Nieuwe

Renault KADJAR

De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het hele Renault KADJAR-gamma. Raadpleeg de tabellen in de CARLAB om een
gedetailleerd overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen.

Ontworpen voor het avontuur

Een atletische look
Met zijn avontuurlijke uitstraling en krachtige
design werpt Nieuwe Renault KADJAR zich
over heel de lijn op als een rasechte SUV. Zijn
verchroomde radiatorrooster laat geen twijfel
bestaan over zijn authentieke persoonlijkheid
en wordt geflankeerd door led-lichtblokken.
Achteraan waken de mistlichten: stof,
mist, motregen... niets kan u tegenhouden.
De 19” lichtmetalen velgen, aangevuld met nieuwe
bodemplaten voor- en achteraan, staan klaar om
elk terrein te overwinnen. De haaienvinantenne
bovenop het dak verenigt de perfecte stroomlijn
met een unieke stijl.

Comfortterritorium
Verken alle facetten van het interieurcomfort van
uw cross-over. Zijn eigentijdse omgeving, perfecte
ergonomie, nieuwe bekledingen en verchroomde
afwerkingen laten de inzittenden genieten van
elk moment aan boord. Als bestuurder zit u
comfortabel aan de bedieningselementen van
uw SUV, klaar om de meest veeleisende routes
het hoofd te bieden. Het hertekende dashboard,
de middenconsole met achtergrondverlichting en
de talloze verbeterde details geven de inzittenden
zin in een nieuwe kijk op avontuur.

Handlanger voor al uw avonturen

Steeds klaar voor
nieuwe ontdekkingen
Nieuwe Renault KADJAR overwint met
brio de meest onwaarschijnlijke terreinen.
Als doorgewinterde avonturier past hij zich aan
de meest uiteenlopende rijomstandigheden
aan en biedt hij de keuze tussen twee- en
vierwielaandrijving dankzij een draaiknop met drie
standen: 2WD, Lock en Auto. Met zijn verhoogde
bodemvrijheid, zijn verchroomde zijdelingse
deurbeschermingen en zijn bodemplaten voor- en
achteraan werkt hij met evenveel gemak moeilijke
terreinen en dagelijkse ritten af. Intense sensaties
gegarandeerd!
Intuïtieve draaiknop 2WD/4WD
Een draai aan de knop volstaat om zijn grip heel
eenvoudig af te stemmen op de ondergrond.
Er zijn drie mogelijke standen:
- 2WD: enkel voorwielaandrijving
- Lock: permanente vierwielaandrijving
- Auto: automatische omschakeling tussen
voor- en vierwielaandrijving naargelang de
omstandigheden

Instinctieve
aanpassing
In Nieuwe Renault KADJAR is ruimte troef.
Door in een handomdraai de achterbank en
de rugleuning van de voorste passagierszetel
neer te klappen, beschikt u over een enorm
laadvolume, dat zich bijzonder eenvoudig
laat benutten met de koffervloer in de hoge
stand. Mountainbikes, rugzakken, uitrusting
en wandelaccessoires: alles vindt een plaats.
Uw passagiers worden verwend met grotere
bekerhouders vooraan, verluchtingsmonden
achteraan en USB-poorten achteraan, die
hen een totaal nieuwe reiservaring geven.
Als bestuurder wordt u perfect ondersteund
door uw verwarmbare zetel met verstelbare
zitkussenlengte en verschuifbare armsteun.
Zo bent u klaar om zelfs de meest veeleisende
routes aan te vatten. Avontuurlijk en toch met
alle middelen die u nodig hebt om er maximaal
van te genieten.

De wereld binnen
handbereik.
Het 7”-aanraakscherm van het multimediasysteem
R-LINK 2 werd naadloos geïntegreerd in de nieuwe
middenconsole en toont zich bijzonder ergonomisch
en intuïtief.
De geconnecteerde R-LINK 2-tablet geeft u toegang tot
diverse diensten van TomTom Traffic om te genieten
van de beste realtime verkeersinformatie. Met
Apple CarPlayTM krijgt u via het scherm van het
R-LINK 2 rechtstreeks en eenvoudig toegang tot de
apps op uw smartphone die geschikt zijn voor gebruik
tijdens het rijden.
R-LINK 2 optimaliseert uw leven aan boord en laat
u kennismaken met een vloeiende, eenvoudige en
gepersonaliseerde multimedia-ervaring.
Meer informatie vindt u op www.easyconnect.renault.com
Apple CarPlayTM is een merk van Apple Inc.

