

Motorsport
în genele sale
Noul Renault MEGANE R.S. este o mașină
impresionantă. Este construită pentru a vă stârni
instinctele de curse, cu aripile prelungite cu 60
cm, barele de protecție speciale inspirate din
Formula 1™ cu lamele aerodinamice în faţă și un
difuzor de aer lat în spate. Așezată ferm pe roţile
de 18 sau 19 inchi, înfățișarea îi este completată
de farurile LED cu multi-reflector și sistem R.S.
Vision. Evacuarea a fost complet regândintă și
adusă în partea centrală a barei spate, în adevăratul
spirit al designului sport. Orificiile de admisie
și evacuare a aerului care răcește sistemul de
frânare și un spoiler de dimensiuni sporite, culoarea
Orange Tonic - atestă fără loc de îndoială că Noul
Renault MEGANE R.S. este clar conceput pentru
performanțe sportive.

Cockpit sportiv
De îndată ce vei vedea interiorul - gri carbon cu
note de roșu - vei vrea să te așezi la volan.
Scaunele Alcantara, volanul de piele*, tabloul de
bord personalizabil - toate te îmbie să pleci la drum.
În același timp, rapoartele scurte ale treptelor
de viteză** și ansamblul pedalier din aluminiu te
transferă într-o nouă dimensiune, lumea R.S. a
performanței sportive.
*Piele bovină. **Doar pentru transmisie manuală.

Pasiune pentru
motorsport,
de 40 de ani
Lideri în motorsport de 40 de ani, inginerii noștri
au testat soluțiile prezentate pe Noul Renault
MEGANE R.S. pe pistă, construind pe bazele
experienţei dobândite în campionatele câștigate,
inginerii Renault Sport au înglobat în Noul Megane
R.S. un sistem de frânare destinat curselor, șasiul
4CONTROL, sau CUP (opțional), fiabilitatea
motorului, împreună cu telemetria la bord, padele
pentru schimbarea treptei de viteză și controlul
demarării «Launch Control»!

Nico Hülkenberg,
Pilot Renault Sport Formula One™ Team

Tehnologii care contribuie
la performanţă

Eficienţă și
performanţă

1.

Noul Renault MEGANE R.S. beneficiază de
knowhow-ul Renault Sport în adaptarea inovațiilor
din cursele automobilistice în tehnologii pentru
producția de vehicule de serie. Dispune de
echipamente la același nivel cu cele mai bune din
clasă și o serie de servicii de asistență la condus
pentru orice tip de șosea și orice situație.
1. Suspensie cu sistem „Compression Hydraulic Stop”:
Inspirată din lumea raliurilor, tehnologia Compression
Hydraulic Stop, aduce cu ea un al doilea sistem de disipare
a energiei introdusă în amortizor, care asigură amortizare
suplimentară și un mai bun control asupra contactului
dintre anvelopă și carosabil. În oraș oferă o călătorie
comodă, pe pistă elimină șocurile și reculurile apărute
oferind manevrabilitate și stabilitate.

Faza de accelerare
2.

Faza de decelerare

2. Diferențial cu alunecare limitată Torsen®: asociat cu
șasiul Cup, în condiții de pierdere a aderenței, efectuează
transferul asimetric de puteri, asigurând furnizarea
de energie către roata cu cea mai buna aderență și
performanțe ridicate în viraje.

Motor în 4 cilindri
1,8 L - 279 CP / 390 Nm

Telemetrie
R.S. Monitor

Suspensie
Multi link
R.S. Vision
Amortizoare „Compression
Hydraulic Stop”

Șasiu
Sport / CUP

Cutie de viteze
manuală sau EDC

4CONTROL

Agilitate și stabilitate
Tehnologia 4CONTROL cu patru roți directoare
contribuie la precizia sistemului de direcție și
optimizarea poziţiei autoturismului la drum pentru
mai multă siguranță.
La viteze reduse, sistemul întoarce roțile din spate
în direcția opusă față de roțile frontale. La viteze
de peste 60 km/h (100 km/h în modul Race), toate
cele patru roți virează în aceeași direcție.
Tu controlezi drumul.

