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tech control.  
take control.

31 de sisteme 
avansate de 
asistență la 
condus*

motor E-Tech 
full hybrid de 
200 CP

Noul SUV Renault Austral E-Tech full hybrid schimbă regulile jocului: 
design atletic, motor hibrid de 200 CP și motor mild hybrid de până la 
160 CP pentru a combina plăcerea în timpul condusului cu un consum 
redus de carburant, ecrane openR și afișaj pe parbriz cu o suprafață 
digitală totală unică* de 984 cm2, sistem multimedia openR link cu 
servicii Google la bord sau chiar sistemul 4Control advanced* pentru o 
stabilitate impresionantă.

* în funcție de versiune sau motor.



tehnologia 
4Control 
advanced*

portbagaj 
cu un volum 
de 575 dm3* 
conform 
standardului 
VDA

debut mondial 
pentru 
versiunea 
esprit Alpine

ecrane openR 
și head-up 
display cu 
o suprafață 
totală de 
984 cm2*





Noul SUV Renault Austral E-Tech full hybrid este disponibil în premieră 
mondială în versiunea esprit Alpine: embleme tematice Alpine, 
caroserie în culoarea gri șist satinat exclusivistă, bară de protecție 
față cu lamelă sport gri satinat, jante din aliaj Daytona de 20”, lumini 
spate cu efect 3D „moiré”, tapițerie textilă Alcantara® și cusături 
albastre, volan din piele Nappa* cu cusături albastru/alb/roșu.

controlul designului

* pentru mai multe detalii despre materialele utilizate, luați legătura cu 
consilierul de vânzări.



controlul tehnologiei

1. noul afișaj pe parbriz(1) de 210 cm2 
proiectează informațiile esențiale direct 
în fața ta.

2. cotiera ergonomică glisantă(1) vă permite 
să utilizați ecranul multimedia în mod 
confortabil. Este echipată, de asemenea, 
cu un suport vertical ingenios pentru 
smartphone și un încărcător cu inducție(1).
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În interior, totul este configurat astfel încât să vă ofere o experiență 
exclusivistă. Postul de conducere beneficiază de ecranele openR 
de 774 cm2 și afișajul pe parbriz de 210 cm2, creând o zonă de afișare 
totală de 984 cm2. Sistemul multimedia openR link integrează serviciile 
conectate My Renault și serviciile Google cu până la 35 de aplicații (în 
funcție de țară) și conținut dedicat: puteți să planificați o călătorie, 
să reglați temperatura prin comandă vocală sau să ascultați muzica 
preferată. Noul sistem exclusivist Harman Kardon®, disponibil 
opțional pe versiunea iconic esprit Alpine, este prevăzut cu un 
amplificator de 485 W și 12 difuzoare care oferă o experiență acustică 
învăluitoare, personalizabilă și ușor de utilizat. Multi-Sense vă permite 
să personalizați autovehiculul în funcție de nevoile dumneavoastră 
cu până la 5 configurații diferite. Răspunsul și sunetul motorului, 
rigiditatea direcției, culoarea iluminării ambientale și configurația 
ecranului pentru șofer. (1) în funcție de versiune. 





controlul rulării
Noul Renault Austral SUV E-Tech full hybrid este un reper în materie 
de eficiență: accelerare puternică și stabilitate impresionantă. 
Sistemul 4Control advanced* asigură o rulare precisă și sigură. În oraș, 
bracarea celor 4 roți îi conferă autovehiculului o agilitate deosebită, 
cu o rază de întoarcere de 10,1 m, specifică unui autovehicul de oraș. 
Tehnologia E-Tech full hybrid exclusivistă se bazează pe experiența 
Renault în circuitul F1®. În mediul urban, conduceți în modul electric 
silențios, bateria fiind încărcată automat în timpul decelerării sau al 
frânării. Nu trebuie să vă conectați autovehiculul la o priză electrică. 
În ceea ce privește tehnologia mild hybrid, sunt disponibile baterii de 
12V și 48V. Motorul electric ajută motorul cu ardere internă în faza de 
accelerare pentru îmbunătățirea experienței, reducerea consumului 
de carburant și a emisiilor de CO2.
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1. ecranul openR pe care este afișat fluxul de 
energie al motorului E-Tech full hybrid

2. sistemul 4Control advanced* până la 
50 km/h: roțile din spate sunt bracate 
în direcția opusă celor din față pentru a 
reduce raza de virare

3. sistemul 4Control advanced* peste 
50 km/h: roțile din spate sunt bracate 
în aceeași direcție cu cele din față pentru 
a spori aderența și siguranța

* în funcție de versiune.



controlul spațiului

Poziția de conducere inovatoare definește o experiență desăvârșită.
Consola centrală include spații de depozitare practice, cu un volum 
generos de până la 35 l*. În partea din spate, bancheta* care poate 
culisa înapoi pe 16 cm oferă cel mai mare spațiu pentru genunchi din 
segmentul său, iar volumul portbagajului ajunge până la 575 dm3* 
conform standardului VDA. Hayonul cu acționare electrică „mâini-
libere” poate fi deschis automat printr-o mișcare cu piciorul sub bara 
de protecție spate.

