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„Renault TALISMAN“ 
Išskirtinis komforto ir vairavimo malonumo derinys 

 
 

Viešai pristačiusi TALISMAN išorės dizainą, saloną ir gamybos kokybę, „Renault“ 
kviečia įvertinti unikalią vairavimo patirtį ir keliavimo komfortą, kurį siūlo šis 
naujasis modelis. 

„Renault TALISMAN“ suteikia: 

- Įspūdingą vairavimo malonumą, pasiekiamą dėl MULTI-SENSE 
technologijos, prisitaikančios prie vairuotojo nuotaikos. TALISMAN yra 
vienintelis D segmento sedanas su 4CONTROL visų vairuojamųjų ratų 
sistema ir su elektronikos reguliuojamais amortizatoriais, suteikiančiais 
išskirtines valdymo savybes, manevringumą ir komfortą. 

- Benzininių ir dyzelinių variklių pasirinkimą, užtikrinantį vairavimo malonumą 
ir efektyvumą, vos 3,6 l/100 km siekiančias degalų sąnaudas ir tik 95 g/km 
anglies dvideginio emisiją. 

- Erdvų, komfortabilų saloną ir 608 dm3 (VDA) talpos bagažinę, suderintus su 
dailiomis kėbulo linijomis. 

- Patogias priekines sėdynes su skrupulingai išbaigta apdaila ir ilgiausiu 
klasėje funkcijų sąrašu (įskaitant masažą, šildymą ir vėdinimą). 

- Vairuotojų kasdienybę pagerinančias technologijas: R-LINK 2 su 
belaidėmis sąsajomis ir 8,7 colio įstrižainės jutikliniu ekranu, „BOSE® 
Surround“ garso aparatūrą, spalvotą ekraną akių lygyje, 7 colių įstrižainės 
ekrane rodomą skaitmeninį prietaisų skydelį ir plačią vairuotojo pagalbinių 
sistemų gamą, kurioje yra ir automatinė automobilio statymo sistema. 
 

Visos šios naujovės ir unikali vairavimo patirtis TALISMAN suteikia tokį pat žavesį, 
kaip ir jo elegantiškas stilius.  
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01 
Elegantiškos linijos, erdvus salonas ir 
komfortas 

 

 
 

„Renault“ modeliai kuriami stebint mūsų klientų gyvenimą. Kalbant apie 

TALISMAN, rezultatas yra didelis, elegantiškas sedanas su išsiskiriančia ir 

statusą pabrėžiančia išvaizda. Jo vidus sukurtas taip, kad būtų tinkamai 

pasirūpinta visais keleiviais ir jų bagažu. „Renault TALISMAN“ išorės dizainas 

ir salono įranga leidžia pajusti aukštą komforto lygį ir vairavimo malonumą.“ 

Laurens van den Acker, vyriausiasis dizaino viceprezidentas 
 
 
 

Didelio sedano privalumai 
„Renault TALISMAN“ yra didelis 

automobilis: jo ilgis 4,85 metro, 

plotis 1,87 metro, o aukštis ne 

didesnis nei 1,46 metro. Ilga 

2,81 metro ratų bazė užtikrina 

didelę keleiviams ir jų bagažui 

skirtą erdvę. 1,61 metro 

siekiantys priekinis ir galinis 

tarpuvėžiai suteikia solidžią, 

tvirtą išvaizdą. 

 

Ryžtinga išvaizda 
 

TALISMAN dizainas trijų tūrių sedanų segmentui suteikia lotyniško jautrumo 

prisilietimą: 

 Veržlios išvaizdos chromuotos radiatoriaus grotelės su centre įkomponuotu 

„Renault“ ženklu. 

 Ilgas, lenktas kapotas priekinės dalies išvaizdai suteikia „jėgos“. 

 LED dienos žibintai suformuoja buferį siekiantį C formos ženklą. 

 „LED Pure Vision“ artimieji ir tolimieji žibintai, palyginti su halogenų žibintais, 

suteikia kur kas natūralesnės šviesos pojūtį ir geresnį matomumą. 

 Dviejų trečdalių ir vieno trečdalio balansą sudarančios kėbulo skydų ir blizgių 

paviršių proporcijos. 

 Plastiškai suformuotos šoninės dalys su priekinius sparnus puošiančiomis 

chromo juostomis. 

 Vaizduotę žadinantys galiniai žibintai. 

 Šoninių langų linijas pabrėžiančios chromo linijos. 

 Tvirtumą ir galią leidžiančios pajusti išraiškingos ratų arkos. 

 Plati galinė dalis su reljefiškais „pečiais“. 

 Nuolat švytintys, trimatį efektą sukuriantys galiniai žibintai. 
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Išskirtinė elegancija su 10 kėbulo spalvų ir šešių ratlankių 
modelių pasirinkimu 

 

„Renault TALISMAN“ siūlo rinktis iš 10 kėbulo spalvų, įskaitant dvi naujas: 

 Devynios metalo atspalvio spalvos: „Pearlescent White“, „Dune Beige“, 

„Cosmos Blue“, „Vison Brown“*, „Cassiopée Grey“, „Platine Grey“, „Étoilé 

Black“, „Carmin Red“* ir „Améthyste Black“ (tik „Initiale Paris“ versijoms). 