Afișează, analizează
și partajează
performanța
Abilitățile tale la volan merită să fie recunoscute,
stocate și analizate! Sistemul de telemetrie
R.S. Monitor de la bord memorează setările de
conducere în timp real pe ecranul R-LINK2.
În plus, noul mod R.S. Monitor Expert permite să
utilizezi o cameră pentru a filma performanţele pe
pistă, să le asociezi cu R.S. Monitor și să le partajezi
pe rețelele sociale.
Poţi completa, analiza și compara toate datele.

Launch control
PASUL 1

Tinţește către
pole position
Utilizează R.S. Drive pentru a selecta modul de
conducere (Normal, Sport și Race) și pentru a

PASUL 2

adapta cartografia cutiei de viteze, comportamentul
ESP, direcția și sensibilitatea pedalei de accelerație.
Joacă-te cu padelele și schimbă treptele cu o
viteză super rapidă. Bucură-te de entuziasmul
unui GRAND PRIX care începe cu Launch Control:
piciorul stâng pe frână, piciorul drept pe accelerator.
Eliberează frâna și simte adrenalina.

PASUL 3

1.

Sportiv,
dar de încredere

2.

Cu numeroasele sale sisteme de asistență la
condus, Noul Renault MEGANE R.S. aduce împreună
performanța sport cu siguranța. Dispune, de
asemenea, de un display de tip head-up, senzori
de parcare, avertizare la depășirea vitezei și
asistenţă pentru frânare de urgență. Un pedigree
impresionant!
1. R.S. Vision: grupează lămpile laterale, farurile cu rază
lungă de acțiune, luminile de ceață și luminile de viraj,
într-un singur bloc optic, parte a unui sistem de înaltă
performanță.
2. Senzor de avertizare pentru unghiul mort: utilizează
senzori de pe fiecare parte a barelor față și spate pentru a
vă avertiza că un vehicul intră în unghiul mort al oglinzilor
retrovizoare.
3. Avertizare la părăsirea benzii de circulație: activată
la viteze de peste 70 km/h dacă traversați o linie continuă
sau discontinuă fără să activaţi semnalizatorul.

3.

Carlab
Chromo Zone Culorile MEGANE R.S.
Atelier creativ Ambianţă și tapiţerie
Jante Stil
Dimensiuni Volume și dimensionări
Drum bun! Motorizări
Echipamente & Opţiuni Lista completă
Accesorii Opţiuni și stil

CARLAB Chromo Zone
Orange Tonic (CM)

Jaune Sirius (CM)

Rouge Flamme (CM)

CO = culoare opacă
CM = culoare metalizată
Imagini cu titlu de prezentare.

Gris Platiné (CM)

Gris Titanium (CM)

Blanc Nacré (CM)

Noir Étoilé (CM)

CARLAB Ambianță

•• Tehnologie Renault Sport
•• Sistem 4CONTROL
•• Sistem de suspensie Compression Hydraulic Stop
•• Buton mod R.S. DRIVE
•• Renault MULTI-SENSE
Design exterior
•• Aripi frontale extinse cu grile de aer R.S. și
semnătură Renault Sport
•• Aripi anterioare extinse R.S.
•• Bară frontală extinsă cu lamele aerodinamice
F1 culoare Gun Metal Gray și grilă tip fagure cu
semnătură R.S.
•• Bară spate personalizată cu difuzor funcţional și
evacuare centrală
•• Spoiler anterior R.S.
•• Jante Estoril Gun Metal Gray 18”
•• Faruri Full LED R.S. Vision cu 3 moduri (ceaţă,
lumini de zi, fază lungă)
•• Noua semnatură R.S. pe haion

•• Lumini de zi PURE VISION Full LED cu semnătură
luminoasă „C Shape”
Design interior
•• Pavilion tapițat în stil personalizat R.S.
(incompatibil cu trapa panoramică)
•• Inserții cromate Renault Sport pe panourile ușilor
•• Lumini ambientale de interior (corelate cu sistemul
Renault Multi-Sense®, plasate pe panourile ușilor și
pe consola mediană)
•• Indicatoare LED integrate în oglinzile laterale
•• Pedale de aluminiu
•• Tapiţerie neagră R.S. cu cusături roșii
•• Scaune R.S. cu tetiere integrate
•• Volan de piele perforată* R.S. Nappa și schimbător
de viteze cu acoperitoare R.S.
•• Tablou de bord R.S.

