
Renault ESPACE



Sėdus į naująjį RENAULT ESPACE viskas pasikeičia. 

Šis automobilis žavi itin aptakiu kėbulu ir ypatingu 

lengvumu. Jis turi daug pranašumų ir iš kitų šios 

klasės automobilių išsiskiria visureigio savybėmis. 

Naujasis RENAULT ESPACE kviečia Jus atverti 

naujas perspektyvas.

Metas mėgautis



Kelionė naujuoju RENAULT ESPACE žada unikalių 

potyrių, ir tai suteikia jam ypatingo žavesio. 

Rinkitės Jūsų stilių atitinkantį patį patogiausią 

bei sportiškiausią automobilį ir sėdę į jį kas 

kartą galėsite mėgautis nepakartojamomis 

akimirkomis. Šio automobilio valdymo sistema 

Renault Multi-Sense® juo važiuojant leis patirti 

itin stiprių emocijų.

Emocijų galia



Unikali automobilio valdymo sistema Renault 
Multi-Sense® į darnią visumą sujungia visas 
ypatingą važiavimo malonumą užtikrinančias 
technologijas: įrangą 4Control®, elektra 
valdomus amortizatorius, vairo mechanizmą, 
pavarų dėžę, variklį ir vidaus apšvietimą. 
Patirkite nepaprastą iki šiol nepatirtą 
važiavimo malonumą – dar daugiau jaudulio 
ir įspūdžių. Važiuokite kur panorėję, atėjo 
metas mėgautis.

Ypatingas
važiavimo malonumas



     * Nemetalizuojamieji dažai.
  ** Speciali varianto INITIALE PARIS kėbulo spalva.
*** Korpuso spalva – tik ribotai MAgNETIC serijai.

Kėbulo spalvos

ALPIŲ BALTA* BALTASIS PERLAS KOPŲ SMĖLIS KAŠTONŲ

ŽYDRA PLATINOS PILKA AUSTRIŲ PILKA JUODA

PURPURINIS AMETISTAS** TITANO PILKA***



life

Įranga

DiZAiNAS
• Šviesadiodžiai žibintai Led Pure Vision® 
•  Žvilgūs juodi šoninių veidrodėlių korpusai su 

chromuotu intarpu
• Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos su   
    chromuotu intarpu
• Chromuotos šonų apsaugos juostos
• Chromuoti šoninių langų apvadai
• Rudos spalvos prietaisų skydas
• Rudos spalvos audinio apmušalai
• Dvejopai reguliuojamas oda trauktas vairaratis
• Matinio chromo spalvos vidinės durų rankenos
• Pirmos ir antros sėdynių eilės kilimėliai
• 17” plieniniai ratlankiai Vortex 

PATOGUMĄ DiDiNANTi ĮRANGA
•  Nejudamas panoraminis stoglangis, įtaisytas virš 

priekinių sėdynių
• Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su   
    reguliuojama juosmens atrama
• Reguliuojamo aukščio priekinė keleivio sėdynė 
• 3 atskiros antros eilės sėdynės
•  Vienu judesiu sulankstomos sėdynės (naudojantis 

bagažinėje įtaisytu jungikliu arba multimedijos įranga 
Renault R-Link 2)

• Automatinis dviejų zonų kondicionierius
•  Renault laisvų rankų kortelė raktas su atidarius duris 

įsijungiančio apšvietimo funinkcija
•  Elektra valdomi priekinių ir užpakalinių durų langai su 

impulsiniu jungikliu
• Elektrochrominis salono veidrodėlis 
• Elektra reguliuojami šildomi šoniniai veidrodėliai
•  Šaldoma ir apšviečiama prietaisų skydo dėtuvė       

Easy Life

MUlTiMeDiJOS ĮRANGA
•  Multimedijos įranga Renault R-Link 2 su skaitmeniniu 

radiju (DAB), stereogarso įranga, navigacijos prietaisu, 
įdiegtu išplėstu Europos žemėlapiu, USB bei garso 
įrangos jungtimis 

• 8,7” įstrižainės talpinis jutiklinis ekranas

SAUGOS PRieMONĖS iR VAiRAViMĄ leNGViNANTi 
ĮRANGA
• Elektrinis vairo stiprintuvas
• Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP)
• Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus  
 stabdymo pagalbos sistema
•  Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP) ir 

įkalnę įveikti padedanti funkcija
•  Kelionės kompiuteris su daugiafunkciu TFT spalvotu 

ekranu
• Priekiniai / užpakaliniai / šoniniai atstumo jutikliai
• greičio reguliatorius-ribotuvas
• Šviesos ir lietaus jutikliai
• Automatinis stovėjimo stabdys (elektromechaninis)

