Новиот

Renault KADJAR

Создаден за авантури

Атлетски изглед
Новиот Renault KADJAR како вистински спортски
теренец гордо го истакнува својот авантуристички
дух и атрактивниот дизајн. Хромираната предна
решетка опкружена со LED светла го потврдува
автентичниот карактер. На задниот дел, светлата
за магла внимаваат на сѐ: прав, магла, дожд...
ништо не може да ве сопре. Алуминиумските
19” фелни, подржани со нови предни и задни
штитници на подвозјето, подготвени се за возење
надвор од урбаните патеки. Ѕhark антената на
кровот со единствениот стил ја надополнува
одличната аеродинамика.

Зона на удобност
Комплетна удобност во внатрешниот дел на
градскиот теренец. Модерно опкружување, врвна
ергономија, нови навлаки и хромирани детали ве
повикуваат да уживате во секој момент поминат
во возилото. Сместете се удобно зад управувачот
на вашиот спортски теренец и веднаш сте
подготвени за возење по најпроблематични
патишта. Редизајнираната инструмент табла,
осветлената централна конзола и уште многу
нови детали ќе ве предизвикаат да се впуштите
во авантура на сосема нов начин .

Партнер во вашите
авантуристички експедиции

Подготвен за нови
откритија
Новиот Renault KADJAR храбро се носи и со
најнепристапните терени. Како смел авантурист
тој се прилагодува кон различните услови
благодарение на изборoт меѓу погон на две
или четири тркала* со помош на интуитивното
копче со три положби: 2WD, Lock или Autо.
Повисокото подвозје, хромираните странични
лајсни, предните и задни штитници на
подвозјето овозможуваат на проблематични
терени да возите подеднакво лесно како и на
вообичаените ваши патувања. Силните чувства
се загарантирани....
Интуитивно копче за избор меѓу погон на две
или четири тркала.
Само свртете го копчето и погонот моментално
се прилагодува кон условите на возењето. На
располагање ви се три можности:
- 2WD: преден погон
- Lock: постојан погон на сите четири тркала
- Auto: автоматски избор на погон на две или
четири тркала согласно условите
* Достапно подоцна и само кај возилата со дизел мотор.

Можности за
прилагодување
Внатрешниот дел на новиот модел Renault KADJAR е
доста простран. Со едноставно преклопување на задната
клупа и наслонот од совозачкото седиште добивате
голем багажен простор, со уште полесен пристап кога
подот во багажникот е во горна положба. Има можност
да се стави велосипед, ранци, опрема за излети и спорт.
Вашите патници исто така ќе уживаат во комфорот:
поголеми држачи за чаши кај предните седишта, отвори
за климатизација на воздухот и USB приклучок на
задните седишта, ќе продонесат за поинакво патничко
доживување. Сместете се удобно во електричното
и прилагодливо по должина седиште за возачот со
лизгачки наслон за раце и веќе сте подготвени возење
по секој терен. Авантурата ве чека, а вашиот KADJAR
има сѐ што е ви е потребно за да ја доживеете целосно.

Светот при рака
Мултимедијалниот систем R-LINK 2 со 7-инчен
екран чувствителен на допир вграден во новата
централна конзола е исклучително ергономичен
и интуитивен. Со Android Auto™* и Apple
CarPlay™* директно преку системот R-LINK 2
лесно може да пристапите до апликациите на
вашиот паметен телефон. Системот R-LINK 2
овозможува едноставно и лесно мултимедијално
искуство и пријатен престој во возилото.
* Android Auto™ е марка на компанијата Google Inc. Apple
CarPlay™.
Интернет врската моментално не е достапна во Северна
Македонија.