(*) naujos spalvos 

 

 

 

 

 

 

  
Nemetalinio atspalvio spalva: 
„Glacier White“. 

Dažai dengiami ilgalaikiu laku, 

suteikiančiu išskirtinį spindesį ir 

atsparumą aplinkos poveikiui. 
 

Siūloma rinktis iš šešių, skirtingo dizaino ir spalvų, ratlankių versijų (priklauso 

nuo rinkos): 

Ratlankiai 

16 colių 

Complea  
plienas 

Sequence 

17 colių 

 
Bayadere 

 

18 colių 

 

 

Duetto 
Deimanto 

efektas 

19 colių 

 

Alizarine 
Pilki, deimanto 

efektas 

Initiale Paris 
Deimanto 
efektas 

 

mailto:renault.media@renault.com
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Malonumas akims ir keleiviams 

 
Dėl beraktės rakinimo sistemos „Renault TALISMAN“ vairuotoją ir keleivius 
pasitinka šiems artėjant prie automobilio. Uždegami dienos ir galiniai žibintai, 
salono šviestuvai, atlenkiami išoriniai veidrodėliai, žemyn nukreipti šviestuvai 
apšviečia kelią iki durelių, sumirksi posūkių indikatoriai. Atidarius dureles, nušvinta 
prietaisų skydelis, R-LINK 2 ekrane parodoma vizualinė animacija, pasigirsta 
garsinis pasveikinimas, tuomet apšviečiami centrinėje konsolėje esantys MULTI-
SENSE mygtukai (pasirinkus „Sport“ režimą, uždegami greitai, o pasirinkus 
„Comfort“ – lėčiau). 

 
„Renault TALISMAN“ pasižymi aukščiausio lygio salonu bei dėtuvėmis ir 

išsiskiria trimis parametrais: 

 Didele erdve galvų srityse – priekyje ir gale: atstumas tarp sėdynių apatinės 

dalies ir lubų atitinkamai yra 902 ir 855 mm. 

 Priekine erdve pečių lygyje. 

 Erdvė keliams ant galinių sėdynių siekia iki 262 mm, ji yra viena iš 

didžiausių šioje klasėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plati, praktiška centrinė konsolė taip pat prisideda prie salono erdvės įspūdžio 

sukūrimo, vairuotojui ir priekiniam keleiviui sėdint komfortabiliu atstumu vienam 

nuo kito. Konsolė pagaminta iš kokybiškų medžiagų ir yra nepriekaištingai 

išbaigta. 

 

Visame salone siūlydamas didesnę nei 25 litrų erdvę smulkiems daiktas 

laikyti, TALISMAN kartelę į aukščiausią lygmenį pakelia ir šiomis ypatybėmis: 

 8 litrų talpos dėtuve priekiniame salono skyde. 

 4,6 litro talpos kišenėmis priekinėse durelėse (telpa 1,5 litro tūrio butelis) ir 2 

litrų talpos kišenėmis galinėse durelėse. 

 Dėtuve po centriniu ranktūriu (šaldoma versijose su EDC transmisija), 

kurioje telpa pusės litro talpos butelis ir 33 cl talpos gėrimų skardinė. 

 Dviem puodelių laikikliais. 

 

608 dm3 (VDA) bagažinės talpa yra didžiausia šiame automobilių segmente, todėl 

ji skirta šeimai… Ir ne tik jai, nes čia gali tilpti net keturi golfo krepšiai. 
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Malonus, komfortabilus salonas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Verslo klasės“ sėdynės ir vairuotojo padėtis 
 
Versijose su elektra valdomomis sėdynėmis vairuotojo sėdynė automatiškai 
atsitraukia 50 mm atgal – taip palengvinamas įsėdimas. Vairuotojui užėmus savo 
vietą, sėdynė sugrįžta į pradinę padėtį. 

 

Plačios priekinės TALISMAN sėdynės sukurtos galvojant apie aviacinės verslo 

klasės sėdynių komfortą, siekiant sukurti didžiausią įmanomą patogumą. 

Šios priekinės sėdynės pasižymi pora naujų, esminių ypatybių: 

 Pirmą kartą priekinėse sėdynių nugarėlėse sumontuota „Cover Carving“ 

technologija, suformuojanti pusiau standžią, atsparią, lanksčią ir lengvos formos 

struktūrą. Ši naujovė buvo sukurta bendradarbiaujant „Renault“ ir „Faurecia“. Ji 

suteikia dizaineriams papildomą laisvę, sukuria kokybės įspūdį, atlaisvina erdvę 

(papildomi 3 cm keliams gale) ir sveria 1 kg mažiau nei įprasta plastikinė sėdynių 

nugarėlių apdaila. 

 Integruota vėdinimo sistema padidina komfortą karštomis dienomis. 

Komfortą taip pat padidina apgaubiančios sėdynių formos ir platūs galvų atlošai. 

Viršutinė sėdynių atlošų dalis susilieja su bet kokio sudėjimo žmogaus kūnu, o 

apatinės sėdynių dalys užtikrina komfortabilią ir kartu aktyvią vairuotojo poziciją, 

išsaugant didelę erdvę galvų srityje. 

