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Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Εξοπλισμός



Χρωματολόγιο

Μπλε Iron (TE RQH) Μπλε Cosmos (TE RPR) Κόκκινο Flamme (TE NNP)*

Λευκό Nacre (TE QNC)* Ασημί Highland (TE KQA) Γκρι Titanium (TE KPN)

Μαύρο Etoile (TE GNE) Λευκό Glacier (OV 369)

OV: Μη μεταλλικό χρώμα
ΤΕ: Μεταλλικό χρώμα
*Μεταλλικό χρώμα ειδικής επεξεργασίας



Continental 0357959

C1215/60 R 17 96 H

71 dB

GOODYEAR 548246

C1215/60R17 96 H

71 dB

MICHELIN 512717

C1225/45R19 96 W XL

71 dB

MICHELIN 977061

C1225/45R19 96 W XL

71 dB

Ενεργειακή σήμανση και τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/740
Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή Continental Goodyear Michelin Michelin
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα ContiEcoContact 5 Vector 4seasons Gen-2 Pilot Sport 4 S1 Pilot Sport 4
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού 0357959 548246 512717 977061
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού 215/60 R17 215/60 R17 225/45 R19 225/45 R19
Δείκτης ικανότητας φόρτισης 96 96 96 96
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας H H W W
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου B B A B
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα B B B A
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης B B B B
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης 71 dB 71 dB 71 dB 71 dB
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση Όχι Ναι Όχι Non
Ελαστικό πάγου Όχι Όχι Όχι Non
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής 22/17 24/18 24/20 51/15
Ημερομηνία λήξης παραγωγής - - - -
Έκδοση φορτίου SL SL XL XL
Συμπληρωματικές πληροφορίες 225/45 R19 96W XL TL PILOT SPORT 4 S1 MI 225/45 ZR19 96W EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 4 MI



Διαστάσεις (mm)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ Dm3

Πίσω σειρά καθισμάτων σε όρθια θέση 472
Με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων 1.478

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ύψος με ανοιχτό το πορτμπαγκάζ (αμάξωμα κενό) 2.076mm
Απόσταση κατωφλίου πορτμπαγκάζ από το έδαφος 767mm
Συνολικό μήκος χώρου φόρτωσης (πίσω κάθισμα σε όρθια θέση/αναδιπλ.) 864/1.726mm
Μήκος χώρου φόρτωσης με αναδίπλωση πλάτης καθ. συνοδηγού 2.563mm
Ύψος ανοίγματος πορτμπαγκάζ 709mm

184



Τεχνικά Χαρακτηριστικά
TCe 140 TCe 140 EDC Blue dCi 115 EDC

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Καύσιμο Βενζίνη Βενζίνη Πετρέλαιο
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro6 D-Full Euro6 D-Full Euro6-U
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου WLTP WLTP WLTP
Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Καταλύτης και GPF Καταλύτης και GPF DOC+SCRF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm) 72,2 x 81,4 72,2 x 81,4 76 x 80,5
Τύπος κινητήρα/ψεκασμού Turbo/Άμεσος Ψεκασμός Turbo/Άμεσος Ψεκασμός Turbo/Άμεσος Ψεκασμός
Κυβισμός (cm3) 1.333 1.333 1.461
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων 4/16 4/16 4/8
Μέγιστη Ισχύς kW (hp)/σ.α.λ. 103 (140)/4.500-6.000 103 (140)/4.500-6.000 85 (115)/3.750
Μέγιστη ροπή (Nm)/σ.α.λ. 260/1.750-3.750 240/1.600-3.750 270/1.750-2.500
Χρονισμός Καδένα Καδένα Ιμάντας
Λειτουργία Eco Ναι Ναι Ναι

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Τύπος-αριθμ. σχέσεων Μηχανικό/6 Αυτόματο διπλού συμπλέκτη/7 Αυτόματο διπλού συμπλέκτη/7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος συστήματος Με ηλεκτρική υποβοήθηση Με ηλεκτρική υποβοήθηση Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m) 10,72 10,72 10,72
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα 3,17 3,17 3,17
Εμπρός άξονας Τύπου McPherson Τύπου McPherson Τύπου McPherson
Πίσω άξονας Ημιάκαμπτος άξονας Ημιάκαμπτος άξονας Ημιάκαμπτος άξονας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Εμπρός Αεριζόμενοι δίσκοι 296x26 Αεριζόμενοι δίσκοι 296x26 Αεριζόμενοι δίσκοι 296x26
Πίσω Δίσκοι 292x13 Δίσκοι 292x13 Δίσκοι 292x13
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης σε κατάσταση ανάγκης Ναι Ναι Ναι
Σύστημα ελέγχου σταθερότητας-ESC Ναι Ναι Ναι

