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Renault introduce

pentru prima dată în
gama Clio un motor E-
TECH Hybrid 140 CP care
asigură eficien*ă maximă
și o reac*ie dinamică de
neegalat. Sistemul E-
TECH Hybrid beneficiază
de experien*a electrică a
mărcii și este inspirat din
tehnologia utilizată în
Formula 1. Noul model
vine în 4 versiuni de
echipare: ZEN, INTENS,
Seria Limitată E-TECH și
RS LINE, iar pre*ul de
pornire este 18.750 eur,
TVA inclus. S.M.Noul Clio E-TECH Hybridestedisponibildéjàlacoman-dăînre;eauadeagen;iRenault.Ca o completare la versiuniletermicetradi;ionaleșidatori-tărăspunsuluirapidlaporni-reșiaccelerare,ClioE-TechHy-brid oferă o experien;ă unicășioplăceredeconduceremultmaimarefa;ădealtemașinideoraș hibride de pe pia;ă. Mo-torul hibrid de pe noul modeldezvoltă140CPșioferăoefi-cien;ă maximă și o reac;ie di-namicăexcelentă,accelerândde la 80 la 120 km/h în doar6,9secunde.PrimulCliohibridareobateriede1,2kWh(230V) care permite reducereasemnificativă a consumuluidecombustibilșiaemisiilordeCO2.Vehicululruleazăpânăla80%dintimpînmodul100%electric în mediul urban. Pre-

zentatpentruprimadatăînprimăvara acestui an, Clio E-TECH Hybrid vine ca o com-pletare la versiunile termicetradi;ionale.SistemulE-TECHbeneficiazădeexpertizaelec-tricăamărciișiutilizeazăpie-seproiectateîncadrulAlian;ei,ca de exemplu motorul pebenzinăde1,6litridegenera-;ie nouă, care a fost regânditspecialpentruaceastăocazie.Acesta este înso;it de douămotoare electrice – un "e-en-gine"șiunHSG(High-VoltageStarterGenerator)–șiocutiede viteze inovatoare multi-modală fără ambreiaj. Aso-cierearevolu;ionarăamotoa-relorelectriceșiacutieidevi-teze optimizează şi ajută laschimbareatreptelordevite-ză (o arhitectură care este si-nonimă cu o eficien;ă maibună a consumului de com-bustibil,rezultatulexperien;ei

Renault DP World F1Team).
Conducere bazată pe
inteligenţăClio E-TECH Hybrid pro-pune o experien;ă de condu-cere inedită, bazată pe inteli-gen;a sistemului și pe regulioptimizate de gestionare aenergiei.Combina;iaaleasăpelan;ul de trac;iune ia în con-siderare şi stilul de condus alconducătorului auto (cere-rea de energie) și calcululcontinuu al performan;ei op-time. Acest lucru aduce be-neficii atât performan;ei, câtși consumului. Șoferul nu ge-stionează niciun parametru,tehnologia E-TECH le stabi-lește în mod automat și im-perceptibil. Acest lucru asi-gură o experien;ă remarcabilde plăcută și relaxantă la vo-lan, fărăasacrificaplăcereadea conduce datorită combina-

;iei dintre motorul hibrid deînaltă performan;ă (140 CP),contribu;ia electrică semnifi-cativă și un șasiu agil și ver-satil. Setările MULTI-SENSEpermit clientului să aleagăun mod de conducere care săse potrivească stării sale despirit sau profilului rutierales. Modul My Sense estepotrivitpentruutilizareadezicu zi, oferind cel mai buncompromis pentru o expe-rien;ă care combină mane-vrabilitatea și un sentimentreal de dinamism în accele-rare. Acest lucru se datorea-ză unui foarte prezent "efectelectric" (pornirea este elec-trică întotdeauna, cuplu dis-ponibil imediat,etc)șiușordemen;inut sau repetat, în spe-cial înutilizareaurbană,darșila viteze mai mari. Modul Ecose bazează pe o cartografieremai pu;in dinamică şi maicumpătată a pedalei de acce-lera;ie,darșiperegulileadap-tate de schimbare a vitezei.Modul Sport, pe de altă parte,beneficiază de întregul pote-n;ial al sistemului în ceea ceprivește timpul de răspuns șiperforman;a. Senza;iile spe-ciale pe care le oferă sunt de

Premieră la Renault :

Motor Hybrid pentru Clio
�� Acesta este inspirat din tehnlogia utilizată în Formula 1 neegalat pe pia;a hibridelor demici dimensiuni. 

Diagramă de flux
animatIndica;iile în timp real alecomportamentului adoptatsunt prezentate pe panoul debord și în sistemul multimediaprin diagrama de flux animatcare arată direc;ia de circula-;ie și natura energiei care ali-mentează trac;iunea (electri-că, mecanică, combinată). In-dicatorul de putere de pe pa-noul de bord arată nivelul deputere solicitat de sarcina pe-dalei, precum și fazele de re-generare (piciorul ridicat de peaccelera;ie, frânare). În cele dinurmă, indicatorul de încărca-re al bateriei din partea stân-gă a panoului de bord aratăcantitatea de energie electri-că disponibilă în timp real,plus tendin;a de consum aso-ciată cu cererea de energieși/sau profilul drumului. Com-bina;ia dintre acești trei indi-catori vizuali garantează obună în;elegere a condusului.Oferta disponibilă în Româniainclude patru versiuni de echi-pare, care confirmă versatili-tatea modelului: ZEN, INTENS,SL E-TECH, RS LINE. În ver-siunea ZEN, noul model oferăasisten;ă la men;inerea ben-

zii de rulare, recunoașterea in-dicatoarelor rutiere, dar șialerta privind distan;a de ru-lare. Sistemul multimediaEASY LINK include un dis-play de 7’’, cu func;ie de re-plicare smartphone. Supli-mentar, versiunea INTENSvine cu lumini full LED, în for-ma literei C, detalii cromatespecifice și tapi;erie din textilcombinat cu piele artificială.Echiparea specială E-TECHeste caracterizată de jantele dealiaj de 16’’ cu un design spe-cial, de bara de protec;ie spa-te ușor de recunoscut și bad-ge-urile E-TECH Hybrid si-tuate pe montantul central șiușa portbagajului. La interior,ambian;a neagră capătă câte-va accente albastre, care re-confirmă originea hibridă amodelului. Tapi;eria textilăeste combinată cu pielea deculoare neagră și gri, iar cu-săturile albastre se înscriu înelementele de personalizarespecifice. În interiorul mașinii,"Smart Cockpit-ul" dispunede un tablou de bord digital de9,3” cu cea mai mare suprafa;ăde afișare din clasă. VersiuneaRS Line vine cu un designspecial la interior – ambian;aneagră cu accente roșii, luminiinterioare LED și ecran tactilde 7’’, cu Bluetooth și replica-re smartphone. Jantele spe-ciale de 16’’ BoaVista com-pletează design-ul exterior,accentuat de geamurile spateși luneta cu tentă închisă. 