* în funcție de versiune.





alb Pearl lucios (vs)

negru Etoilé (vmet)

alb Glacier* (vn) roșu Flame** (vmet)

gri Schist (vmet)albastru Iron (vmet)

gri Schist satinat (vm)***

vs: vopsea sidefată; vm: vopsea mată; vn: vopsea nemetalizată; vmet: vopsea metalizată.  
* indisponibilă cu acoperișul negru Etoilé, pentru versiunea techno esprit Alpine și iconic esprit Alpine.  
** indisponibilă pentru versiunea equilibre.  
*** disponibilă doar pentru versiunea techno esprit Alpine. 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

culori



jantă din aliaj maha de 
17”(1)

jantă din aliaj altao de 
18” diamantată(2)

jantă din aliaj komah de 
19” diamantată(3)

jantă din aliaj effie de 
20” diamantată(4)

jantă din aliaj daytona 
de 20” diamantată gri 
fumuriu(5)

tapițerie

jante

tapițerie textilă gri 
închis(1)

tapițerie din piele 
sintetică + material textil 
gri degrade(2)

tapițerie din piele 
sintetică + material textil 
negru cu cusături aurii(3)

tapițerie din piele neagră 
titanium* cu împletitură 
„warm titanium” și 
cusături aurii(3)

tapițerie textilă carbon 
+ Alcantara® / cusături 
albastre(4)

(1) disponibilă standard pentru versiunea equilibre.
(2) disponibilă standard pentru versiunea techno.
(3) disponibilă standard pentru versiunea iconic esprit Alpine.
(4) disponibilă standard pentru versiunea techno esprit Alpine. 
* orice tapițerie din piele menționată în prezentul document este fabricată din piele naturală și material 
textil acoperit cu un strat protector. 
Pentru mai multe detalii despre materialele utilizate, luați legătura cu consilierul de vânzări.

(1) disponibilă pentru versiunea equilibre.
(2) disponibilă pentru versiunile equilibre și techno.
(3) disponibilă pentru versiunea techo.
(4) disponibilă pentru versiunea iconic esprit Alpine.
(5) disponibilă pentru versiunile techno esprit Alpine.



design
• jante din aliaj de 17” design maha
• grilă în caroruri negru ice
• faruri LED Pure Vision

experiență la bord
• tablou de bord openR de 12.3”
• ecran multimedia openR de 9”
• replicare smartphone Android Auto™ 

și Apple CarPlay™ 
• sistem audio Arkamys® Auditorium cu 

8 difuzoare 
• frână de parcare automată 
• aer conditionat automat (doual zone) 

cu senzor de umiditate 
• ștergătoare de parbriz automate 
• manual de utilizare in format digital, 

accesibil prin intermediul sistemului 
multimedia 

• sistem de închidere și demaraj ”mâini 
libere” tip ”Full Magic”

• volan îmbrăcat în piele ecologică

• scaune șofer și pasager față reglabile 
manual 

siguranță
• automatic emergency braking  (AEB) 

cu protecție pietoni și cicliști 
• avertizare privind depășirea benzii de 

circulație
• emergency lane keeping Assist 

(E-LKA) cu monitorizare trafic din 
constrasens

• senzori parcare (partea din spate)
• recunoașterea indicatoarelor rutiere
• sistem de frânare activă de urgență 

urban/oraș/pietoni  

servicii conectate 
• apel de urgență
 

 

dotări standard

design
• jante din aliaj komah de 19” cu 

diamond-cut
• faruri LED Adaptive Vision (cu 

proiectoare de ceață integrate) 
• geamuri spate cu tentă închisă

experiență la bord
• ecran openR link de 12”: sistem servicii 

Google la bord
• banchetă spate culisantă pe 16 cm
• scaun pasager față reglabil pe înălțime
• volan din piele*
• multi-sense

siguranță
• senzori de parcare 360°
• cameră video pentru marșarier 

design
•  jante aliaj ușor 20’’ design negru 

diamantat DAYTONA esprit Alpine
• planșă de bord Alcantara®
• tapițerie textilă mixtă Alcantara®
• pedale din aluminiu
• volan personalizat cu inserție 

Alcantara®
• lamelă aerodinamică culoare gri 

satinat în bara față

• bare de pavilion negru mat 
• monogramă gri satinat  

experiență la bord
• banchetă spate fixă

design
• blocuri optice spate cu LED, efect 

de franje de lumină și semnătură 
luminoasă C-Shape

• volan îmbrăcat în piele - design esprit 
Alpine

• semnalizator față / spate dinamic
• protecții de inox pentru prag  

(ușile din față)
• lamelă sport gri satinat
• plafon negru 

experiență la bord
• hayon electric
• tetiere locuri față reglabile pe două 

direcții: înălțime + înclinație
• scaune față reglabile electric, 

memorare poziție (3 utilizatori), 
funcție easy access și, exclusiv 
pentru scaunul șoferului, funcție 
masaj

