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Во денешно време родителството е нешто преубаво, особено 
затоа што своите деца можеме да ги поведеме во некое 
ново време и со нов моноволумен. Со нови модифицирани 
пропорции и обликувани линии новиот SCENIC и Grand SCENIC 
се истакнуваат со нов дизајн, кој особено се издвојува со 
наклонетото ветробранско стакло. Новата повисока каросерија 
допринесува за новата флуидна линија и изглед. Кровните 
алуминиумски носачи исто така оставаат впечаток, особено 
кога се гледа од страна. Особен светлосен потпис на задниот 
дел (хоризонтелен кај новиот SCENIC и вертикален кај новиот 
Grand SCENIC) ја потврдуваат силната желба за иновации на 
Renault. SCENIC и Grand SCENIC сосема преродени на денешните 
и идни семејства им овозможуваат пријатно и неверојатно 
доживување за време на возењето.

Новиот SCENIC 
и Grand SCENIC, 
обновен 
моноволумен







Новиот SCENIC и Grand SCENIC се издвојуваат од толпата.
20 инчни тркала со мало триење, обезбедуваат помала 
потрошувачка на гориво и даваат нова димензија во 
автомобилите од сериско производство. Исто така достапен 
е и единствен избор на фелни како што се: алуминиумски 
фелни Exception со додатоци за аеродинамичен изглед.
Тука е и двобојната каросерија која потполно го истакнува 
новиот дизајн на овие два обновени моноволуменци.
Предните светла во облик на буквата »C» се опремени 
со «Full LED Pure Vision« технологија. Задните светла со  
Edge Light технологија имаат 3D ефект.
Навистина исклучителен светлосен потпис, како преку 
ден така и преку ноќ.

Впечатлива 
современост









Новиот SCENIC и Grand SCENIC се дизајнирани 
со многу голема инвентивност. Добро осветлен 
патнички простор со панорамски стаклени кровни 
прозори овозможуваат светол внатрешен простор 
особено кај моделот Grand SCENIC со 7 седишта. 
Секојдневниот живот ќе ви биде поедноставен 
со богатата опрема. Renault системот One Touch 
за прилагодување овозможува преклопување на 
задните седишта во рамен под, со што товарењето 
станува поедноставно. Тоа се постигнува само со 
еден допир на новиот екран на Renault системот 
R-LINK 2 (или со притискање на копчето во 
багажникот). Задната клупа (делива во однос 2/3-
1/2) со препознатливи задни седишта, овозможува 
лесно прилагодување на патничкиот простор.

Простор за 
целото семејство





Багажниот простор во новиот Grand SCENIC има 
зафатнина од 596l. Удобен, просторен и лесно 
прилагодлив, воведува една нова димензија во 
автомобилската индустрија. Неговите 7 седишта 
овозможуваат лесно и удобно превезување на целото 
семејство. Освен тоа, задните седишта можете да ги 
склопите во рамен под и да добиете многу поголем 
простор за багаж. Со практичниот лизгачки капак во 
багажникот своите предмети можете да ги сокриете 
од љубопитни погледи.

Голем простор за 
сè и сешто



Препознатлива опрема во SCENIC е фиоката од 13l сместена во централната конзола која овозможува прилагодување на разни конфигурации 
во патничкиот простор: кога ќе се повлече напред e наменета за возачот и се добива чувство како да се наоѓате во пилотска кабина, а ако се 
повлече наназад се добива заеднички простор за целото семејство. Нa предниот дел е осветлен простор за остава со вграден наслон за раце. 
Во задниот дел освен преграда има два приклучоци за USB, AUX и 12 V приклучок. Сè е толку едноставно како детска игра! Уште една иновација 
е Easy Life фиоката пред совозачот (11,5I) со сеф и функција за ладење. Сместувањето на личните работи никогаш не било поедноставно.

Најважна е идејата







Технологија во изобилство
Добредојдовте во кабината на новиот SCENIC и Grand SCENIC! Новиот R-LINK систем е контролен центар опремен со вертикално поставен 8,7" 
екран на допир. Со својата интуитивност и брзина имате пристап до бројните функции како MULTISENSE, со кој имате пет начини на возење и пет 
амбиентални осветлувања на што најмногу се радуваат децата.