Priklausomai nuo versijos sėdynės apatinės dalies aukštis, atlošo ir apatinės dalies 

kampas, priekinio apatinės pagalvės krašto padėtis ir juosmens atrama 

reguliuojama elektros varikliais, visa tai valdant trimis sėdynės šone esančiais 

mygtukais. R-LINK 2 ekranas leidžia atmintyje išsaugoti šešis individualius 

vairuotojų profilius. Išilginio sėdynių reguliavimo amplitudė siekia 24 cm, priekinė 

apatinės pagalvės briauna reguliuojama 6 cm amplitudėje. „Initiale Paris“ 

versijos leidžia sėdynes reguliuoti 10 skirtingų krypčių (aštuoni iš nustatymų 

atliekami elektros variklių), taip leidžiant susirasti idealią vairuotojo sėdėjimo 

padėtį. R-LINK 2 sistema leidžia sureguliuoti ir priekinę keleivio sėdynę. 

Galinė trivietė sėdynė, padalinta 60/40 dalimis, pagaminta iš įvairaus tankumo 

putų, jos viduryje yra slidėms vežti skirta anga. Dvi išorinės sėdynės – su 

nulenkiamais galvų atlošais, leidžiančiais pagerinti galinį matomumą. 

mailto:renault.media@renault.com
mailto:renault.media@renault.com
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Trumpai apie TALISMAN sėdynes: 

 Didelės ir stilingos. 

 Iki 10 reguliavimo galimybių (aštuonios – elektra, dvi – rankomis), įskaitant 6 

cm reguliuojamą apatinės pagalvės ilgį. 

 Keturiomis kryptimis reguliuojama juosmens atrama (aukštis ir gylis). 

 Šešiomis kryptimis reguliuojami aviacinio stiliaus galvų atlošai. 

 Šildomos sėdynių apatinės pagalvės ir atlošai. 

 Vėdinimo funkcija. 

 Reguliuojama masažo funkcija (režimas ir intensyvumas: dvi programos, 

penkios sekos). 

 Sėdynių nustatymų atmintis šešiems skirtingiems individualiems profiliams. 

 

 

Ypatingas dėmesys skirtas šiluminiam komfortui 

Kelionės malonumo pojūtis labai priklauso nuo šiluminio komforto. 
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Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu 

Visos „Renault TALISMAN“ versijos yra su įrengta automatine dviejų zonų 

klimato kontrolės sistema, turinčia drėgmės jutiklį. Kai užfiksuojamas didelis oro 

drėgnumas, jis įjungiamas automatiškai. Ši sistema turi integruotą anglies filtrą, 

apsaugantį saloną nuo kvapų ir taršos (dulkių, žiedadulkių, NO2, SO2, tolueno ir 

kt.). 

 

Šildomos, vėdinamos sėdynės 

Šildomos sėdynės turi du nustatymų režimus. Jos gali vos per penkias minutes 

nuo 18 °C temperatūros įšilti iki 30 °C. Karštu oru su drėgme ir kūno šiluma kovoja 

vėdinimo funkcija. Ši sistema leidžia juntamos temperatūros reikšmę sumažinti net 

5 °C. 

 

Šildomas vairo ratas 

Šildomos vairo rato dalys atitinka rankų ant vairo laikymo poziciją „be penkiolikos 

trečia“. Vairas sparčiai įšyla iki 35 °C. 

Tikslas – lengvesnis naudojimas ir malonesnė patirtis 
 

Bazinis TALISMAN komplektuojamas su 
radijo sistema, turinčia 4,2 colio (11 cm) 
įstrižainės ekraną. Priklausomai nuo 
rinkos ši skaitmeninio radijo sistema 
suteikia nepriekaištingą, CD grotuvui 
prilygstančią garso kokybę. Priimamas ir 
tekstinis signalas, pranešantis apie 
grojamą kūrinį, informaciją apie orą, 
eismo sąlygas, paskutines naujienas ir kt. 

 
 

 
 

R-LINK 2, susietas TALISMAN 
kontrolės centras 

 

„Renault R-LINK 2“ susietas kompiuteris, 

siekiant atnaujinti išvaizdą ir suteikti 

patogias naudoti funkcijas, sulaukė 

kelių pakeitimų. Tai yra TALISMAN 

valdymo centras. 

 
 
 

Intuityvus, pritaikomas ir susietas 

- Nuo antrojo įrangos lygio TALISMAN siūlomas su horizontaliu 7 colių įstrižainės 
jutikliniu ekranu. 

- Į geriau įrengtas versijas montuojamas 8,7 colio vertikalus ekranas yra 
didžiausias TALISMAN klasėje. 

- R-LINK 2 veikia kaip planšetinis kompiuteris su įprastomis funkcijomis 
(priartinimas dviem pirštais, puslapių vertimas, perkėlimas tempiant ir t. t.). Grafika 
yra neperkrauta ir kruopščiai sukurta, pritaikant naudoti automobilyje. 

- Realistiškas navigacijos sistemos vaizdas (su 3D reljefo ir pastatų vaizdu). 

- Balso atpažinimo funkcija (navigacijai, telefonui) ir elektroninio pašto 

skaitymas balsu. 

mailto:renault.media@renault.com
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- „Bluetooth®“ jungtis skirta skambučiams esant laisvų rankų įrangai ir belaidei 
muzikai transliuoti. 