•  Vairuotojo saugos diržą prisisegti primenanti 
signalizacija 

• Prie smūgio jėgos prisitaikančios priekinės oro  
 pagalvės (keleivio oro pagalvę galima išjungti)
• Šoninės priekinės oro pagalvės, saugančios galvą  
 ir krūtinės ląstą 
• Šoninės užuolaidinės oro pagalvės
•  Priekinių sėdynių 3-jų tvirtinimo taškų reguliuojamo 

aukščio saugos diržai su temptuvais ir įtempimo 
ribotuvais

• Antros ir trečios eilės sėdynių 3-jų tvirtinimo taškų  
 saugos diržai
• Automatinis durų užraktas, užrakinantis duris   
    pradėjus važiuoti 
• Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie   
    antros ir trečios eilės sėdynių
• Slėgio pokyčių padangose jutikliai
• Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys 

VORTEx 17“ AqUILA 17“ 
(pasirenkama įranga)

Rudos spalvos medžiaginiai apmušalai



Centrinio valdymo pulto 
apdaila Dot Effect

Centrinio valdymo pulto 
apdaila Silver Wood

Centrinio valdymo pulto 
apdaila Hologram

AqUILA 17“
(pasirenkama įranga)

qUARTz 19“ 
(paketo dalis)

Rudos spalvos prietaisų skydas Rudi medžiaginiai apmušalai su dirbtinės 
ekologiškos odos elementais

ZeN (life+)

Įranga

Individuali salono apdaila

DiZAiNAS
•  Rudos spalvos prietaisų skydas (be papildomo 

mokesčio galima rinktis pilką)
•  Rudos spalvos audinio ir ekologiškos odos apmušalai
•  Rudos spalvos centrinio valdymo pulto apdaila          

Dot Effect (kaip pasirenkama įranga galimi variantai 
Hologram ir Silver Wood), skirta variantui su 
automatine pavarų dėže EDC

• Tamsinti užpakaliniai langai
• Oda trauktas vairaratis Nappa 
•  18” lengvojo lydinio ratlankiai Argonaute 

VAiRAViMĄ leNGViNANTi ĮRANGA
• Įranga Renault Multi-Sense (veikia priklausomai nuo  
    varianto ir įrangos), skirta variantui su automatine      
 pavarų dėže EDC 

PATOGUMĄ DiDiNANTi ĮRANGA
• Salono apšvietimas (galima įsijungti individualiai),  
 skirtas variantui su automatine pavarų dėže EDC 
• Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės su   
 reguliuojama juosmens atrama
• Pakeltas centrinis valdymo pultas, būdingas   
 automatinę pavarų dėžę EDC turintiems   
 automobiliams
•  Užuolaidėlės nuo saulės ties antros eilės sėdynėmis

MUlTiMeDiJOS ĮRANGA
• Prie priekinių sėdynių įtaisytas SD kortelių   
    skaitytuvas

SAUGOS PRieMONĖS iR VAiRAViMĄ leNGViNANTi 
ĮRANGA
• Nematomos zonos stebėjimo įranga 

ARgONAUTE 18“



qUARTz 19” tamsinti

Šviesiai pilkos spalvos odiniai apmušalai

Sl MAGNeTiC (ZeN+)

Įranga

Individuali salono apdaila

DiZAiNAS 
• Rudos spalvos prietaisų skydas
• Dekoratyvus centrinis valdymo pultas Silver Wood 

(kaip pasirenkama įranga galimi variantai Dot Effect 
ir Hologram)

• Odiniai šviesiai pilkos spalvos apmušalai (vidurinėje 
dalyje; šoninės dalys – iš impregnuoto rudo audinio)

• 19” lengvojo metalo lydinio ratlankiai qUARTz, 
tamsinti

VAiRAViMĄ leNGViNANTi ĮRANGA 
• 4 ratų valdymo įranga 4Control®

• Elektroninis amortizatorių reguliatorius (elektra  
 reguliuojamas amortizatorių standumas)

PATOGUMĄ DiDiNANTi ĮRANGA
• Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės su   
 reguliuojama juosmens atrama ir masažo funkcija   
 (vairuotojo sėdynės funkcijas galima programuoti)
• Šildomos priekinės sėdynės
•  Elektra reguliuojami ir lankstomi programuojami 

šoniniai veidrodėliai

• Aterminis priekinio lango stiklas

SAUGOS PRieMONĖS iR VAiRAViMĄ leNGViNANTi 
ĮRANGA
• Visio System:

– iškrypti iš važiuojamosios kelio dalies neleidžianti 
funkcija

– automatiškai įsijungiantys artimųjų šviesų žibintai
– greitį ribojančių ženklų atpažinimo ir įspėjimo apie 

greičio viršijimą funkcija

Centrinio valdymo pulto 
apdaila Dot Effect

Centrinio valdymo pulto 
apdaila Silver Wood

Centrinio valdymo pulto 
apdaila Hologram

Nuotraukoje parodytas salonas su pasirenkama įranga (įskaitant ekraną Head-Up)



* galvijų odos apmušalai: sėdynių priekinė dalis, atlošas, galvos atrama ir šonai; kitos sėdynių dalys dengtos impregnuotu audiniu. Pasirenkamos trečios eilės sėdynių apmušalai su ekologiška oda).