За безгрижно возење новиот SCENIC e опремен со најсовремена технологија за помош при возење, неопходна за безбедност на патниците. 
Секако тука се и други битни иновации: систем за активно сопирање во непредвидливи ситуации со забележување пешаци во градско возење 
и систем за препознавање на замор кај возачот. Ќе ве освои и head-up екранот во боја преку кој можете да ги добиете сите потребни информации 
за безгрижно возење без да го тргнете погледот од патот. И родителите можат да уживаат.

* Достапно во сите верзии.



Избор на бои

Ледено Бела Крем Dune Сина Celeste Црна Etoile

Бела Perla Црвена Carmin Сина Cosmos Сива Platine

Сива Casiope Жолта Miel* Кафена Vison**

Фотографиите се симболични.
* Достапно само за SCENIC.
** Достапно само за Grand SCENIC.



Креативна работилница

СЕРИСКА ОПРЕМА

Сигурност
 • Систем за стабилност ESP
 • Систем за контрола на пролизгувањето на 
погонските тркала ARS
 • Систем против блокирање на тркала ABS со 
распределување на сопирачката сила (EBD) 
+систем за помош при неопходно сопирање
 • Блокада на моторот
 • Помош при возење по нагорнини
 • Сигурносни воздушни перничиња напред за 
возачот и совозачот
 • Странични сигурносни перничиња напред + 
сигурносни завеси
 • Можност да се исклучи предното совозачко 
сигурносно перниче
 • Предупредување за неприкачени сигурносни 
појаси (за сите седишта)
 • Систем за контрола на притисокот во 
пневматиците
 • ISOFIX систем за прицврстување на 
страничните задни седишта
 • Средно седиште со сигурносен појас во три 
точки
 • Предни сигурносни појаси со подесување по 
висина
 • Систем за помош при неопходно сопирање
 • Систем за предупредување при можност од 
директен судир

 • Систем за препознавање на сообраќајни знаци
 • Систем за активно нужно сопирање со 
забележување на пешаци при возење во град 

Возење
 • Индикатор на преносен степен (само за рачен 
менувач)
 • Регулатор и органичувач на брзина
 • Електрични ретровизори со функција за греење 
 • Информативен екран помеѓу мерачот во 
аналогна технологија
 • Двостепен бришач со варијабилно бришење
 • Сет за поправка на пневматици

Мултимедија
 • Радио, Bluetooth, USB, AUX

Удобност
 • Рачен клима уред
 •  Фиксна централна конзола без наслон за раце 
со два држачи за пијалаци
 • 12 V приклучок напред (централна конзола)
 • Автoматска паркинг сопирачка
 • Ветробранско стакло (не важи за верзијата Life 
Energy TCe 115) 
 • Стакло над багажникот со функција за греење
 • Електрично подигнување на предни стакла - 
импулсивно кај возачот
 • Електрично подигнување на задни странични 
стакла со заштита од приклештување

 •  Штитник од сонце за возачот и совозачот со 
огледало-неосветлен
 • Наслон на задната клупа со преклопување во 
однос 1/3 - 2/3 (без среден наслон за раце)
 • Предни седишта со подесување по должина 
и наклон, возачкото седиште дополнително 
прилагодливо по висина
 • Наслон за глава на сите седишта
 • Наслон за глава со подесување по висина
 • Управувачот и рачката од управувачот 
обложени со кожа
 • Клуч што се склопува
 • Далечинско централно заклучување 

Дизајн
 • Надворешни LED огледала со покажувач на 
насока во боја на возилото
 • LED дневни светла во облик на буквата С
 • Предни халогени фарови
 • Трето стоп светло LED
 • Ледено бела боја (сериски само за ниво на 
опрема Life)
 • Тонирани светла
 • Внатрешност во темна боја
 • Навлаки со темна ткаенина
 • 20" челични фелни со украсни капачиња Vortex

LIFE

Челични фелни 20" со украсни
капаци Vortex

Фотографијата е симболична.