• scaune față cu sistem de încălzire
• banchetă spate cu funcție de culisare 

șezut 
• volan cu sistem de încălzire

siguranță
• cruise control adaptiv cu funcție de 

Stop & GO
• alertă la depășirea vitezei legale (over 

speed prevention)
• around view monitor 360°
• emergency lane keeping assist 

(E-LKA) 
• sistem monitorizare trafic pietoni în 

spatele mașinii și frânare activă de 
urgență 
 

* pentru mai multe detalii despre materialele din piele utilizate, luați legătura cu consilierul de vânzări. Transmisie manuală. Transmisie automată.
Android Auto™ este o marcă a Google Inc. Apple CarPlay™ este o marcă a Apple Inc. Google este o marcă a Google LLC.

equilibre

techno (equilibre +)

techno esprit alpine (techno +)

iconic esprit alpine (techno esprit alpine +)



dimensiuni & volume

dimensiuni în (mm).

4 510

2 667 917

2 100

1 618

1 825
1 589

2 083

925

1 336

1 055

1 370

E-Tech hybrid 
200 hp

E-Tech full hybrid
160 HP

mild hybrid
160 HP auto

mild hybrid
140 HP

combustibil benzină fără plumb (E10) +
electric cu încărcare automată

benzină fără plumb (E10) +
electric cu încărcare automată benzină fără plumb (E10) benzină fără plumb (E10)

tensiune joasă tensiune înaltă tensiune joasă tensiune înaltă tensiune joasă tensiune înaltă tensiune joasă tensiune înaltă

motorizare

motor cu ardere internă 3 cilindri, 1,2 l, supraalimentat
96 kW/205 Nm Euro 6 E

4 cilindri, 1,2 l, supraalimentat
96 kW/205 Nm Euro 6 E

4 cilindri, 1,3 l, supraalimentat,
injecție directă; Euro 6 D-Full

5 cilindri, 1,3 l, supraalimentat,
injecție directă; Euro 6 D-Full

motor electric (kW/Nm) 50/205 22/205 indisponibil indisponibil

putere max. (kW EEC) la (rpm) 146 (200 hp) 118 (160 hp) 116 (160 hp)
5250 - 5500

103 (140 hp)
4500- 5750

cuplu max. Nm EEC (Nm) la 
(rpm) 205 + 205 (nu se cumulează) 205 + 205 (nu se cumulează) 270

1800 - 3750
260

1750-3500

transmisie automată multimodală automată multimodală automată multimodală manuală cu 6 trepte

baterie

tip baterie lithium-ion lithium-ion lithium-ion lithium-ion

tensiune (V) 400 400 12 12

emisii combinate CO2 (g/km)
consum mixt (l/100)

105/109
4.6/4.8

104/109
4.6/4.8

139/147
6.2/6.5

139/147
6.1/6.5

*WLTP (procedura de încercare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial): acest nou protocol permite obținerea unor rezultate mult mai apropiate de cele observate în timpul călătoriilor zilnice decât protocolul NEDC. Transmisie manuală. Transmisie automată.

volum portbagaj (dm3 vda)
mild hybrid 

mild hybrid advanced
E-Tech hybrid

cu banchetă spate fixă 500 430

cu banchetă culisată până la 575  până la 555

max. cu bancheta din spate rabatată 1,525 1,455

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condiţiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice 
(respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare 
a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 
715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr 
de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)
nota: Valorile sunt in curs de omologare nationala si pot suferi modificari. Totodata, acestea sunt reprezentative pentru masina de baza si pot varia in functie de configuratia acesteia.

motorizări



Renault recommandeRenault recomandă

configurați și comandați 
NOUL RENAULT AUSTRAL SUV E-TECH HYBRID

Au fost depuse toate eforturile astfel încât conținutul prezentului document să fie exact și actualizat la data tipăririi. Acest document a fost 
elaborat pornind de la produsele preserie sau prototipuri. În cadrul politicii de îmbunătățire continuă a produselor sale, Renault își rezervă 
dreptul de a modifica, în orice moment, conținutul legat de specificațiile, autovehiculele și accesoriile descrise și reprezentate. Aceste 
modificări sunt aduse la cunoștința concesionarilor Renault în cel mai scurt timp. În funcție de țara de comercializare, versiunile pot 
fi diferite și este posibil ca anumite echipamente să nu fie disponibile (standard, opțional sau ca accesorii). Vă rugăm să consultați 
concesionarul local pentru a primi cele mai recente informații. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui 
material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. 
Toate drepturile rezervate. Este interzisă reproducerea sub orice formă sau prin orice mijloace a prezentului document, parțial sau 
integral, fără acordul prealabil, furnizat în scris, din partea Renault.

Publicis – photo credits :  – septembrie 2022. 

renault.ro