- Priklausomai nuo įrangos lygio visiems keleiviams suteikiamos galimybės 

prisijungti ir įkrauti savo įrenginius: 

Priekyje: vienas 12 V elektros lizdas, vienas 3,5 

mm lizdas, vienas arba du USB lizdai (įkrauti ir 

prisijungti) ir vienas SD kortelės lizdas 

(priklausomai nuo įrangos lygio); 

Gale: vienas 12 V elektros lizdas ir du įkrauti 

skirti USB lizdai (priklausomai nuo įrangos 

lygio). 
 

R-LINK 2 taip pat leidžia prižiūrėti MULTI-SENSE technologiją ir vairuotojo 

pagalbines sistemas, atlikdama navigacijos, garso aparatūros ir klimato 

kontrolės sistemų funkcijas. 

Jutikliniame ekrane veiksmai gali būti atliekami ir spaudant daugiafunkcį 

sukiojamą valdiklį ant centrinės konsolės bei ant vairo rato esančius mygtukus, 

taip suteikiant galimybę saugiai naudotis šia sistema. 

 
Naudojantis suderinamais sistemos 

puslapiais, nuorodomis ir piktogramomis, 

dažniausiai naudojamos funkcijos visuomet 

yra po ranka. 

 
Nustačius šiuos savo asmeninio profilio 

pasirinkimus, vairuotojui, paspaudus vieną 

mygtuką, yra lengva surasti savo pasirinktus 

vairavimo ir salono aplinkos nustatymus: 
 

 Kalbą. 

- Sėdynių nustatymus (įskaitant ir masažų 

greitį bei intensyvumą), durų veidrodėlių 

padėtį. 

 Ekraną akių lygyje (aukštį, ryškumą). 

- Mėgstamas radijo stotis. 

- Kelionės tikslus navigacijos sistemoje. 

 Salono apšvietimą (spalvą, ryškumą). 

- Pasirenkamus MULTI-SENSE režimus. 
 

Galima išsaugoti iki šešių skirtingų profilių, taip pat yra galimybė profilius 
padaryti asmeninius – šį privalumą įvertins tie, kurie automobiliu dalijasi su 
kitais naudotojais. 

 
R-LINK parduotuvėje „Renault“ siūlo platų programų pasirinkimą, specialiai 

sukurtą naudoti automobilyje, įskaitant: „Coyote®“ perspėjimus, tris „Michelin“ 

programas („Hotels“, „Restaurants“ ir „Travel“), socialinių tinklų programas ir 

elektroninio pašto skaitymo balsu programą. 
 

Daugelyje rinkų TALISMAN jau nuo pat pasirodymo siūlys: 

Vienų metų nemokamą prieigą prie R-LINK programų parduotuvės, suteikiant 

galimybę įsigyti programas. 

Vienų metų nemokamą „TomTom Traffic“ (eismo informacija realiu laiku). 

Nemokamą trijų mėnesių „Coyote“ sistemos prenumeratą. 
 

 
  

mailto:renault.media@renault.com
mailto:renault.media@renault.com
http://www.media.renault.com/
http://www.media.renault.com/


Renault Press 
renault.media@renault.com 
www.media.renault.com 

10 
 

TALISMAN salone – specialiai sukurta „BOSE® Surround“ 
garso sistema 
 

TALISMAN salone esantys žmonės jaučiasi taip, tarsi būtų koncerte, apsupti 
„Bose® Surround“ garso sistemos garsų. 

Siekdami sukurti tokias 
emocijas, „Bose“ ir 
„Renault“ sujungė savo 
patirtį ir bendradarbiavo 
nuo pat automobilio kūrimo 
pradžios. 

 

 

 
Kaip veikia įranga ir ką girdi klausytojai: 

 

 Erdvinis garsas: vairuotojas ir keleiviai yra apsupti sodraus, tobulai 

subalansuoto garso, nesvarbu, kurioje vietoje sėdi. 

 Trylika didelės galios garsiakalbių, įskaitant du žemų dažnių generatorius, 

sukuria didelės erdvės įspūdį, primenantį „gyvos“ muzikos koncertą. 

 „Centerpoint® 2“ technologija: išskirtinis „Bose“ algoritmas erdvinio šaltinio 

garsą konvertuoja į daugiakanalį erdvinį garsą. 

 „Bose®“ skaitmeninio signalo procesorius: specialiai suderinti tembro 

nustatymai, atsižvelgiant į TALISMAN akustines ypatybes, nepriekaištingai 

perteikia kiekvieną muzikos skambesio niuansą. 

 

Neprilygstama specialiai suderintos sistemos kokybė 

13 didelės galios garsiakalbių 
1  8 cm vidutinio 

dažnio 
garsiakalbis, 
įmontuotas 
priekiniame 
salono skyde. 

2  Du 2,5 cm 

neodimio aukšto 

dažnio 

garsiakalbiai, 

įmontuoti 

priekiniame skyde. 

3  Du 16,5 cm 
plačiajuosčiai 
garsiakalbiai, 
įmontuoti 
priekinėse 

durelėse. 

4 Du 2,5 cm neodimio aukšto dažnio garsiakalbiai, įmontuoti galinėse duryse. 
5 Du16,5 cm plačiajuosčiai garsiakalbiai, įmontuoti galinėse duryse. 