INITIALE PARIS 19“

DiZAiNAS
•  Rudos spalvos prietaisų skydas su dekoratyvine siūle 

(be papildomo mokesčio galima rinktis pilką siūlę)
•  Rudos spalvos odiniai* apmušalai (be papildomo 

mokesčio galima rinktis pilkos ir rudos spalvos 
apmušalus Camaieu)

•  Dekoratyvus centrinis valdymo pultas Silver Wood 
(kaip pasirenkama įranga galimas šviesiai pilkas)

• Ženklas Initiale Paris
• 19” lengvojo lydinio ratlankiai Initiale Paris 

PATOGUMĄ DiDiNANTi ĮRANGA 
• Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
• 5 galvos atramos Room Relax
• Papildomas oro kondicionavimo įrenginys
• Nuotoliniu būdu atidaromos bagažinės durys
• Automobilio statymo pagalbos sistema Easy Park  
 Assist (priekiniai / užpakaliniai / šoniniai atstumo  
 jutikliai, atbulinės eigos vaizdo kamera ir pagalbos  
 funkcija)

MUlTiMeDiJOS ĮRANGA 
•  Multimedijos įranga Renault R-Link 2 su skaitmeniniu 

radiju (DAB), stereogarso įranga Bose®, 11 
garsiakalbių, žemų dažnių garsiakalbis, triukšmo 
slopinimo įtaisas 

SAUGOS PRieMONĖS iR VAiRAViMĄ leNGViNANTi 
ĮRANGA
• Saugos įrangos paketas: 

– staigaus stabdymo įranga
– saugaus atstumo palaikymo įranga

Pilkos ir rudos spalvos prietaisų skydas Pilkos ir rudos spalvos odiniai apmušalai

Šviesiai pilka raštuota 
centrinio valdymo pulto 
apdaila

Centrinio valdymo pulto 
apdaila Silver Wood

iNiTiAle PARiS (Sl MAGNeTiC+)

Įranga

Nuotraukoje parodytas salonas su pasirenkama įranga (įskaitant ekraną Head-Up)



Techniniai duomenys
VARiKliAi eNeRGy dCi 130 eNeRGy dCi 160

eDC
eNeRGy TCe 225

eDC
Degalų rūšis dyzelinas dyzelinas benzinas
Pavarų dėžė rankinė, 6 pavarų automatinė, 6 pavarų, EDC automatinė, 7 pavarų, EDC 
Sėdynių skaičius 5/7 5/7 5/7
Variklis 4 cilindrai, kintamų fazių turbina 4 cilindrai, dviguba turbina 4 cilindrai, turbina
Degalų įpurškimo būdas tiesioginis Common Rail tiesioginis Common Rail tiesioginis daugiataškis
Darbinis tūris (cm3) 1598 1598 1798
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) 80 × 79,5 80 × 79,5 79,7 x 90,1
Cilindrų / vožtuvų skaičius 4/16 4/16 4/16
Suspaudimo laipsnis 15,7:1 15,4:1 9,5:1
Didžiausia galia kW (Ag) esant sūk./min. 96 (130) esant 4000 118 (160) esant 4000 165 (224)  esant 5600
Didžiausias sukimo momentas Nm esant sūk./min. 320 esant 1750 380 esant 1750 300 esant 1750
Įranga Stop & Start / ESM yra/yra yra/yra yra/yra
Kietųjų dalelių filtras yra yra -

VAiRO MeCHANiZMAS
Vairo stiprintuvas elektrinis kintamos galios vairo stiprintuvas (standartinė įranga) 
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp sienų (m) esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams 12,4 / 11,6
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šaligatvių (m) esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams 11,9 / 11,1
Kiek kartų apsisuka vairaratis, kol užsirakina, esant 2 / 4 vairuojamiesiems ratams 2,8 / 2,4

GReiTiS 
Didžiausias greitis (km/val.) 191 202 224
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 10''70 9''90 7''60

DeGAlŲ SĄNAUDOS iR CO2 eMiSiJA
Degalų bako talpa 58 58 58
CO2 emisija (g/km) 116 120 152
Mieste / užmiestyje / mieste ir užmiestyje (l/100 km) 5,1 / 4 / 4,4 5 / 4,4 / 4,6 8,7 / 5,6 / 6,8