Beheerste trajecten
Om bij elk van uw avonturen een optimale
controle te behouden, waken twee camera’s en
twaalf sensoren voortdurend over uw ritten.
U overschrijdt een doorlopende of onderbroken
lijn zonder uw richtingaanwijzers te gebruiken?
Dan vraagt de spoorassistent u om uw traject te
corrigeren. U overschrijdt de maximaal toegelaten
snelheid vermeld op verkeersborden? Dan wordt
u gewaarschuwd voor overdreven snelheid. U wilt
zich tussen twee andere wagens parkeren? Dan
neemt Easy Park Assist het stuur van u over om
manoeuvres in uw plaats uit te voeren. Aan boord
van uw Nieuwe Renault KADJAR bent u steeds
zeker van een serene rijervaring.

Sterke sensaties
Alle horizonten liggen voor u open. De nieuwe
TCe 160 GPF-turbobenzinemotor staat geheel
in het teken van prestaties en rijplezier en
toont zich erg alert, met snedige hernemingen
bij alle toerentallen. Deze 160 pk sterke motor
is verkrijgbaar met een handgeschakelde
zesversnellingsbak of een zeventrapsautomaat
met dubbele koppeling. De versie met 140 pk,
de TCe 140 GPF, die eveneens kan worden
gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of
zeventrapstransmissie met dubbele koppeling,
verenigt comfort met rijplezier. Hij laat u optimaal
genieten van uw Nieuwe Renault KADJAR, zonder
toegevingen te doen op het vlak van verbruik.
De Blue dCi 115-motor kan van zijn kant schermen
met een overboostfunctie, die bij acceleraties extra
vermogen en koppel levert. Ideaal om moeilijke
passages het hoofd te bieden.
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CARLAB Chromo zone
Ironblauw (RQH)**

Ouralgroen (DPY)

Vlamrood (NNP)**

Kosmosblauw (RPR)

* Niet-metaalkleur ** Speciale metaalkleur

Wit Nacre (QNC)**

Titaniumgrijs (KPN)

Highlandgrijs (KQA)

Sterzwart (GNE)

Ijswit (369)*

CARLAB Creatief atelier
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BLACK EDITION
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CARLAB Zetelbekleding

stof/imitatieleder zetelbekleding "Intens"

Donker carbon lederen zetelbekleding (optie)

Stof zetelbekleding "Zen"

Alcantara zetelbekleding met rode sierstiksels

CARLAB Velgen

16”-velgen met
sierwieldoppen
”Pragma”

Alu 17”-velgen ”Aquila”

Alu 17”-velgen ”Aquila”
met diamant look

Alu 17”-velgen ”Evado”

Alu 18”-velgen ”Fleuron”

Alu 19”-velgen
”Bandana”

Alu 19”-velgen ”Egeus”
Alu 19”-velgen Yohan

CARLAB Afmetingen

CARLAB Uitrusting en opties
Metaalkleur
Speciale metaalkleur
Dakstaven in de lengte
Donkergetinte ruiten achteraan
Parkeerhulp voor- en achteraan
Zijkanten detektoren
Achteruitrijcamera
Dode hoek-waarschuwing
Actief noodremhulpsysteem AEBS
Easy Park Assist
Verwarmde voorruit
Verwarmde zetels vooraan
Koplampsproeiers
Lederen zetelbekleding
Elektrische bestuurderszetel
Glazen panoramisch dak
Alu 19”-velgen
Alu 17”-velgen
Renault R-LINK 2 multimediasysteem met aanraakscherm 7” in kleur, haaienvinantenne,
sfeerverlichting
Bose Sound System
Extended Grip (noodzakelijk met alu 17”-velgen)
Stalen voorlopig reservewiel 16''