СЕРИСКА ОПРЕМА
Удобност

 • Renault hands free картичка
 • Автоматски 2 - зонски клима уред со сензори за 
откривање отровни гасови
 • Предни седишта со џеб на наслонот за грб и 
подесување по должина, возачкото седиште 
со дополнително подесување во висина во 
лумбалниот дел
 • Наслон на задната клупа со преклопување во 
однос 1/3 - 2/3 со наслон за раце (+2 држачи за 
пијалаци)
 • Сензор за дожд, автоматско вклучување светла 
и автоматско префрлување на долги и кратки 
светла
 • 7 седишта (само за Grand Scenic)

 
Дизајн

 • Предни светла за магла
 • Штитник за сонце за возачот и совозачот со 
огледало - осветлени
 • Акустично и атермичко вертобранско стакло 
(само за Grand Scenic 0)
 • Кровни носачи по должина (само за Grand 
Scenic)
 • Навлаки од темна ткаенина
 • Алуминиумски фелни 20" Silverstone

ZEN (LIFE +)

Навлаки од темна ткаенинаФотографијата е симболична.

Алуминиумски фелни 20"  
Silverstone



СЕРИСКА ОПРЕМА

Возање
 • Систем LDW - предупредување за ненамерно 
напуштање на сообраќајната лента
 • Предупредување за надминување на брзина со 
препознавање на сообраќајни знаци
 • Систем за помош при паркирање напред и 
назад
 • Систем за забележување на умор кај возачот 
 • Информативен екран помеѓу менувачот во TFT/ 
аналогна и дигитална технологија 
 • Систем Multi-Sense ®

 • Сценарио за добредојде

Мултимедија
 • Мултимедијален систем R-LINK 2®  со 7" екран 
на допир
 •  Картографија на Европа

Дизајн
 • Навлаки од темна ткаенина во комбинација со 
вештачка кожа
 • Алуминиумски фелни 20" Exception

Удобност
 • Предни седишта со подесување по должина, 
наклон и висина во лумбалниот дел со џебови и 
мобилно столче на позадината од совозачкото 
седиште
 • Наслон од задната клупа со преклопување во 
однос 1/3-2/3 со наслон за раце (+2 држачи 
за пијалоци) со систем за преклопување на 
седишта One Touch
 • Штитници за сонце на задните странични 
стакла
 • Преклопиви странични огледала со 
осветлување, греење и електрично подесување
 • Централна лизгачка конзола со наслон за раце 
и AUX и два USB приклучоци
 • 12 V приклучок во задниот дел на лизгачката 

   централна конзола

 • Фиока Easy Life со функција за осветлување и 
ладење

INTENS (ZEN +)

Навлаки од темна ткаенина во 
комбинација со вештачка кожа*

Навлаки од кафена ткаенина во 
комбинација со вештачка кожа*

Навлаки од црна кожа*Фотографијата е симболична. Навлаки од светло сива кожа*

Алуминиумски фелни 20"  
Exception 

* Oпционални навлаки



BOSE® (INTENS +)

Алуминиумски фелни 20"  
Quartz

Навлаки од темна ткаенина во 
комбинација со вештачка кожа

Навлаки од црна кожа* Навлаки од светло сива кожа*

* Опционални навлаки

Фотографијата е симболична.

СЕРИСКА ОПРЕМА

Удобност
 • Предни седишта со подесување по должина, 
наклон и висина во лумбалниот дел со џебови и 
мобилно масиче на наслонот
 • Возачко седиште со електрично подесување 
во лумбалниот дел, корекција на должината на 
седиштето и функција за масажа
 • Совозачко седиште со преклопување и 
оформување на маса
 • Комфорни наслони Relax за главата на возачот 
и совозачот
 • Комфорни наслони Grand Comfort на задните 
седишта
 • Самозатемнувачко внатрешно огледало

Дизајн
 • Двобојна каросерија
 • Надворешни LED огледала со покажувачи на 
насока во црна и сива боја
 • Full LED Pure Vision предни светла
 • Управувач обложен со Nappa кожа
 • Затемнети задни странични стакла
 • Bose внатрешност во темна боја
 • 20" алуминиумски фелни Quartz