6 Du 7 cm vidutinio dažnio garsiakalbiai, įmontuoti galiniuose statramsčiuose. 
7 Du 15 x 23 cm elipsiniai žemų dažnių garsiakalbiai, įmontuoti galinėje palangėje. 

 

 
Garso elektronika 

8 APriekiniame salono skyde įmontuotas skaitmeninis stiprintuvas ir skaitmeninis „Bose“ 

signalų procesorius: 
- 7 individualūs tembro nustatymo kanalai. 
- „Centerpoint® 2“ signalų apdorojimas. 
- „SurroundStage®“ signalo apdorojimas. 
 

mailto:renault.media@renault.com
mailto:renault.media@renault.com
http://www.media.renault.com/
http://www.media.renault.com/


Renault Press 
 renault.media@renault.com 
www.media.renault.com 

11 

 

02 
TALISMAN segmente analogų neturinti 
važiuoklė 

 
 

Kelyje „Renault TALISMAN“ pasižymi išskirtinėmis dinaminėmis savybėmis ir 

konfigūruojama vairavimo patirtimi. Unikalias valdymo savybes automobiliui 

suteikia 4CONTROL važiuoklės (su visais vairuojamaisiais ratais) ir elektronikos 

reguliuojamų amortizatorių derinys. 
 
 

MULTI-SENSE sistemos privalumai 
 

Tarsi orkestro dirigentas MULTI-SENSE sistema visų TALISMAN sistemų 

veikimą suderina taip, kaip pageidauja vairuotojas. Vairuotojui norint sportiško, 

ramaus ar nevarginančio važiavimo arba paprasčiausiai taupumo, „Renault 

TALISMAN“ atitinkamai keičia savo veikimo parametrus. Tai pakeisti galima 

spustelėjus vieną mygtuką. 

 

MULTI-SENSE yra rinkoje atitikmenų neturintis įrankis, kuris kontroliuoja ir 

reguliuoja įvairias TALISMAN naudojamas technologijas, taip sukurdamas 

išskirtinai malonius vairavimo potyrius. Jis atsakingas už 4CONTROL sistemos 

(visų vairuojamųjų ratų mechanizmo) veikimą, amortizatorių elektroninę kontrolę, 

vairo mechanizmą, variklį ir EDC transmisiją, taip pat prietaisus, variklio garsą 

ir salono apšvietimą. 

 

Dėl MULTI-SENSE „Renault“ yra pirmasis gamintojas, pasiūlęs sistemą, kuri 

visapusiškai ir intuityviai kontroliuoja tiek daug technologijų. 
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Įtraukiantis malonumas ir derinami vairavimo potyriai 
 

„Renault MULTI-SENSE“ technologija naujuoju „Renault TALISMAN“ 

keliaujantiems žmonėms suteikia visą potyrių gamą, pasiūlydama keturis 

užprogramuotus nustatymus („Eco“, „Comfort“, „Neutral“ ir „Sport“) ir individualiai 

konfigūruojamą režimą „Perso“. 

 

Kiekvienas šių nustatymų sukuria ir koordinuoja specifinį vairavimo režimą, 
suderinant: 

- 4CONTROL sistemos nustatymus; 

- elektroninės amortizatorių kontrolės nustatymus; 

- akceleratoriaus reakciją; 

- EDC transmisijos pavarų jungimo kalibravimą; 

- vairo stiprintuvo veikimą. 

 
Tuo pat metu keičiamas automobilio salono aplinkos režimas: 

- parenkama apšvietimo spalva: žalia, mėlyna, sepijos, raudona arba violetinė; 

- prietaisų informacijos pateikimas ir spalva; 

- variklio garsas; 

- vairuotojo sėdynės masažo funkcija (įjungiama pasirinkus „Comfort“ režimą); 

- klimato kontrolės režimas, pasirinkus „Eco“ režimą. 

Šie režimai ir skirtingi nustatymai yra valdomi: 

• R-LINK 2 sistemos, pasinaudojant kruopščiai suprojektuotais meniu, 

suteikiančiais intuityvią prieigą prie visų „Renault MULTI-SENSE“ sistemos 

funkcijų; 

• su centrinėje konsolėje esančiu daugiafunkciu sukiojamu valdikliu; 

• naudojantis specialiais nuorodų mygtukais. 

 

TALISMAN naujovės jam suteikia dvigubos asmenybės bruožų: specialus mygtukas 

vairuotojui leidžia iš „Comfort“ režimo persijungti į „Sport“ ir atvirkščiai. Vairuotojai gali 

pasirinkti du dažniausiai naudojamus režimus, neatitraukdami akių nuo kelio. 

„Aštriausias“ emocijas suteikiantis „Sport“ režimas siūlo padidintą dinamiką ir vairavimo 

tikslumą, o „Comfort“ režimas leis pailsėti ilgesnių kelionių metu. Taip TALISMAN 

akimirksniu gali pakeisti savo asmenybę. 
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Lentelėje nurodyti baziniai kiekvieno režimo nustatymai. Režimas „Perso“ leidžia pasirinkti individualų visų nustatymų 

derinį.  