Confort
•• Scaune rabatabile 1/3 și 2/3
•• Senzori de ploaie și lumină
•• Card de pornire hands-free Renault
•• Climatizare automată bi-zonă cu senzor de
toxicitate și reciclare a aerului
•• Geamuri acționate electric
•• Scaune frontale încălzite (Alcantara)
•• Scaun șofer cu ajustare lombară
•• Scaune faţă cu reglaj al înălțimii
Multimedia
•• Prize 12V frontale și pentru pasagerii din spate
•• Sistem multimedia conectat R-LINK2 cu ecran
vertical 8,7” și harta Europei
Siguranță
•• Airbaguri adaptative pentru șofer și pasager faţă
(airbagul pasagerului faţă poate fi dezactivat)
•• Airbaguri frontale și laterale tip cortină

•• Airbaguri laterale pentru pelvis/thorax pentru șofer
și pasager faţă
•• ESC și ABS cu asistenţă la frânare de urgenţă
•• Sistem de prindere ISOFIX în bancheta din spate
•• Sistem de frânare custom R.S.
•• Sistem de monitorizare a presiunii din roţi
SISTEME DE ASISTENȚĂ LA CONDUS
•• Senzori la parcarea cu spatele
•• Control la distanţa de parcare faţă
•• Avertizare la distanţa de urmărire
•• Avertizare la părăsirea benzii
•• Avertizare la depăşirea vitezei cu recunoașterea
indicatoarelor de viteză
•• Cameră spate
•• Frânare de urgenţă
•• Limitator de viteză
*Piele de origine bovină.

CARLAB Tapițerie

Tapițerie textilă

Tapițerie Alcantara

CARLAB Jante

Estoril
Gri metalic 18”

CARLAB Dimensiuni

Interlagos
Negru diamantat 19”

CARLAB Drum bun!
TCe 279 EDC

TCe 279 MT

Benzină (SP95E10 / SP98)

Benzină (SP95E10 / SP98)

Nm

kW

Euro 6

Euro 6

450

280

4 cilindri cu injecție turbo directă

4 cilindri cu injecție turbo directă

1.798

1.798

400

240

79,7 x 90,1

79,7 x 90,1

16

16

350

200

Putere maximă kW EEC (CP) la viteză de (rpm)

205 (279) la 6.000

205 (279) la 6.000

Cuplu maxim Nm EEC (m. kg) la turații de (rpm)

390 la 2.400

390 la 2.400

300

160

250

120

200

80

150

40

Carburant
Normă poluare *
MOTOARE
Tip motor (injecție/turbo)
Capacitate (cm 3)
Alezaj x cursă piston (mm)
Număr cilindree/valve

Transmisie

pe lanț

pe lanț

Filtru de particule

Nu

Nu

Stop&Start și recuperare energie în timpul frânării

Da

Da

EDC automată cu dublu ambreiaj

Manuală

6

6

Coeficient de rezistenţă CdA (m 2)

0,78

0,78

Viteză maximă (km/h)

250

255

CUTIE DE VITEZE
Tip cutie de viteze
Număr viteze
PERFORMANŢĂ

Timp parcurgere 0 - 400 m (s) (plecare de pe loc)

14

14

Timp parcurgere 0 - 1000 m (s) (plecare de pe loc)

25

25

0-100 km/h (s)

5,8

5,8

CONSUM ȘI EMISII**
Ciclu combinat (L/100km) NEDC

6,9 (18“)/7 (19“)

7,2 (18“ și 19“)

CO2 (g/km) ciclu combinat NEDC

155 (18“)/158 (19“)

161 (18“)/163 (19“)

Ciclu urban (L/100km) NEDC

8,4 (18”), 8,5 (19”)

9,2 (18“ și 19“)

6 (18”), 6,1 (19”)

6 (18”), 6,1 (19”)

50

50

Directie asistata electric

Da

Da

Sistem de directie R-EPS și direcție asistată

Da

Da

Ciclu extraurban (L/100km) NEDC
Capacitate rezervor (L)
ȘASIU

FRÂNARE
Față: disc ventilat Ø (mm)

355

355

Spate: disc solid Ø (mm)

290

290

Asistență la frânarea de urgență

Da

Da

Control electric al stabilității (ESC)