 

Мултимедија
 • Мултимедијален систем R-LINK 2® со 8,7" екран 
на допир во боја + BOSE® Surround sound system 
+ R sound ефект



Спецификации
Вид на мотор Energy TCe 115 Energy TCe 130 Energy dCi 95 Energy dCi 110 Energy dCi 110 EDC Energy dCi 130 Energy dCi 160 EDC

ВЕРЗИИ Scenic Grand Scenic Scenic Grand Scenic Scenic Scenic Grand Scenic Scenic Grand Scenic Scenic Grand Scenic Scenic Grand Scenic

Гориво Бензин Бензин Дизел Дизел Дизел Дизел Дизел
Норма на емисии Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Погон 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD
Погон на брегаста осовина Ланец Ланец Запчест ремен Запчест ремен Запчест ремен Ланец Ланец

МОТОР
Изработка Алуминиумски блок - 4 цилиндри Лиен железо 

блок - 4 цилиндри
Лиен железо блок - 4 

цилиндри
Лиен железо блок - 4 цилиндри Лиен железо блок - 4 

цилиндри
Лиен железо блок - 4 цилиндри

Волумен (cm3) 1198 1198 1461 1461 1461 1600 1600
Број на цилиндри / вентили 4 / 16 4 / 16 4 / 8  4 / 8  4 / 8 4 / 16 4 / 16
Најголема сила kW (KS) при вртежи (o/min) 85 (115) / 4500 97 (130) / 5500 70 (95) / 4000 81 (110) / 4000 81 (110) / 4000 96 (130) / 4000 118 (160) / 4000
Најголем вртежен момент Nm (o/min) 190 / 2000 205 / 2000 240 260 260/1750 320 360
Систем Stop & Start со акумулирање на енергија ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

МЕНУВАЧ
Вид на менувач Рачен Рачен Рачен Рачен Aвтоматски EDC со двојна 

спојка
Рачен Aвтоматски EDC со двојна 

спојка
Брзини 6 6 6 6 7 6 6

ПЕРФОРМАНСИ
Коефициент на отпор на воздухот SCx 0,760 m² 0,780 m² 0,760 m² 0,780 m² 0,770 m² 0,770 m² 0,770 m² 0,770 m² 0,770 m²
Најголема брзина (km / h) 185 183 190 188 175 183 183 190 200
400 m D.A. (s) - - - - - - - - -
1000 m D.A. (s) 34 34,4 32,8 32,9 36,5 34,2 34,1 33 32,1
0-100 km / h (s) 12,3 13 11,4 11,9 13,7 12,4 12,4 11,4 10,7
Забрзување: 80 km/h - 120 km/h (s)  
во 4/5 брзина

10,9 / 14,9 11,2 / 15,5 9,9/14,1 10,2/14,1 12,1/15,6 11/14,2 10,9 8,9/10,7 8,7

ПОТРОШУВАЧКА И ЕМИСИИ
CO2 комбинирано возење (g / km) 129 136 129 136 100 100 104 104 104 116 119 118 122
Комбинирано возење (l / 100km) 5,8 6,1 5,8 6,1 3,9 3,9 4 4 4 4,5 4,6 4,5 4,7
Градско возење (l / 100km) 7,2 7,5 7,2 7,5 4,2 4,2 4,4 4,2 4,2 5,1 5,3 5 5,3
Меѓуградско возење (l / 100km) 5 5,3 5 5,3 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4
Капацитет на резервоарот за гориво (l) (GOM = 65L) 52 53 52 53 52 52 53 52 53 52 53 52 53
CO (g/km) 0,2458 0,3466 0,2458 0,3466 0,1127 0,1127 0,1127 0,0839 0,0839 0,2528 0,2528 0,3463 0,3463
THC (g/km) 0,0298 0,0424 0,0298 0,0424 - - - - - - - - -
NOx (g/km) 0,0248 0,0269 0,0248 0,0269 0,0308 0,0308 0,0308 0,0219 0,0219 0,0459 0,0459 0,0723 0,0723
Емисија на тврди честички (g/km) - - - - 0,00058 0,00058 0,00058 0,0003 0,0003 0,00083 0,00083 0,00024 0,00024
Број на честички (x 10 11) 10,56 14,7 10,56 14,7 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,14 0,14 0,03 0,03

СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА ПОТРОШУВАЧКАТА
ECO mode ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

УПРАВУВАЧКИ МЕХАНИЗАМ
ВИД Електричен серво Електричен серво Електричен серво Електричен серво Електричен серво Електричен серво Електричен серво
Ø круг на вртење меѓу две банкини (m) 11,18 11,39 11,18 11,39 11,18 11,18 11,39 11,18 11,39 11,18 11,39 11,18 11,39

СОПИРАЊЕ
Напред: вентилациски диск Ø (mm) Ø 320 x 28 Ø 320 x 28 Ø 320 x 28 Ø 320 x 28 Ø 320 x 28 Ø 320 x 28 Ø 320 x 28

Назад: полн диск Ø (mm) Ø290 x11 Ø290 x11 Ø290 x11 Ø290 x11 Ø290 x11 Ø290 x11 Ø290 x11
Систем за помош при нагло сопирање ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА
Систем за контрола на стабилноста - ESP ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

ФЕЛНИ И ПНЕВМАТИЦИ
Големина на референтните пневматици 195/55 R20 195/55 R20 195/55 R20 195/55 R20 195/55 R20 195/55 R20 195/55 R20

MAСА (KG) 
Возило спремно за возење (MVODM) 1428 1495 1430 1485 1430 1430 1532 1501 1540 1540 1601 1539 1660
Најголемо дозволено оптоварување (MMAC) 2031 2244 2021 2252 1996 2046 2298 2097 2306 2123 2354 2133 2378
Најголемо дозволено вкупно оптоварување (MTR) 3531 3660 3521 3752 3496 3546 3798 3597 3806 3623 3854 3633 3878
Најголема маса на приколка со сопирачки 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
Најголема маса на приколка без сопирачки 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Максимално oптоварување на покривот 80 80 80 80 80 80 80

- = Податоците ќе бидат достапни подоцна



ДИМЕНЗИИ НА SCENIC

Димензии (мм)
А Целосна должина на возилото 4406
B Меѓуосовинско растојание 2734
C Предна суспензија 931
D Задна суспензија 741
E Растојание меѓу предните тркала 1602
F Растојание меѓу задните тркала 1596
G Целосна должина на возилото без 

надворешните огледала 1866 

G1 Целосна должина на возилото со 
надворешните огледала 2128

H Висина на празно возило 1653

H1 Висина на празно возило со отворена врата 
на багажникот 2069

J Висина на багажникот на празно возило   686
K Висина на подвозјето 170

Димензии (мм)

L Простор во пределот на колената во 
вториот ред седишта 212

M Ширина во висина на лактовите напред 1526
M1 Ширина во висина на лактовите позади 1488
N Ширина во висина на рамењата напред 1494
N1 Ширина во висина на рамењата позади 1388

P
Висина од седиштето до кровот напред, 
седиште во средна положба (вообичаено) 
фиксен панорамски кров

918 / 923

P1 Висина од седиштето до кровот назад 
(вообичаено) фиксен панорамски кров 869 / 856

Y
Ширина на отворена врата на багажникот 
(во горниот дел) најголема ширина на 
отворот

910 / 1069

Димензии (мм)

Y1 Ширина на отворена багажна врата во 
долниот дел 1043

Y2 Внатрешна ширина помеѓу калниците 1092

Z Висина на отворање на багажната врата 773
580

Z1 Товарна должина во багажникот зад 
задните седишта (под полицата) на подот 625 / 870

Z2
Товарна должина зад предните седишта 
(без преклопување на наслонот на 
совозачкото седиште)

1688

Z3 Најголема товарна должина (преклопени 
предни и задни седишта) 2618

Зафатнина
Зафатнина на багажникот по VДА dm3 (назад 
поместени седишта во вториот ред) 506