TECHNOLOGIJA EFEKTAS COMFORT SPORT ECO NEUTRAL PERSO 

R-LINK ekranas Spalva Mėlyna Raudona Žalia Sepija Violetinė 

Masažuojanti 
vairuotojo sėdynė 

Įjungta/Išjungta Įjungta Išjungta Išjungta Išjungta Išjungta 

Variklio garsas Salone girdimas 
variklio tembras 

„Comfort“ 
režimo 

„Sport“ 
režimo 

Išjungta Išjungta Išjungta 

Klimato kontrolė Energijos taupymo 
funkcija 

/ / Įjungta / / 

Konfigūruojamas 
prietaisų skydelis 

Rodoma informacija 
ir spalvos 

Stilius 4 Stilius 2 Stilius 3 Stilius 1 Stilius 1 

Vairavimas Pastangos, reikalingos 
vairo ratui pasukti 

Lengvas Sunkus Lengvas Neutralus Neutralus 

Variklio reakcija / 
Akceleratoriaus 

pedalas 

Variklio ir 
akceleratoriaus 

pedalo jautrumas  

Neutralus Sportiškas Taupantis 
energiją 

Neutralus Neutralus 

Elektroninė 
amortizatorių kontrolė 

Amortizatorių 
nustatymai 

Komfortiški Sportiški Komfortiški Neutralūs Sportiški 

Pasukimo 
intensyvumas  

+ +++ + ++ ++ 

Manevringumas + +++ + ++ + 

Saugumas / 
Stabilumas 

Didžiausias Didžiausias Didžiausias Didžiausias Didžiausias 
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Pirmą kartą: 4CONTROL suderinta su elektronikos 
reguliuojamais amortizatoriais 

 
 

4CONTROL sistemą sujungdami su elektronikos kontroliuojamais 

amortizatoriais, „Renault“ efektyviai koordinuoja šių dviejų, automobilio valdymo 

savybėms itin svarbių komponentų – vairo mechanizmo ir pakabos – veiksmus. 

Veikdama kartu su 4CONTROL sistema, elektroninė amortizatorių kontrolės įranga 

užtikrina išskirtinį sukibimą su keliu ir važiavimo komfortą, staiga keičiant 

važiavimo kryptį. Dėl elektroninės amortizatorių kontrolės vingiuotuose keliuose 

vairuotojui suteikiama galimybė vairu atlikti staigesnius ir didesnės amplitudės 

judesius, neprarandant automobilio stabilumo balanso. 

4CONTROL ir elektroninės amortizatorių kontrolės, kaip ir kitų kelionės 

malonumą užtikrinančių technologijų, veikimą koordinuoja MULTI-SENSE 

technologija. 
 

Dėl 4CONTROL pasiekiamas mažo miesto automobilio 
manevringumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4CONTROL sistema veikia nuolat. Esant mažesniam nei 50 km/h greičiui ir 

pasirinkus „Comfort“ režimą (60 km/h „Neutral“ režimu, 80 km/h „Sport“ režimu), 

galiniai ratai pasukami priešinga kryptimi nei priekiniai, pasiekiant didžiausią 

3,5 laipsnio kampą. TALISMAN manevringumas padidėja taip, tarsi jo ratų bazė 

būtų sutrumpėjusi. Viršijus šias greičio ribas, galiniai ratai pasisuka ta pačia 

kryptimi kaip ir priekiniai. Šis efektas yra sulyginamas su pailgėjusia ratų baze, 

suteikiant didesnį vairavimo malonumą, stabilumą ir saugumo pojūtį. 
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100 kartų per sekundę – taip elektroninė amortizatorių 

kontrolė analizuoja kontaktą su kelio paviršiumi 

4CONTROL sistema daro tiesioginį 

poveikį automobilį veikiančioms 

išilginėms apkrovoms, elektronikos 

veikiami amortizatoriai kontroliuoja 

vertikalią kėbulo eigą ir riedėjimo pojūtį 

(standumą arba minkštumą). 

Elektroninė amortizatorių kontrolės 

sistema nuolat pritaiko amorti-

zatoriaus specifikacijas, 

atsižvelgdama į automobilio važiavimo 

režimą ir vairuotojo komandas (vairo judesius, eismo juostų keitimą, greitėjimą, 

stabdymą ir kt.). Kiekvienas amortizatorius, turintis solenoidų vožtuvus, leidžia 

„Renault TALISMAN“ nuolat įvertinti sąlygas ir važiavimo savybes reguliuoti iki 

100 kartų per sekundę. 

 

„Renault TALISMAN“ elektroninės amortizatorių kontrolės sistema yra įdiegta 

automobilio valdiklių kontrolės sistemoje CAN. Todėl visi duomenys apie atskirų 

automobilio komponentų veikimą (ratų sukimosi greitis, vairo pasukimo kampas, 

išilginiai ir skersiniai pagreičiai, stabdžių spaudimo stiprumas, variklio sukimo 

momentas) yra pasidalijami su elektroninio stabilumo kontrolės sistema ESC. Ši 

išskirtinė, „Renault“ patentuota sistema leidžia MULTI-SENSE sistemai 

nepertraukiamai naudotis didžiausiu važiuoklės potencialu. 
 