Da

Da

ROȚI ȘI PNEURI
Roți
Mărime standard pneuri
Număr pneuri

J18/19

J18/19

235/40 R18
245/35 R19

235/40 R18
245/35 R19

4

4

Kit umflare pneuri

Standard

Standard

Roată de rezervă

Nu

Nu

GREUTATE (KG)
Greutate proprie neîncarcată

1.430

1.407

Masă maximă autorizata (MMA)

1.930

1.905

Greutate brută (GB)

1.930

1.905

80

80

Greutatea maximă pe plafon (kg)

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate într-un laborator acreditat, în condiţiile standard impuse de reglementările în vigoare la data
fabricaţiei vehiculului, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 715/2007, cu modificările și completările ulterioare. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale
unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică.
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Putere: 279 CP/205 kw la 6.000 rpm
Cuplu maxim: 390 Nm la 2.400 rpm

Motor în 4 cilindri
1.8 L (1.798 cm3)

CARLAB Echipamente și opțiuni
Noul Renault MEGANE R.S.

TEHNOLOGII RENAULT SPORT
4CONTROL
Șasiu sport
Șasiu CUP
Buton de activare R.S. Drive
Renault MULTI-SENSE (alegerea modurilor de condus - 5 moduri inclusiv Race)
Sistem Multi-Change Down (sistem avansat de schimbare în trepte inferioare)
Padele de schimbare a treptelor de viteză
Sistem Launch Control
Discuri de frâne bi-material
R.S. Monitor (display în timp real a performanței pe ecranul R-LINK2)

•
•
¤
•
•
• (EDC)
• (EDC)
• (EDC)
¤
¤

DESIGN
DESIGN EXTERIOR
Aripi frontale R.S. extinse cu semnătura Renault Sport
Aripi anterioare R.S.
Bară faţă cu lamă F1 Gri Metalic Gun, grilă tip fagure cu semnătură R.S.
Bară spate lată cu difuzor funcţional și evacuare centrală
Praguri R.S. cu efect de podea joasă
Spoiler anterior R.S.
Lumini spate de zi, permanent pornite, tip LED 3D Edge
Lumini frontale de zi tip LED și efect 3D
Jante Estoril Gri Metalic Gun 18”
Jante Interlagos Negre 19”
Jante Interlagos Negre diamantate 19”
Difuzor geam de crom
Pachet Trapă Electrică: trapă electrică, oglindă retrovizoare cromată.
Vopsea metalizată
Vopsea metalizată specială
Vopsea metalizată specială R.S.
Mânere uși cromate
Lumini frontale R.S. VISION Full LED 3
Lumini frontale PURE VISION Full LED cu semnătură în forma literei C
Capace oglinzi laterale negre
Semnătură Renault Sport la deschiderea ușii
Secvență de întâmpinare „Dynamic welcome lighting”
Noua emblemă Renault Sport poziționată pe haion
Geamuri și lunetă fumurii

•
•
•
•
•
•
•
•
•
¤
¤
¤
•
¤
¤
¤
¤
•
•
•
•
•
•
•

DESIGN INTERIOR
Tapiţerie tavan R.S. neagră
Praguri faţă cromate Renault Sport
Display 7” cu matrice de culoare Renault Sport
Consolă depozitate centrală cu cotieră
Lumini ambientale din ușile frontale și anterioare
Pedale de aluminiu
Tapiţerie R.S. Alcantara neagră cu fir roșu pentru contrast
Tapiţerie R.S. Carbon negru cu fir roșu pentru contrast
Scaune R.S. sport cu tetiere integrate
Volan și schimbător viteze îmbrăcate în piele perforată* R.S. Nappa și airbag cu semnătură R.S.
Volan îmbrăcat în piele perforată* R.S. Nappa și airbag cu semnătură R.S.
Volan ajustabil pe înălţime și în adâncime
Tablou de bord R.S.
Consolă centrală înaltă cu suport de pahar și clapetă de închidere

(cu excepţia trapei din plafon)
•
•
•
•
•
¤
•
•
•
¤ (combinat cu tapiţeria Alcantara)
•
•
•

•

Noul Renault MEGANE R.S.

