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tech control 
take control

32 Προηγμένα 
Συστήματα 
Υποβοήθησης 
Οδηγού (ADAS)*

E-Tech 
υβριδικός 
κινητήρας 
200 ίππωνΤο νέο υβριδικό SUV Renault Austral E-Tech αλλάζει τους κανόνες του 

παιχνιδιού: αθλητική σχεδίαση, υβριδικός κινητήρας έως 200 ίππους 
και ήπιος υβριδικός (mild hybrid) έως 160 ίππους, που συνδυάζουν 
την οδηγική απόλαυση με την οικονομία, οθόνες openR με συνολική 
επιφάνεια* ψηφιακής απεικόνισης 774 τετραγωνικά εκατοστά, σύστημα 
πολυμέσων openR link με ενσωματωμένη εφαρμογή Google, αλλά και 
σύστημα 4CONTROL advanced* για εντυπωσιακό επίπεδο ευστάθειας.

*Ανάλογα με την έκδοση ή τον κινητήρα



Τεχνολογία 
4CONTROL 
advanced*

Χωρητικότητα 
χώρου 
αποσκευών 
575dm3* VDA

Έκδοση esprit 
Alpine, με την 
παγκόσμια 
παρουσίαση

774 τετρ. εκ. 
συνολική 
επιφάνεια 
οθονών openR*





Το νέο υβριδικό SUV Renault Austral ταυτόχρονα με την πρώτη του 
παγκόσμια παρουσίαση, θα διατίθεται και σε έκδοση esprit Alpine: 
σήματα esprit Alpine, αποκλειστικό γκρι σατινέ χρώμα αμαξώματος, 
μπροστινός προφυλακτήρας με σπορ σχεδίαση, ζάντες αλουμινίου 
Daytona 20”, πίσω φανοί με τρισδιάστατο εφέ, επένδυση καθισμάτων 
alcantara με μπλε ραφές, τιμόνι από δέρμα Nappa* με μπλε/λευκές/
κόκκινες ραφές.

design control



tech control

1. Renault MULTI-SENSE. 4 προγράμματα 
οδήγησης. 48 διαθέσιμες επιλογές 
ατμοσφαιρικού φωτισμού και living lights 
mode με ήπια μετάβαση από ψυχρά σε 
πιο θερμά χρώματα κατά την διάρκεια της 
ημέρας.

2. Το εργονομικό και συρόμενα ρυθμιζόμενο 
υποβραχιόνιο σας εξασφαλίζει τον άνετο 
χειρισμό της οθόνης πολυμέσων. Διαθέτει 
επίσης και μία εξυπηρετική βάση για το 
smartphone σας.
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Στο εσωτερικό, τα πάντα βρίσκονται σε εργονομική θέση, για να 
προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία. Το cockpit φιλοξενεί τις οθόνες 
openR με επιφάνεια 774 τετρ.εκ. Το σύστημα πολυμέσων openR link 
ενσωματώνει την εφαρμογή δικτυωμένων υπηρεσιών(1) My Renault και 
τις υπηρεσίες Google με έως και 35 εφαρμογές (ανάλογα με τη χώρα) 
και αποκλειστικό περιεχόμενο: προγραμματίστε ένα ταξίδι, μιλήστε 
μαζί του για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, ή ακούστε την αγαπημένη 
σας μουσική. Με το σύστημα MULTI-SENSE, οι διαφορετικές 
διαμορφώσεις σας επιτρέπουν την εξατομίκευση του αυτοκινήτου, 
σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Απόκριση και ήχος κινητήρα, 
αίσθηση συστήματος διεύθυνσης, επιλογή ατμοσφαιρικού φωτισμού 
και διαμόρφωση οθόνης οδηγού.

(1) Οι δικτυωμένες υπηρεσίες My Renault, Google Maps και Google Assistant παρέχονται 
δωρεάν για 5 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης του οχήματός σας. Το Google είναι προϊόν 
της Google LLC.