 

Žaidimo taisykles keičianti „Renault“ važiuoklės inžinerija 
 

„Aš manau, kad „Renault TALISMAN“ 

charakterį geriausiai apibūdina žodžiai 

„kontroliuojamas gyvybingumas“ ir 

„komfortabilus veržlumas“. Šis modelis 

yra išlaisvintas nuo prieštaringų dvejonių, 

taip suteikiant išskirtines važiavimo 

savybes. Jo manevringumas gali būti 

lyginamas su miesto automobiliu, o jo 

apsisukimo diametras „tarp bortų“ yra tik 

10,8 metro.“ 

Patrice Boulangeris, TALISMAN programos automobilio dinamikos ekspertas 

 
4CONTROL važiuoklę derindami su elektronine amortizatorių kontrole, 

„Renault“ pasiekė naują patogumo ir saugumo lygmenį. Šių technologijų privalumai 

ir jų derinimas su MULTI-SENSE sistema pranoksta tradicinius sprendimus – 

galima derinti variklio, stabdžių, amortizatorių ir kitų sistemų veikimą, vairuotojui 

nejaučiant jokių neįprastų pojūčių. Ši „Renault“ sistema keičia žaidimo taisykles. 

TALISMAN siūlo segmente atitikmenų neturinčią technologijos įrangą. „Renault 

MULTI-SENSE“ sistemos suteikiama galimybė derinti komponentų veikimo 

kombinacijas leidžia iš esmės pakeisti tai, kaip vairuotojai suvokia automobilį. Tarsi 

TALISMAN galėtų tapti trumpesnis, mobilesnis ir judresnis, arba – priešingai, labiau 

užtikrintas ir stabilesnis. Visa tai atliekama akimirksniu ir yra tarsi vairuotojo 

pageidavimo realizavimas. Vairuotojai savo poreikius atitinkantį režimą gali 

sukomponuoti taip, tarsi vienas automobilis atstotų kelis skirtingus automobilius. 
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Varikliai: efektyvi galia 
 

„Renault TALISMAN“ siūlomas su galią ir efektyvumą užtikrinančiais varikliais. Tai 

benzininis „ENERGY TCe 200“ ir dyzeliniai „ENERGY dCi 160“ bei „ENERGY dCi 

130“ agregatai. Dėl vos 0,27 siekiančio aerodinaminio pasipriešinimo koeficiento ir 

200 kg mažesnio nei didžiojo „Renault“ krosoverio svorio, šie varikliai puikiai 

atsiskleidžia po TALISMAN kapotu. 

Visi šie agregatai sukurti pasinaudojus automobilių sportui skirtų variklių, visų 

pirma – „Formulei 1“, konstravimo patirtimi. 

TALISMAN varikliai pasižymi naujausiomis technologijomis, tokiomis kaip 

tiesioginis degalų įpurškimas ir plieno stūmokliai. Jie išsiskiria gebėjimu vairavimo 

malonumą derinti su nedidelėmis degalų sąnaudomis. Tiek benzininiai, tiek 

dyzeliniai varikliai atitinka „Euro 6“ taršos normas ir tenkina didžiosios Europos 

rinkos dalies poreikius. 
 
 

Degalų taupymas su tikru charakteriu 
 

„ENERGY dCi 110“: 110 arklių galių ir nuo 1 750 
aps./min. pasiekiamas 260 Nm sukimo momentas 

 

Vertinant pagal NEDC metodiką, TALISMAN degalų sąnaudos siekia vos 3,6 l/100 

km, o CO2 emisija – 95 g/km*. Tai yra geriausi ekonomijos rezultatai šioje 

klasėje. Didžiausias tokio automobilio greitis – 190 km/h. Tai leidžia važiuoti greitai 

ir kartu patirti stebėtinai mažų degalų sąnaudų teikiamą naudą. Šis variklis yra 

derinamas su mechanine 6 laipsnių transmisija. 

 

Malonumas ir taupumas 
 

„ENERGY dCi 130“: 130 arklių galių ir nuo 1 750 
aps./min. pasiekiamas 320 Nm sukimo momentas 

 

Šis variklis, pripažintas dėl jo pajėgumo ir taupumo, derinamas su šešių laipsnių 

mechanine transmisija (vėliau bus pasiūlyta ir versija su šešių laipsnių EDC 

transmisija). Priimtinomis dinaminėmis savybėmis pasižyminčios versijos degalų 

sąnaudos siekia vos 3,9 l/100 km (CO2 emisija – 102 g/km)*. Tai ją daro 

populiariu pasirinkimu tarp tolimus atstumus važiuojančių ir ekonomijos 

siekiančių vairuotojų. 

 
Elastingas ir pajėgus 
 

„ENERGY dCi 160 EDC Twin Turbo“: 160 arklių galių ir 
nuo 1 750 aps./min. pasiekiamas 380 Nm sukimo 
momentas 

 

Šis dyzelinis variklis išnaudoja „Renault Twin Turbo“ technologijos galimybes. 

Itin nedidele inercija pasižymintis turbokompresorius suteikia staigaus greitėjimo 

galimybę ir nedelsiančią reakciją esant žemiems sūkiams. 265 Nm sukimo 

momentą pasiekiant jau nuo 1 250 sūkių per minutę (60 Nm daugiau nei 

senesniame variklyje), ši traukos savybė gali būti lyginama su dviejų litrų tūrio 

varikliu. Antroji turbina suteikia intensyvų greitėjimą esant aukštesniems sūkiams, 

plačiame diapazone sukuriant stiprią trauką ir dinamiką. Šis variklis yra derinamas 

su automatine šešių laipsnių EDC transmisija, kurią „Renault“ klientai vertina dėl 
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jos veikimo savybių ir tinkamumo naudoti kasdien. EDC transmisija pasižymi 

tolygiu tiek aukštesnių, tiek žemesnių pavarų perjungimu. Su šiuo variklio ir pavarų 

dėžės deriniu „Renault TALISMAN“ rinkoje išsiskirs geriausiu vairavimo malonumu 

ir ekonomija. Greitėjimas nuo 80 iki 120 km/h trunka vos 8,3 sekundės, degalų 

sąnaudos siekia vos 4,4 l/100 km, CO2 emisija – 115 g/km*. 
 