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 200 200 180
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s) 9,8 9,5 11,5
Ενδιάμεσες επιταχύνσεις: 80-120 km/h (s) (4η/5η) 7,6/10,1 7,9 9,5
400m από στάση (s) 17,2 17,4 18,1
1000m από στάση (s) 31,1 31,6 33,1

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ(1) (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)

Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου WLTP WLTP WLTP
CO2 (g/km) 141-152 140-150 134-138
Χαμηλή φάση (l/100 km) 7,8-8,2 8,0-9,0 5,8-5,9
Μεσαία φάση (l/100 km) 6,0-6,4 5,8-6,4 4,9-5,0
Υψηλή φάση (l/100 km) 5,4-5,8 5,2-5,6 4,4-4,5
Πολύ υψηλή φάση (l/100 km) 6,6-7,2 6,5-6,8 5,6-5,8
Μικτή φάση (l/100 km) 6,2-6,7 6,2-6,6 5,1-5,2

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Ρεζερβουάρ καυσίμου (lt) 55 55 55/16,4

ΒΑΡΗ (kg)
Μέγιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVODM) 1.424 1.444 1.435
Ελάχιστο βάρος κενού χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVODM) 1.320 1.341 N/A
Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC) 1.894 1.920 1.995
Μέγιστο μικτό βάρος εν κινήσει (MTR) 3.394 3.420 3.345
Ωφέλιμο φορτίο ελάχιστο/μέγιστο 470/574 476/579 457/560
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή 75 75 75
(1) Η κατανάλωση καυσίμου όπως και οι εκπομπές CO2 έχουν πάρει έγκριση σύμφωνα με μια τυποποιημένη και νομοθετημένη μέθοδο που είναι ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των αυτοκινήτων 
μεταξύ τους. Η κατανάλωση κατά τη χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό του και τον τρόπο οδήγησης.



Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός
SPORT EDITION SPORT EDITION PLUS INTENS(1)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας ESC (ESP) και ASR (Σύστημα Αντιολίσθησης Τροχών) • • •
ABS (Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος των τροχών) και AFU (Σύστημα Ενίσχυσης της Πέδησης) • • •
Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Departure Warning) • • •
Αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας (TSR) & Προειδοποίηση Υπέρβασης ταχύτητας (Over Speed Prevention) • • •
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού (συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης) • • •
Πλευρικοί αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού • • •
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω • • •
Ζώνες ασφαλείας εμπρός με προεντατήρες και μειωτήρες πίεσης, ρυθμιζόμενες σε ύψος • • •
Ζώνες ασφαλείας πίσω 3 σημείων με μειωτήρες πίεσης στις πλευρικές θέσεις • • •
Σύστημα πρόσδεσης παιδικών καθισμάτων Isofix στις πίσω πλευρικές θέσεις • • •
Pack Techno: Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (Blind Spot Warning) & Κάμερα οπισθοπορίας ¤ - •
Pack Easy Drive: Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου & Ενεργό Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (Active Emergency Breaking System) ¤ ¤ -
Pack Easy Drive Intens: Ενεργό Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (Active Emergency Breaking System) - - ¤
Ρεζέρβα μικρής διάστασης • • •

ΑΝΕΣΗ
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός & Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής • • •
Κάρτα Renault "Hands Free" • • •
Αυτόματο κλείδωμα θυρών εν κινήσει • • •
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω & οδηγού με αυτόματη λειτουργία • • •

ΟΔΗΓΗΣΗ
Σύστημα διεύθυνσης με μεταβαλλόμενη ηλεκτρική υποβοήθηση • • •
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε δρόμο με κλίση (Hill Start Assist) • • •
Ένδειξη αλλαγής σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων • • •
Λειτουργία ECO MODE • • •
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας • • •
Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος - - ¤
Εμπρός/Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος • • •
Κάμερα οπισθοπορίας - • •
Pack Extended Grip1: Grip control με ελαστικά all season - - •
Pack Extended Grip2: Grip control με ελαστικά all season - • -