LIFE

ZEN

LIMITED

INTENS

BLACK EDITION

¤
¤
-

¤
¤
¤ (Look-pack)
¤ (Look-pack)
¤
-

¤
¤
ã
ã

¤
¤
ã
ã
ã

¤
¤
¤

¤
¤
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
¤
ã
-

-

¤

ã

ã

ã

-

-

-

¤
¤

¤ (1)

¤ (1)

¤ (1)

¤ (1)

ã
¤ (1)

ã = serie ; ¤ = optie ; - = niet beschikbaar. (1) Vervangt de bandenopblaaskit met compressor (2) Noodzakelijk met winterpack
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CARLAB Vrijloop
TCe 140 GPF

TCe 140 EDC GPF

TCe 160 GPF

TCe 160 EDC GPF

Blue dCi 115

Blue dCi 115 EDC

Blue dCi 150 4x4
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7
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7
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7
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8
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8
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9
5

Euro 6
1332
72,2 x 81,4
4 / 16
103 (140) - 5000
240 - 1600
turbo / direct
ketting
benzine
serie
serie
2 jaar / 30.000 km

Euro 6
1332
72,2 x 81,4
4 / 16
103 (140) - 5000
240 - 1600
turbo / direct
ketting
benzine
serie
serie
2 jaar / 30.000 km

Euro 6
1332
72,2 x 81,4
4 / 16
117
260 / 1750
turbo / direct
ketting
benzine
serie
serie
2 jaar / 30.000 km

Euro 6
1332
72,2 x 81,4
4 / 16
117
260 / 1750
turbo / direct
ketting
benzine
serie
serie
2 jaar / 30.000 km

manueel
6

EDC
7

manueel
6

EDC
7

manueel
6

EDC
7

manueel
6

10,72

10,72

10,72

Elektrische stuurbekrachtiging
10,72

10,72

10,72

10,72

HOMOLOGATIE
Fiscaal vermogen (pk)
Aantal plaatsen

MOTOR
Milieunorm
Cilinderinhoud (cm³)
Boring x slag (mm)
Aantal cilinders / Aantal kleppen
Max. vermogen kW (pk) bij tr/min
Max. koppel Nm bij tr/min
Type injectie
Type distributie
Brandstof
Stop & Start
Roetfilter
Interval olieverversing

Euro 6
Euro 6
Euro 6
1461
1461
1749
76 x 80,5
76 x 80,5
80 x 87
4/8
4/8
4 / 16
85 (116) - 3750
85 (116) - 3750
110 (149) / 4000
260 / 2000
260 - 2000
340 / 1750
turbo / direct / common rail turbo / direct / common rail turbo / direct / common rail
riem
riem
ketting
diesel
diesel
diesel
serie
serie
serie
serie
serie
serie
2 jaar / 30.000 km
2 jaar / 30.000 km
2 jaar / 30.000 km

VERSNELLINGSBAK
Type
Aantal versnellingen vooruit

STUURINRICHTING
Bekrachtiging
Draaicirkel (m) tussen stoepranden

WIELEN - BANDEN
Standaard en optie velgen (”) en -banden

Voorlopig reservewiel 16”

J16 : 215 / 65 R16 98 H
J17 : 215 / 60 R17 96 H
J17 : 215 / 60 R17 96 H
J18 : 215 / 55 R18 99V XL TL J18 : 215 / 55 R18 99V XL TL
J19 : 25 / 45 R19 96H
J19 : 25 / 45 R19 96H
optie (145 / 90)
optie (145 / 90)

J17 : 215 / 60 R17 96 H
J17 : 215 / 60 R17 96 H
J18 : 215 / 55 R18 99V XL TL J18 : 215 / 55 R18 99V XL TL
J19 : 25 / 45 R19 96H
J19 : 25 / 45 R19 96H
option (145 / 90)
option (145 / 90)

J19 : 25 / 45 R19 96H
option (145 / 90)

J19 : 25 / 45 R19 96H
option (145 / 90)

serie
serie

serie
serie
geventileerde schijven (296 x 26 mm)

J19 : 25 / 45 R19 96H
option (145 / 90)

REMMEN
Vertrekhulp voor hellingen HSA
Elektronische trajectcontrole ESC
Voorwielen
Achterwielen

serie
serie

serie
serie

volle schijven (290 x 13 mm)

serie
serie

serie
serie

volle schijven (290 x 13 mm)

serie
serie
volle schijven (292 x 16 mm)