Зафатнина на багажникот (литри) (поместени 
задни седишта во вториот ред) 572



 ДИМЕНЗИИ НА GRAND SCENIC

Димензии (мм)
A Целосна должина на возилото 4634
B Меѓуосовинско растојание 2804
C Предна суспензија 931
D Задна суспензија 899
E Растојание меѓу прeдните тркала 1602
F Растојание меѓу задните тркала 1596

G Ширина на возилото без надворешните 
огледала 1 866

G1 Ширина на возилото со надворешните 
огледала 2 128

H Висина на празно возило без/со кровни 
носачи 1655

H1 Висина на празно возило со отворена врата 
на багажникот 2062

J Висина на прагот на празно возило 680
K Висина на подвозјето 160

Димензии (мм)

L Простор во предел на колената во вториот 
ред седишта 255

L1 Простор во предел на колената во трет ред 
седишта 128

M Ширина во висина на лактовите напред 1526

M1 Ширина во висина на лактовите во 2 ред 
седишта 1484

M2 Ширина во висина на лактовите во 3 ред 
седишта 1275

N Ширина во висина на рамењата напред 1494

N1 Ширина во висина на рамењата во 2 ред 
седишта 1417

N2 Ширина во висина на рамењата во 3 ред 
седишта 1218

P Висина до кровот под агол од 14° во 1. ред 
седишта (обични/фиксни) панорамски кров 918 / 923

Димензии (мм)

P1 Висина до кровот под агол од 14° во 2. ред 
седишта (обични/фиксни) панорамски кров 886/879

P2 Висина до кровот под агол од 14° во 3. ред 
седишта 814

Y Ширина на отворање на багажната врата (во 
горниот дел) најголема ширина 896 / 1087

Y1 Ширина на отворање на багажната врата во 
долниот дел 1036

Y2 Внатрешна ширина помеѓу калниците 1088

Z Висина на отворена багажна врата
Висина под капакот во багажникот

787
450

Z1 Товарна должина зад задните седишта во 2. 
ред, на подот 840 / 1074

Z2
Товарна должина зад предните седишта 
(без преклопени наслони од совозачкото 
седиште)

1963

Димензии (мм)

Z3 Најголема товарна должина 
(преклопени предни седишта) 2847

Z4 Товарна должина зад задните седишта во 
3 ред 419

Зафатнина
Зафатнина на багажникот за 7 седишта по VДА 
(dm3) (назад поместени седишта во 3 ред) 189

Зафатнина на багажникот со 5 седишта по VДА 
(dm3) (назад поместени седишта во 2 ред) 533

Зафатнина на багажникот за 7 седишта (литри)  
(назад поместени седишта во 3 ред) 233

Зафатнина на багажникот за 5 седишта (литри)  
(назад поместени седишта во 2 ред) 596





Новите Renault SCENIC и Grand SCENIC



Сторивме сè што е во наша моќ содржината на овој каталог при печатењето биде точна и да ги содржи и последните промени. Беше изготвена врз основа на пред сериските возила или прототиповите Renault во рамките на политиката за 
непрекинато усовршување на производите и го задржува правото, било кога да ја промени претставената спецификација на возилата и дополнителната опрема. Концесионерите на Renault за овие промени се известуваат во најкраток можен 
рок. Изведбите може да се разликуваат од аспект на поединечните пазари, а определената опрема може да ја нема секаде на располагање (сериска, доплата или дополнителна опрема). За најнови информации обратете се кај локалниот 
концесионер. Заради техничките ограничувања при печатењето, во овој каталог боите можат да отстапуваат од вистинските бои на каросеријата или материјалите од внатрешните облоги.  Сите права се задржани. Размножувањето на овој 
каталог во било каква форма или на било каков начин, во целост или делумично, а без предходна писмена согласност од друштвото Renault е забрането.

 Aвтори на фотографии: M. Schnabel, A. Bernier

За нови доживувања со возилата Renault SCENIC и Grand SCENIC
посетете ја нашата веб страна www.renault.mk