Контролирано
движење
За секоја од вашите авантури да биде под што е
можно поголема контрола, на вашето движење
постојано пазат 2 камери, 12 сензори и радар.
Поминавте преку полна или испрекината линија,
без да го вклучите трепкачот? Веднаш следува
предупредување за ненамерна промена на
правецот и сигнал да го корегирате. Сте го
пречекориле ограничувањето на брзината
посочено на сообраќајниот знак? Добивате
веднаш предупредување и сигнал за надмината
брзина. Сакате да паркирате помеѓу две возила?
Контролата ја превзема системот Easy Park Assist
и потполно сам го прави потребниот маневар.
Новиот Renault KADJAR ви овозможува потполно
безгрижно искуство во возењето.

Силни чувства
Сите хоризонти ви се отворени. Новиот
бензиски мотор TCe 160 FAP со турбополнач
кој овозможува високо ниво на перформанси и
задоволство во возењето е многу одговорен и
обезбедува одлично забрзување во сите режими.
Моторот развива до 117 кW (160KS) и достапен
е со седмостепен автоматски менувач со двојна
спојка. Моторот TCe 140 FAP 103 kW (140KS)
е достапен со шестостепен рачен менувач.
Одлично комбинира удобност и задоволство
при возењето. Ви овозможува вашиот нов
Renault KADJAR целосно да го искористите
без компромиси по прашање на потрошувачка
на гориво. Моторот Blue dCi 115 е опремен со
функцијата overboost која ја зголемува силата
и вртежниот момент при забрзувањето, што е
идеално решение кај потешко проодни делници
од патот.

Избор на бои

Ледено бела (NB)

Бисерно бела (MB-P)

Зелена Oural (MB)

Сива Titanium (MB)

Црвена Flamme (MB-P)

Сина Cosmos (MB)

Црна Etoile (MB)

Сина Iron (MB-P)

Сива Highland (MB)

NB: металик боја
MB: неметалик бојаa
MB-P: металик боја - специјална
Фотографиите се симболични.

Ниво на опременост

LIFE

16” украсни капаци Pragma

Седишта облечени со црна ткаенина

Безбедност
••Систем за надзор врз стабилност на
возилото - ESP
•• Систем за надзор врз пролизгувањето - ASR
••Систем против блокада на тркалата - ABS
••Систем за контрола на притисокот во
пневматиците
••Воздушно перниче за возачот и
совозачот со прилагодување
••Можност за исклучување на предното
совозачко воздушно перниче
••Странични сигурносни перничиња
напред
••Странични воздишни завеси напред и
назад
••Триточковен сигурносен појас во
средина, назад
••Предупредувач за незакопчани
сигурносни појаси (на сите седишта)
••Isofix систем за прицврстување на
детски седишта (странични задни
седишта)
••Автоматско заклучување на возилото
при возење
••Предопрема за аларм

Возење
••Индикатор на промена на преносен
степен
••Систем Stop & Start
••Eco возење
••Ограничувач на брзина
••Вграден 7 “ TFT екран во боја
••Трето LED светло од сопирачка
••Сет за поправка на пневматици
••Помош при движење по нагорнина - HSA

Удобност
••Централно заклучување
••Клима уред
••Автоматска паркинг сопирачка
••Електрични предни и задни стакла (кај
возачот импулсно)
••Електрично прилагодување и греење
на надворешните огледала во боја на
каросеријата
••Греење на задното стакло
••Средишен наслон за раце напред со
простор за складирање
••Возачко седиште со прилагодување
напред, назад, под агол и висина
••Совозачко седиште со прилагодување,
напред, назад и под агол
••Заштитници за сонце за возачот и
совозачот со огледало - неосветлени
••Предни сигурносни појаси со
прилагодување по висина
••Наслони за глава на сите седишта, со
прилагодување по висина
••Наслон на задната клупа со склопување
во однос 60/40
••Управувач со прилагодување по висина

и длабочина
••Осветлен багажник
••Клуч со преклопување

Дизајн
••LED дневни светла во облик на буквата С
••Надворешни огледала со LED трепкачи
••LED задни светла
••Рачки на вратите во боја на каросеријата
••Хромирана рамка на страничните стакла
••Црни странични заштитни лајсни
••Челични 16” фелни со украсни капаци
Pragma
••Седишта облечени со црна ткаенина
••Внатрешност во црна боја
••Управувач од тврда пена