INHOUD
Brandstoftank (l)
AdBlue-tank (l)

55
-

55
-

55
-

55
-

55
14

203
10”40

203
9”60

210
9”90

210
9”30

189
11”70

134 / 136*
D
7,4 / 7,5*
5,0 / 5,1*
5,9 / 6,0*

131 / 135*
D
6,6 / 6,8*
4,9 / 5,1
5,5 / 5,7*

136*
D
7,4*
5,1*
5,9 / 6,0*

135*
D
6,8*
5,1*
5,5 / 5,7*

113 / 117*
C
4,9 / 5,1*
4 / 4,1*
4,3 / 4,5*

1517
1889
3389
1500
700

1546
1918
3418
1500
715

1517
1889
3389
1500
700

1546
1918
3418
1500
715

1606
1978
3328
1350
750

55
14

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u)
0-100 km/u (s)

THEORETISCH VERBRUIK - NEDC CYCLUS
CO2-uitstoot (g/km)
Categorie CO2/Verbruik
Stadscyclus (l/100 km)
Wegcyclus (l/100 km)
Volledige cyclus (l/100 km)

GEWICHTEN (kg)
Rijklaar leeggewicht
Hoogst toegelaten gewicht
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep
Aanhanger met remmen
Aanhanger zonder remmen
* met alu 18” of 19”-velgen en extended grip

1622
1994
3344
1350
750

55
14

CARLAB Accessoires

1.

2.

1. Renault Kadjar met opstaptrede en vleugelverbreders
om de gespierde persoonlijkheid van uw cross-over
te benadrukken en hem tegen kleine ongelukjes te
beschermen.
2. Verlicht beschermprofiel op de flank. Versterkt de
looks van de auto door hem een elegante en robuuste
uitstraling te geven. De verlichting op de deuren
verbetert de zichtbaarheid en maakt het instappen
gemakkelijker.
3. Fietsdrager op de trekhaak. Om gemakkelijk en veilig
tot 3 fietsen te vervoeren; kantelbaar en opvouwbaar
afhankelijk van het model.

3.

4.

4. Afneembare trekhaak. Deze trekhaak is volledig aan
het gezicht onttrokken wanneer hij niet wordt gebruikt,
maar blijft altijd beschikbaar en wordt geactiveerd met
een onopvallende hendel in de koffer.

5.

6.

7.

8.

5. EasyFlex kofferbescherming. Waterdichte antislipbescherming die perfect de vorm van uw koffer volgt.
De vele mogelijke posities zorgen voor een maximale
bescherming ongeacht de zetelstanden.
6. Dakstangen in aluminium en skidragers. Sterk en
veilig, gemakkelijk te bevestigen. Gehomologeerd
volgens de City Crash Test.
7. kofferbeschermingsbak. Ideaal voor het vervoer van
zelfs de meest vuilmakende voorwerpen. De kofferbak
beschermt doeltreffend het oorspronkelijke tapijt en
past perfect in de koffer van uw voertuig.
8. Smartphonehouder met inductielader. Klein en
discreet. Dankzij het magnetisch bevestigingssysteem
gemakkelijk te plaatsen op het ventilatierooster van
uw dashboard. Uw GSM wordt automatisch opgeladen
via eenvoudig contact met deze smartphonehouder
indien hij kan worden opgeladen zonder kabel (Qi) of
beschikt over een compatibele schelp.

CARLAB Kwaliteit

« Van bij het ontwerp in onze designstudio’s over de productie tot de distributie via ons netwerk: we laten ons
voortdurend leiden door ons streven naar kwaliteit. »
Laurens van den Acker – Directeur Industrieel Ontwerp van de Groupe Renault

Kwaliteit die u ziet
De designaanpassingen aan het koetswerk en de
integratie van de lichten werden aangevuld met
de keuze en productie van materialen uitgewerkt
om de kleuren, glanzende accenten en texturen
harmonieus op elkaar te stemmen.

Kwaliteit die u voelt
Omdat niets zo belangrijk is als het stuurwiel,
hebben we ons volnerfleder samen met onze
klanten uitgewerkt tijdens doorgedreven tests.
Zo voelt het nog zachter en behaaglijker aan.