drive control
Το νέο SUV Renault Austral E-Tech full hybrid είναι ένα μοντέλο που 
προσφέρει αυξημένη αποδοτικότητα: δυναμική επιτάχυνση και 
εντυπωσιακή σταθερότητα. Το σύστημα 4CONTROL advanced* 
προσφέρει ακρίβεια και ασφάλεια στην οδήγηση. Στην πόλη, το 
σύστημα τετραδιεύθυνσης κάνει το αυτοκίνητό σας εξαιρετικά 
ευέλικτο, επιτυγχάνοντας κύκλο στροφής 10.1μ. – αντίστοιχο με 
ένα αυτοκίνητο πόλης. Η αποκλειστική Υβριδική τεχνολογία E-Tech 
προέρχεται κατευθείαν από την εμπειρία της Renault F1®. Σε αστικό 
περιβάλλον, σας δίνει τη δυνατότητα να οδηγείτε στο πρόγραμμα 
ηλεκτροκίνησης εντελώς αθόρυβα, ενώ φορτίζετε την μπαταρία 
σας, κατά τη φάση της επιβράδυνσης ή του φρεναρίσματος. Δεν 
χρειάζεται να συνδέσετε το όχημά σας σε παροχή ρεύματος. Σε ότι 
αφορά την ήπια υβριδική τεχνολογία (mild hybrid), αυτή διατίθεται 
μέσω μπαταριών των 12V και των 48V. Η υβριδική λειτουργία παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας, υποβοηθά τον κινητήρα κατά την επιτάχυνση, 
ενισχύοντας την οδηγική εμπειρία, ενώ περιορίζει ταυτόχρονα την 
κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2.
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1. Οθόνη συστήματος openR με απεικόνιση 
της ροής ενέργειας του κινητήρα E-Tech 
full hybrid

2. Σύστημα 4CONTROL advanced* που 
επιτρέπει στους πίσω τροχούς να 
στρέφουν αντίθετα από τους εμπρός, 
σε ταχύτητες κάτω από τα 30χλμ./ώρα, 
μειώνοντας έτσι την ακτίνα στροφής του 
αυτοκινήτου

3. Το σύστημα 4CONTROL advanced*, μόλις 
η ταχύτητα αυξηθεί πάνω από τα 50χλμ./
ώρα, στρέφει τους πίσω τροχούς προς 
την ίδια κατεύθυνση με τους εμπρός, 
βελτιώνοντας έτσι την οδική συμπεριφορά 
και το επίπεδο ασφαλείας

*Ανάλογα με την έκδοση
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space control

Η εργονομική και καινοτόμα θέση οδήγησης εξασφαλίζει άριστη 
οδηγική εμπειρία. Η κεντρική κονσόλα προσφέρει άφθονο χώρο με 
χρήσιμες θέσεις αποθήκευσης, με τους εσωτερικούς αποθηκευτικούς 
χώρους να φτάνουν συνολικά έως και 35 λίτρα*. Στις πίσω θέσεις, το 
συρόμενο-διαιρούμενο κάθισμα*, μπορεί να μετακινηθεί προς τα πίσω 
κατά 16εκ., προσφέροντας το μεγαλύτερο χώρο για τα γόνατα στην 
κατηγορία και έναν χώρο αποσκευών που φτάνει τα 575dm3* VDA.

*Ανάλογα με την έκδοση





Λευκό Pearl (p QNC)

Μαύρο Starry (m GNE)

Λευκό Glacier (369) Κόκκινο Flame (m NNP)

Γκρι Schiste (m KQG)Μπλε Iron (m RQH)

Γκρι Schiste satin (s KQL)*

m: μεταλλικό/p: περλέ/s: σατινέ
*διαθέσιμο αποκλειστικά στην έκδοση techno esprit Alpine
Η απεικόνιση των χρωμάτων στις φωτογραφίες είναι ενδεικτική.

χρωματολόγιο



18" ζάντες αλουμινίου 
diamond-cut ALTAO(1)

19" ζάντες αλουμινίου 
diamond-cut KOMAH(2)

20" ζάντες αλουμινίου 
diamond-cut DAYTONA(3)

επενδύσεις καθισμάτων

ζάντες

γκρι ύφασμα SONIC(1) συνθετικό δέρμα/σκούρο γκρι ύφασμα ANETO(2) alcantara/carbon ύφασμα με μπλε ραφές ALPINE(3)

(1) διαθέσιμο στην έκδοση equilibre (2) διαθέσιμο στην έκδοση techno (3) διαθέσιμο στην έκδοση techno esprit Alpine

(1) διαθέσιμο στην έκδοση equilibre (2) διαθέσιμο στην έκδοση techno (3) διαθέσιμο στην έκδοση techno esprit Alpine



βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός

σχεδίαση
• 18" ζάντες αλουμινίου ALTAO
• μαύρη κυψελωτή γρίλια
• κεραία πτερύγιο καρχαρία
• LED Pure Vision προβολείς

εσωτερικό
• πίνακας οργάνων με οθόνη 12,3"
• σύστημα πολυμέσων openR link 

με οθόνη 9"
• ασύρματος κατοπτρισμός κινητού 

με Android Auto™ & Apple CarPlay™

• ηχοσύστημα Auditorium Sound 
Arkamys με 8 ηχεία

• ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία 
αυτόματης συγκράτησης

• αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
• ψηφιακό εγχειρίδιο χρήσης 