Mултимедија
••Rадио Arkamys (без DAB и Shark aнтена)

Ниво на опременост

LIMITED (LIFE +)

Алуминиумски фелни 17” Evado

Навлаки од ткаенина во црна боја со
сини украсни штепови

Удобност
••Сензор за дожд и автоматско
вклучување/исклучување светла
••Автоматска двозонска клима со сензор
за внатрешна температура
••Светла за магла напред со хромирана
рамка и функција за следење на
кривини
••Renault картичка “hands free“ за
отклучување и стартување на возилото
••Возачкото седиште со прилагодување
во лумбалниот дел
••Управувач и рачка на менувач oблечени
во кожа
••Надворешни ретровизори со фуннкција
на преклопување
••Совозачкото седиште со прилагодување
по висина и преклопување во рамен
под

••Наслон на задната клупа со
преклопување во размер 60/40 со
системот “EASY BREAK”
••Целогодишни пневатици (M+S)
••Штитници за сонце за возачот и
совозачот со огледала - осветлени
••Амбиентално осветлување во
патничкиот простор
••Систем за автоматско префрлање,
вклучување и исклучување на долги
светла
••Средишен наслон за раце и држач за
чаша
••Extended grip (само за Limited)

Дизајн
••Црни заштитни странични лајсни со
хромирани детали
••Алуминиумски фелни 17” Evado
••Хромирани кровни носачи
••Затемнето странично и задно стакло
•• Хромирани лајсни на праговите
•• Седиште во црно сива боја Limited

Мултимедија
••Mултимедијален екран R-Link 2 со
вграден 7” екран чувствителен на допир
+ Shark aнтена (без навигација и DAB)
••Функција за поврзување со апликациите
Android Auto™ и Apple CarPlay™

Возење
••Систем за помош при паркирање назад
••Резервно помошно тркало
••Систем LDW - предупредување за
ненамерно напуштање на сообраќајна
лента

BOSE (LIMITED +)

BLACK EDITION (BOSE +)

Jeklena platišča 41 cm (16’’) z
okrasnimi pokrovi Complea

Навлаки од темна кожа
(опција)

Навлаки од светла кожа
(опција)

Возење/Безбедност
••Светлa Full LED Pure Vision
••Предупредувач за надмината брзина
••Систем за помош при паркирање
напред и назад

Мултимедија
••Mултимедијален екран R-Link 2 со
вграден 7” екран чувствителен на
допир + Rадио Bose Energy Efficient
Series + навигациски систем + DAB
••Картографија на Европа

Навлаки од ткаенина во
црна боја Bose®

Алуминиумски фелни
19” Bandana

Алуминиумски фелни
19” Egeus

Дизајн
••Алуминиумски фелни 19 “ Egues
••Хромирана рамка на предните
звучници
••Хромирани лајсни Bose на праговите
••Внатрешност во темна боја во
комбинација со украсни шевови Bose
••Надворешни огледала со сјајно црна
боја
••LED предни светла за магла со
хромирана рамка
••Задни отвори на вентилација
••Летни пневматици
••Возачко седиште со прилагодување
напред, назад, висина и агол + рачно
прилагодување во лумбалниот дел
+ прилагодување на должината на
просторот за седење
••Самозатемнување на внатрешното
огледало

Навлаки Alcantara со црвени
украсни штепови

Возење/Безбедност
••Странични сензори
••Систем за надзор на мртов агол
Удобност
••Предни седишта со електрично греење

Дизајн
••Алуминиумски фелни 19” Bandana
••Внатрешност во темна боја со навлаки
Аlkantara со црвени украсни шевови
••Возачко седиште со прилагодување
напред, назад, висина и агол + рачно
прилагодување во лумбалниот дел
+ прилагодување на должината на
просторот за седење