Kwaliteit die u hoort
Onze bedieningstoetsen zijn het resultaat van
technologie in combinatie met een multizintuiglijke
perfectionering: zicht, tastzin, gehoor. Voor meer
nauwkeurigheid en feedback bij handelingen.

Auto’s ontworpen om lang mee te gaan
Nieuwe Kadjar kan echte terreinkwaliteiten voorleggen, die minutieus werden getest. En die tests beperkten zich niet tot testbanken.
Enkele voorbeelden:
Ё Meer dan 150.000 kilometer aan terreintests, soms in extreme omstandigheden: vorst, hitte, extreme vochtigheid, steenslag.
Ё Meer dan 300.000 kilometer aan buitentests in alle types van weersomstandigheden.
Ё 40.000 uren van diverse tests voor de nieuwe TCe 140/160-motoren

CARLAB Service

Onze garanties

TomTom Traffic & Connectivity: Blijf overal verbonden en

Constructeurswaarborg: gedurende 2 jaar, zonder

ontvang real time verkeersinformatie. De eerste 36 maanden

kilometerbeperking.

zijn gratis.

Garantie op lakfouten en corrosie: garantie op lakfouten

tot 3 jaar en garantie op corrosie tot 12 jaar, zonder

Om uw wegenkaarten up te daten en om van de apps te

kilometerbeperking.

genieten, surf naar de R-LINK Store vanuit uw wagen of

Renault Assistance: 24 u/24 en 7 d/7 in geval van

vanop uw computer via https://be.rlinkstore.com/nl/.

immobiliserende panne bijna overal in Europa, gedurende
2 jaar of zonder kilometerbeperking.

Schrijf u in op MY RENAULT.BE
MY Renault is uw persoonlijk online onderhoudsboekje én

Garantie-uitbreiding en onderhoudscontract

een lifestyle magazine in één. Deze handige online dienst

Garantie-uitbreiding My Warranty

is helemaal gratis en biedt u tal van voordelen op maat.

Verleng uw constructeurswaarborg met het garantie-

U vindt er ook tips, technische informatie, wedstrijden,

uitbreidingscontract My Warranty, tot 5 jaar of 150.000 km.

de laatste nieuwtjes uit de Renault wereld, enz. Surf naar

Renault Assistance is in het contract inbegrepen.

www.myrenault.be en schrijf u gratis in.

Onderhoudscontract EASYcare

EASYcare, het onderhoudscontract alles inbegrepen: alle

Hoe ons contacteren?

onderhoudsbeurten in overeenstemming met de normen

Ё Per telefoon op 00 32 78 05 11 15 van maandag tot en met

van Renault, de garantie-uitbreiding My Warranty, Renault

vrijdag, van 9 u tot 17 u.

Assistance en de ten laste neming van de slijtage-onderdelen

Ё Via internet op www.nl.renault.be/contact.

(schokdempers, remblokken, remschijven, ruitenwissers, enz.

Ё Per post naar Renault België Luxemburg, Klantendienst,

met uitzondering van de banden). Onderschrijf tot 7 jaar of
200.000 km.
Connected Services
Navigatie: Geniet van vooraf geïnstalleerde wegenkaarten in

uw auto met gratis updates tijdens de eerste 36 maanden.
Coyote Series: Anticipeer in real time op gevarenzones en

ongevallen. Profiteer van 3 maanden gratis gebruik.

W.A. Mozartlaan 20, 1620 Drogenbos.

Nieuwe Renault KADJAR

Feel comfortable on any adventure

Surf voor nog meer Renault KADJAR
naar www.renault.be

Nieuwe

Renault KADJAR

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (januari 2019). Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten in deze brochure gelden voor het
hele Renault Kadjar-gamma. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt Renault zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen.
Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de officiële Renault-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of
als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke Renault-verdeler om de meest recente informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak
of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.
Crédits photo : U. Heckmann, P. Giardino, Corbis, Getty Images, E. Haveric, Y. Brossard, A. Bernier, © Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – FR 77 11 731 822 / NL 77 11 731 823 – januari 2019.
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