ενσωματωμένο στο σύστημα 
πολυμέσων

• δερμάτινο τιμόνι TEP

ασφάλεια & τεχνολογία
• αυτόματο σύστημα πέδησης 

έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση 
πεζών και δίκυκλων

• προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας 
κυκλοφορίας

• σύστημα υποβοήθησης διατήρησης 
λωρίδας με λειτουργία αποφυγής 
σύγκρουσης με την κυκλοφορία 
αντίθετης λωρίδας και προστασία 
πλησιάζοντας την άκρη του δρόμου

• αναγνώριση πινακίδων οδικής 
κυκλοφορίας

• εμπρός, πλαϊνοί και πίσω αισθητήρες 
παρκαρίσματος

• κάμερα οπισθοπορίας
• κάρτα Renault Hands-free
• αισθητήρες αυτόματων φώτων και 

βροχής
• ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 

εξωτερικοί καθρέπτες

προαιρετικά πακέτα
(έκδοση equilibre μόνο)
• Pack NAVI 12"

προαιρετικός εξοπλισμός
(έκδοση equilibre μόνο)
• δίχτυ προστασίας χώρου αποσκευών

σχεδίαση
• 19" ζάντες αλουμινίου KOMAH
• ράγες οροφής
• LED Adaptive Vision προβολείς
• φιμέ κρύσταλλα στα πίσω πλαϊνά 

παράθυρα και στο τζάμι πόρτας 
χώρου αποσκευών

εσωτερικό
• σύστημα πολυμέσων openR link με 

οθόνη 12" και σύστημα πλοήγησης
• Renault MULTI-SENSE: 

ατμοσφαιρικός φωτισμός & σύστημα 
επιλογής προγράμματος οδήγησης

• κεντρική κονσόλα με ρυθμιζόμενο 
υποβραχιόνιο, χώρο αποθήκευσης 
και βάση κινητού

• κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
• κάθισμα πίσω με διαιρούμενη βάση 

60/40 ρυθμιζόμενο σε μήκος
• πίσω υποβραχιόνιο
• δερμάτινο τιμόνι
• χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων 

στο τιμόνι ή χειριστήρια επιλογής 
επιπέδου ανάκτησης ενέργειας

• ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός 
καθρέπτης

προαιρετικά πακέτα
(έκδοση techno μόνο)
• Pack Advanced Driver Assist
• Pack Safety
• Pack Extended Grip

προαιρετικός εξοπλισμός
(έκδοση techno μόνο)
• ηλεκτρική πίσω πόρτα
• πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο
• διχρωμία αμαξώματος
• 4CONTROL Advanced-Σύστημα 

τετραδιεύθυνσης (techno E-Tech full 
hybrid μόνο)

σχεδίαση
• 20" ζάντες αλουμινίου DAYTONA
• εμπρός σπορ προφυλακτήρας

εσωτερικό
• ταμπλό και πάνελ θυρών με 

επένδυση alcantara
• δερμάτινο τιμόνι ALPINE
• σπορ πεντάλ αλουμινίου

προαιρετικά πακέτα
(έκδοση techno esprit Alpine μόνο)
• Pack Advanced Driver Assist
• Pack Safety
• Pack Parking 2
• Pack Winter Comfort

προαιρετικός εξοπλισμός
(έκδοση techno esprit Alpine μόνο)
• κάθισμα πίσω με διαιρούμενη βάση 

60/40 ρυθμιζόμενο σε μήκος και πίσω 
υποβραχιόνιο

• θερμαινόμενο εμπρός κρύσταλλο 
παρμπρίζ

• πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό 
σκιάδιο

• διχρωμία αμαξώματος

Το Android Auto™ είναι σήμα κατατεθέν της Google Inc. Το Apple CarPlay™ είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Το Google είναι σήμα κατατεθέν της Google LLC.

equilibre

techno (equilibre +)

techno esprit Alpine (techno +)

επεξήγηση προαιρετικών πακέτων
Pack NAVI 12":
• σύστημα πολυμέσων openR link με 

οθόνη 12", σύστημα πλοήγησης και 
ενσωματωμένο σύστημα Google

Pack Safety:
• αυτόματο σύστημα πέδησης 

έκτακτης ανάγκης με δυνατότητα 
λειτουργίας σε διασταύρωση (AEB), 
σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου 
(BSW) και αποφυγή σύγκρουσης 
κατά την προσπέραση (BSI), 