CONFORT & MULTIMEDIA
CONFORT
Tetiere frontale și anterioare ajustabile pe înălţime
Banchetă spate ajustabilă 1/3-2/3
Senzori de ploaie și lumină
Card hands-free Renault
Încălzire automată bi-zonă și aer condiţionat cu senzor de toxicitate și reciclare a aerului
Geamuri electrice spate one-touch
Geamuri electrice faţă one-touch
Lumini de plafon LED faţă și spate
Oglindă retrovizoare cu efect electrocrom anti-orbire
Oglinzi laterale încălzite electric
Oglinzi laterale cu pliere automată
Scaune faţă cu încălzire
Scaun șofer cu ajustare lombară
Scaun șofer cu ajustare înălţime
Scaun pasager cu ajustare înălţime

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• (Alcantara)
•
•
•

MULTIMEDIA
Sistem Bose® Sound
Priză 12V faţă
Priză 12V spate
R-LINK2: sistem multimedia conectat cu touchscreen vertical 8.7” și harta Europei.

¤
•
•
•

SIGURANŢĂ ȘI ASISTENŢĂ LA CONDUS
SIGURANŢĂ
Airbaguri frontale adaptive pentru șofer și pasager (airbagul pasagerului poate fi dezactivat)
Airbaguri laterale la nivelul pieptului pentru șofer și pasager
Airbaguri frontale și laterale tip cortină
Închidere centralizată automată în timpul condusului
Sistem de stabilitate electronic (ESC) și ABS active la frânare cu asistenţă de urgenţă
Kit reparaţie pneu
Indicatoare LED integrate în oglinzi laterale
Sistem de prindere ISOFIX în bancheta spate
Sistem custom de frânare R.S.
Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASISTENŢĂ LA CONDUS
Senzori parcare cu spatele
Control distanţă parcare faţă
Colour head-up display
Avertizare la distanţa de urmărire
Avertizare la părăsirea benzii
Avertizare la depășirea vitezei cu recunoașterea indicatoarelor de viteză
Cameră spate
Activare automata faruri fază scurtă/fază lungă
Frânare activă de urgență
Pachet Easy Parking: Avertizare punct mort, Easy Park Assist
Pachet Safety: frânare de urgenţă activă, avertizare la distanţa de urmărire
Limitator de viteză
Cruise Control Adaptiv
Asistenţă la pornirea din rampă
Frână de parcare manuală
Frână de parcare electronică
• = standard; ¤ = opțiune; - = indisponibil.
* Piele de origine bovină. Scaunele sunt tapiţate în piele pe faţă, spate, tetieră și pe suporţii laterali. Celelalte părţi ale scaunelor sunt tapiţate textil.

•
•
¤
•
•
•
•
•
¤
•
•
¤
•
•
• (EDC)

CARLAB Accesorii

1.

2.

3.

4.

5.

1. Antenă tip „rechin”. Adăugați o notă sportivă cu
această antenă care este integrată perfect în linia
vehiculului.
2. Covorașe de mochetă. Protejează pe deplin podeaua.
Personalizate pentru vehicul, se fixează cu ușurință
folosind cele două cleme de prindere fără interfereze cu
pedalele. Ușor de întreținut. Acopera complet și oferă
un plus de personalitate.
3. Jante din aluminiu. Confirmă-ţi personalitatea cu
gama exclusivă de jante Renault. Pentru stil, aspect
și siguranță fără compromisuri. Piulițe antifurt: oferă
protecție împotriva furtului de roți și anvelope.
4. Personalizați roțile chiar mai mult! Aceste capace
protejează roţile de impact. În plus, față de acest rol
utilitar, pot avea, de asemenea, o funcție de personalizare.
5. Suport pentru camera foto GoPro. Ești un fan
motorsport? Ia camera GoPro în mașină. Atașeaz-o la
parbriz sau pe bord cu suporturi de aspirație, sau pe
volan cu montajele de prindere.

Noul Renault MEGANE R.S.

Cucerește fiecare viraj

Continuați experiența Renault MEGANE R.S.
pe www.renault.ro

Au fost luate toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că prezenta publicaţie este exactă și actualizată la data tipăririi, iulie 2018. Acest document a fost realizat pornind de la modele de preproducție și de prototipuri. În cadrul politicii de
îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la
cunoștinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a
primi cele mai recente informaţii. Avand în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate
drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
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