RATlANKiAi iR PADANGOS
Ratlankių ir padangų dydis (priklausomai nuo varianto) 7J17 i 235/65R17 104 V ; 7,5J18 i 235/60R18 103 V ; 8J19  i 235/55R19 101 W 

PAKABA
Priekinė McPherson tipo su trikampiu apatiniu balansyru 
Užpakalinė pusiau standi ašis 

STABDŽiAi
Priekiniai aušinami diskiniai: skersmuo / storis (mm)  320 / 28
Užpakaliniai neaušinami diskiniai: skersmuo / storis (mm)  290 / 11

SVORiS (kg)**
Tuščio automobilio svoris 1540 / 1660* 1659 / 1660* 1610 / 1649*
Bendrasis svoris 2353 2471 2393
Priekabos su stabdžiais svoris 2000 2000 2000

*Penkiaviečio / septynviečio varianto. **Nurodytas bazinio varianto be papildomos įrangos svoris, jis gali skirtis priklausomai nuo automobilio techninių duomenų.

Degalų sąnaudos važiuojant mieste ir užmiestyje, priklausomai nuo Renault Espace modelio varianto, svyruoja nuo 4,4 iki 6,8 l/100 km, CO2 emisija – nuo 116 iki 152 g/km. Degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų kiekis nustatyti remiantis publikavimo dieną galiojančiais reglamentais. 
Duomenys pagrįsti oficialiais bandymais, atliktais laboratorijos sąlygomis. Konkrečios transporto priemonės degalų sąnaudos ir CO2 emisija realiomis sąlygomis kelyje gali skirtis nuo pateiktų matavimo rezultatų, nes joms įtakos turi automobilio svoris (įskaitant sumontuotą papildomą 
įrangą, keleivių skaičių ir kt.), vairuotojo įpročiai ir veiksmai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, važiavimo sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis ir kt.).

Renault grupė, vykdydama programą Driving ECO2, savo gaminamuose automobiliuose siūlo sprendimus, padedančius vairuotojui važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos. Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, Renault grupės transporto priemonės 
taip pat gaminamos iš perdirbtų dalių. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie aplinkosaugos reikalavimų atitiktį, ieškokite jos adresu www.renault.com arba kreipkitės į Renault įgaliotuosius partnerius.



Matmenys

MATMeNyS (mm) 
A Tarpuratis 2 884
B Bendras ilgis 4 857
C Priekinė iškyša 1 034
D Užpakalinė iškyša 939
e Atstumas tarp priekinių ratų (kai ratlankiai 18“) 1 630
f Atstumas tarp užpakalinių ratų (kai ratlankiai 18“) 1 621
G Plotis su veidrodėliais / kai veidrodėliai užlenkti  2 128/ 1 888
H Nepakrauto automobilio aukštis 1 677

H1 Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos 
užpakalinės durys 2 106

J Nepakrauto automobilio bagažinės slenksčio 
aukštis 710

K Nepakrauto automobilio prošvaisa 160

l Atstumas nuo antros eilės sėdynės krašto iki 
priekinės sėdynės atlošo kelių aukštyje 308

M Plotis ties priekiniais porankiais 1 549
M1 Plotis ties užpakaliniais porankiais 1 543
N Plotis priekyje pečių aukštyje 1 494
N1 Plotis užpakalyje pečių aukštyje 1 480

P Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo 
(matuojant 14° kampu) 906

P1 Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo 
(matuojant 14° kampu) 874

y Bagažinės angos plotis viršuje 
Didžiausias bagažinės angos plotis

870 
1 160

y1 Bagažinės angos plotis apačioje 1 140
y2 Vidaus plotis ties ratų arkomis 1 090
Z Bagažinės angos aukštis 800

Z1 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis, kai 
užpakalinės sėdynės sulankstytos 2 020

Z2 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis už 
užpakalinių sėdynių 1 075

Z3 Aukštis nuo bagažinės grindų iki lentynos 460

BAGAŽiNĖS TAlPA (dm3)
Mažiausia bagažinės talpa (pagal VDA), kai 
trečios eilės sėdynė sulankstyta: penkiaviečio / 
septynviečio varianto

680/614

Bagažinės talpa (pagal VDA), kai trečios eilės 
sėdynė nesulankstyta 247

Didžiausia talpa (pagal VDA), kai užpakalinės 
sėdynės sulankstytos (matuojant iki stogo): 
penkiaviečio / septynviečio varianto

2 101/2 035



Daugiau apie RENAULT ESPACE
rasite www.renault.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. RENAULT automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir 
priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius atstovus. 
Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos RENAULT leidimo draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

RENAULT rekomenduoja 
Nuotraukos: U. Heckmann, A. Bernier, S. Jahn  / Prodigious Production
2018 04