σύστημα υποβοήθησης οπίσθιας 
διασταυρούμενης κυκλοφορίας 
(RCTA), αυτόματο σύστημα 
πέδησης έκτακτης ανάγκης στην 
οπισθοπορία (R-AEB), οπτική και 
ηχητική προειδοποίηση για ασφαλή 
αποβίβαση

Pack Advanced Driver Assist:
• αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2 

(SAE)-έξυπνα αυτοπροσαρμοζόμενο 
σύστημα σταθερής ταχύτητας 

με λειτουργία αυτόματης 
ακινητοποίησης/εκκίνησης 
(I-ACControl with S&G), σύστημα 
διατήρησης οχήματος στο κέντρο της 
λωρίδας (LC), αναγνώριση πινακίδων 
οδικής κυκλοφορίας με λειτουργία 
επιλογής προσαρμογής ταχύτητας 
(OSP), θερμαινόμενο τιμόνι

Pack Extended Grip:
• ζάντες αλουμινίου ALTAO 18", 

ελαστικά 4 εποχών 235/55 R18 
και επιπρόσθετα προγράμματα 
οδήγησης (+ Driving Modes: All-terrain 
& Snow)

Pack Parking 2:
• hands-free σύστημα παρκαρίσματος, 

3D κάμερα παρκαρίσματος 360°, 
εξωτερικοί καθρέπτες με μνήμη

Pack Winter Comfort:
• κάθισμα οδηγού/συνοδηγού 

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σε μήκος, 
κλίση πλάτης, ύψος, με μνήμη 
ρυθμίσεων & κάθισμα οδηγού με 
λειτουργία μασάζ, θερμαινόμενα 
καθίσματα οδηγού/συνοδηγού, 
εμπρός προσκέφαλα 2 ρυθμίσεων, 
θερμαινόμενο εμπρός κρύσταλλο 
παρμπρίζ 



διαστάσεις & χωρητικότητα

κινητήρες

διαστάσεις σε (χλστ.)

4.510

2.667 917

2.100

1.618

1.825
1.589

2.083

925

1.336

1.055

1.370

mild hybrid advanced 130 mild hybrid 160 auto E-Tech full hybrid 200

μηχανικό σύνολο βενζίνη βενζίνη βενζίνη και ηλεκτρική ενέργεια 
(αυτό-επαναφορτιζόμενο)

κατανάλωση καυσίμου WLTP-μικτή φάση (l/100 km) 5,2-5,3 6,1-6,2 4,6-4,7

τύπος κινητήρα

θερμικός κινητήρας 1,2 λτ. τούρμπο, 3 κύλινδροι, Euro 6 D-Full 1,3 λτ. τούρμπο, 4 κύλινδροι, Euro 6 D-Full 1,2 λτ. τούρμπο, 3 κύλινδροι, Euro 6 D-Full

Ισχύς hp (kW)/ροπή Nm ηλεκτρικού κινητήρα E-Tech - - 67 (50)/205

μέγιστη ισχύς (hp/σ.α.λ.) 130/4.500-5.500 160/5.250-5.500 200/-

μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.) 230/1.750-3.500 270/1.800-3.750 205/1.750 (βενζίνη)-205 (ηλεκτροκινητήρας)

τύπος κιβωτίου ταχυτήτων μηχανικό 6 σχέσεων αυτόματο 7 σχέσεων αυτόματο multimode

μπαταρία

τύπος μπαταρίας ιόντων λιθίου ιόντων λιθίου ιόντων λιθίου

βολτ (V) 48 12 400
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): αυτό το νέο πρωτόκολλο παρέχει αποτελέσματα πολύ πιο κοντά σε αυτά που αντιστοιχούν στην καθημερινή χρήση, σε σύγκριση με το πρωτόκολλο NEDC. 

χώρος αποσκευών (dm3 vda)
mild hybrid 

mild hybrid advanced E-Tech full hybrid
με σταθερό πίσω κάθισμα 500 430

με ρυθμιζόμενο σε μήκος πίσω κάθισμα (έως 16 εκ.) έως 575 έως 555

με αναδιπλωμένο πίσω κάθισμα μέχρι την οροφή 1.525 1.455



Renault recommande

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της 
κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων 
της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται και 
περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με 
την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού 
να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα της επιλογής 
σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν 
έντυπο μπορεί να διαφέρουν σε μικρό βαθμό από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου. Τα πνευματικά 
δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή 
οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.

3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση +2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

Φωτογραφίες: 
Προσαρμογή: GENCO POWER ΑΕ – Εκτυπώθηκε στην Ε.Ε. - HHN0323 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

renault.grΗ Renault συνιστά