Разновидност и практичност

Новиот Renault KADJAR се одликува со просторност, интелигентно прилагодување на внатрешниот простор и многу места за складирање. Освен
тоа, опремен е со системот EASY-BREAK кој преку рачката во багажникот овозможува автоматско преклопување на наслонот на задната клупа во
однос 1/3-2/3. Можни се две положби на подот во багажникот, висока положба со потполно рамен под или ниска положба со волумен на багажниот
простор од 472 L. Багажникот може да се подели во два или три дела за паметно и внимателно складирање. Совозачкото седиште може да се
преклопи во положба на стол за полесно превезување на предмети подолги од 2,5 м. Освен тоа тука се и многу други места за складирање со
вкупен капацитет 31 L, распоредени по целата внатрешност. Животот во возилото станува едноставен.

Димензии

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

1.

1. Дополнително нагласете ја природата на својот

теренец и опремете го со 18” фелни Gun Metal со
централно мало сино капаче Iron, заштитни облоги на
калниците како заштита на каросеријата , хромирани
или мат куќишта на надворешните ретровизори...
Мислете на безбедност и поставете скалички со
нелизгачка облога. Само така во потполност ќе го
доживеете патувањето по непристапни терени!

2.

3.

4.

5.

2. За викенд со себе земете го и велосипедот, или на

монтажната кука закачете приколка. Кога влечната
кука не ви е потребна, за неколку секунди може да ја
извадите за да не го нарушите дизајнот на вашиот нов
Renault KADJAR (достапна е влечна кука со автоматско
склопување како и продолжена кука).

3. Сите работи што сте ги земале со себе во багажниот

простор може да ги заштитите со Easyflex. Таа е
флексибилна, нелизгачка, водоотпорна и ја покрива
целата површина на багажникот. Патничкиот простор
може да го сочуватe со широк избор текстилни или
гумени патосници.

4 и 5. За време на вашиот одмор уживајте во

комплетната удобност: термос со кафе на монтажното
столче или индукциски полнач за паметен телефон
со кој сте поврзани преку целото време во текот на
вашата авантура.

Квалитет

“Нашата мисија е потрага за квалитет - сѐ од проектирањето во дизајнерските студија, преку
производство до дистибуција во нашата мрежа ”
Laurens van den Acker – Директор на индустриски дизајн – Група Renault

Квалитет кој се гледа
Покрај вниманието посветено на дизајнот на
каросеријата и природната светлина во кабината,
избрани и произведени се материјали кои
обезбедуваат хармонија на бои, сјајни елементи
и текстура.

Квалитет кој се чувствува
Затоа што ништо не е поважно од управувачот.
Поминат е низ ригорозни тестови, за помек и
попријатен допир по однос на материјалот.

Квалитет кој се слуша
Нашите контролни тестери се резултат на
технологијата и развитокот во подрачјето
на различните сетила: вид, допир и слух. За
попрецизни чувства во секоја активност.

Возилата дизајнирани за издржливост
Новиот Kadjar има реални и темелно тестирани квалитети за возење низ непристапни терени. Освен испитувањата низ разни тестови и
уреди за испитување, возилата се подвргнати и низ други испитувања:
• Повеќе од 150.000 поминати колометри на патеки, понекогаш и по сурови услови: силен мраз, горештина, екстремна влага, камења...
• Повеќе од 300.000 поминати километри на отворено, во секакви временски услови.
• 40.000 часа за различни испитувања на новиот мотор TCe 140/160.

Новиот Renault KADJAR

За нови искуства со возилото Renault Kadjar
посетете нѐ на www.renault.mk
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најкраток можен рок. Моделите можат да се разликуваат во зависност од одредени пазари, опремата (сериска, со доплата или дополнителна), па можат да не бидат секаде достапни. За најнови информации обратете се до најблискиот
импортер. Поради технички ограничувања при печатењето, можно е боите во оваа брошура благо да отстапуваат од реалните бои на каросеријата или материјалите на внатрешните облоги. Сите права се задржани. Забрането е
умножување на оваа брошура во која било форма или на кој било начин, во целост или делумно, без претходна согласност од компанијата Renault.
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