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Ψηφιακός πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 7’’, διαφορετικά στυλ εμφάνισης και διακόσμηση με χρώμιο • • •
Pack Nav: Renault R-Link 2. Σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 7’’. Σύστημα πλοήγησης & ευρωπαϊκή χαρτογράφηση
(είναι συμβατό με τα συστήματα Android Auto™ και Apple CarPlay™)* • • •

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος & βάθος • • •
Δερμάτινο τιμόνι & επιλογέας ταχυτήτων - - •
Εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο • • •
Ηλεκτρικό χειρόφρενο • • •
Αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού με καθρέπτη • • •
Αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού με φωτισμό • • •
Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου - - •
Modularity Pack: Κάθισμα συνοδηγού με ρύθμιση ύψους και αναδιπλούμενη πλάτη, διαιρούμενα πίσω καθίσματα με λειτουργία Easy Break (one touch αναδίπλωση) 
και πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκες ¤ ¤ •

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος • • •
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης • • •
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 1/3-2/3 • • •
Επένδυση καθισμάτων: Ύφασμα Carbone • • -
Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός TEP/ύφασμα με εμφανείς ραφές σε σκούρα απόχρωση - - •
Δερμάτινα καθίσματα σε μαύρη απόχρωση (συνδυάζεται υποχρεωτικά με το Pack Seat) - - ¤
Προσκέφαλα ασφαλείας εμπρός και 3 προσκέφαλα ασφαλείας πίσω, ρυθμιζόμενα σε ύψος • • •
Pack Seat: Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα - - ¤



Το Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc.
Το Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc.
*Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας
(1) Η έκδοση διατίθεται μόνο με τον κινητήρα 1.5 Blue dCi 115hp EDC
(2) Εάν επιλεγούν οι συγκεκριμένες ζάντες αφαιρείται το Pack Extended Grip1 από τον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης
• = Βασικός εξοπλισμός, ¤ = Προαιρετικός εξοπλισμός, - = Δεν διατίθεται

SPORT EDITION SPORT EDITION PLUS INTENS(1)

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED σε σχήμα "C" • • •
Πίσω φώτα & 3o φως stop τεχνολογίας LED • • •
Προβολείς ομίχλης με Σύστημα φωτισμού προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης • • -
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα θερμοκρασίας • • •
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες • • •
Φώτα ανάγνωσης εμπρός και πίσω επιβατών • • •
Φως χώρου αποσκευών • • •
Pack Vision: Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας προβολέων. Εμπρόσθιοι προβολείς ομίχλης LED με Σύστημα φωτισμού προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης & 
προβολείς Full LED ¤ ¤ •

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Διαμήκεις ράγες οροφής με ασημί φινίρισμα - • •
Εξωτερικό πλαίσιο παραθύρων σε inox • • •
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος με ενσωματωμένα φλας LED • • •
Φιμέ πίσω κρύσταλλα • • •
Διακοσμητικό πλαίσιο μάσκας σε χρώμιο και διακόσμηση επάνω μέρους γρίλιας εισαγωγής αέρα σε μαύρο γυαλιστερό. Διακοσμητικά στοιχεία μάσκας σε χρώμιο και 
μαύρο γυαλιστερό • • •

Προστατευτικά θυρών, φτερών και στο κάτω μέρος των προφυλακτήρων σε μαύρο χρώμα • • •
Φιλέτο σε γκρι χρώμα στο κάτω μέρος των προφυλακτήρων - - •
Διακοσμητική λωρίδα χρωμίου στα πλευρικά προστατευτικά των θυρών • • •
Αεροτομή οροφής στο χρώμα του αμαξώματος • • •
Σταθερή γυάλινη πανοραμική οροφή - - ¤
Ζάντες αλουμινίου 17’’ Aquila • - -
Ζάντες αλουμινίου 17’’ Diamanti Aquila (δίχρωμη) - • •
Ζάντες αλουμινίου 19’’ Yohan - -     ¤(2)



renault.gr

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: U. Heckmann, P. Giardino, Corbis, Getty Images, E. Haveric, Y. Brossard, A. Bernier, © Renault Marketing 3D-Commerce

Προσαρμογή: GENCO POWER SA – Εκτυπώθηκε στην Ε.Ε. – XFET0621 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Για περισσότερες εμπειρίες από το Renault Kadjar, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.renault.gr
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 και τα υλικά του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά. 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 ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

Renault recommandeΗ Renault συνιστά