 
ENERGY dCi 160 EDC Twin Turbo 

 
 
 
 
 

V

i

s

i 

į 
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MAN montuojami dyzeliniai varikliai yra su 

NOx ir smulkiųjų dalelių filtrais. Jų LNT 

technologija (filtruojanti NOx junginius) nereikalauja jokios priežiūros. 

 
Sportiški genai 
 

„ENERGY TCe 150 EDC“: 150 arklių galių ir nuo 2 500 
aps./min. pasiekiamas 220 Nm sukimo momentas 
 

Šis variklis yra siūlomas su automatine 7 laipsnių EDC transmisija. Jis dideliam 
„Renault“ sedanui suteikia žvalią dinamiką: greitėjimas nuo 0 iki 100 km/h trunka 
9,6 sekundės, didžiausias greitis  – 215 km/h. Pagal NEDC metodiką matuojamos 
degalų sąnaudos siekia 5,6 l/100 km, CO2 emisija – 127 g/km*. 

 
„ENERGY TCe 200 EDC“: 200 arklių galių ir nuo 2 500 
aps./min. pasiekiamas 260 Nm sukimo momentas 
 

Šis benzininis variklis, sukurtas „Renault Sport“ variklio su tiesioginiu degalų 

įpurškimu pagrindu, „Renault TALISMAN“ leidžia mėgautis sportiškais genais ir 

greitėjimu esant vidutiniam sūkių diapazonui. Jo guvią natūrą atspindi 7,6 sekundės 

trunkantis greitėjimas nuo 0 iki 100 km/h, tačiau jo „aštri“ dinamika ir vairavimo 

malonumas nereikalauja ekonomijos aukų – degalų sąnaudos tik 5,6 l/100 km (CO2 

emisija – 127 g/km*). Šis variklis yra derinamas su automatine 7 laipsnių EDC 

transmisija. 
 

 

 

 

 

 

 

 

*  Degalų sąnaudos ir tarša nustatomos pagal galiojančias metodikas. 
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03 
Saugumas ir kokybė: jokių kompromisų 
priimant svarbiausius sprendimus 

 

 
 

„Renault“ siekia, kad TALISMAN būtų saugus ir patogus. Dėl to „Renault“ savo 

naujajame dideliame šeimyniniame sedane įdiegė daug įspėjimo ir apsauginių 

sistemų, kad būtų užtikrintas aukštas aktyvaus saugumo lygis. 

 
„Renault“ taip pat tęsė savo veiklą pasyvaus saugumo fronte. „Renault“ ir vėl 

peržengė vis griežtėjančius Euro NCAP saugumo standartus, kurie visuomet 

iškeliami kaip svarbiausi kriterijai reikšmingiausiose srityse. 

 
„Renault“ sutelkė dėmesį į aukštą kokybę, TALISMAN kruopščiai suprojektavę, 
išbandę ir pagaminę ilgam gyvavimo ciklui. 

 

 

Aktyvus saugumas: didelė pagalbinių vairavimo 
sistemų pasiūla 

 
 

Užtikrinimui: prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema, aktyvi avarinio 
stabdymo sistema, posūkių apšvietimo žibintai. 

 

Perspėjimui: perspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos ir saugų atstumą, kelio 
ženklų atpažinimo sistema su perspėjimu apie greičio viršijimą, aklosios zonos 
stebėjimo sistema. 

 

Pagalbai: automatinis statymo asistentas, priekiniai, galiniai ir šoniniai statymo 
jutikliai, atbulinės eigos kamera, automatinis artimųjų ir tolimųjų šviesų perjungimas, 
akių lygyje projektuojamas ekranas, elektroninis stovėjimo stabdys, pajudėjimo 
įkalnėje pagalbinė sistema, laisvų rankų kortelė, elektra valdomas bagažinės 
dangtis. 

 

Pagrindinės vairuotojo pagalbinės sistemos: funkcijos ir 
privalumai 

 

 

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema 
 

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) automatiškai pritaiko 

„Renault TALISMAN“ greitį, palaikydama nustatytą atstumą iki priekyje 

važiuojančio automobilio. Priekinis radaras veikia 120 metrų atstumu, 

nustatydamas atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio ir jo greitį. Tuomet, 

pasitelkdama variklio ir stabdžių sistemų valdymą, reguliuoja automobilio greitį, 

palaikydama pageidaujamą atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio. Sistema 

įjungiama paspaudžiant pavarų perjungimo svirties šone arba ant vairo esantį 

mygtuką. Žalios spalvos indikatorius prietaisų skydelyje nurodo sistemos 

parengimą veikti. Ji veikia esant 40–140 km/h greičiui ir yra pajėgi lėtinti automobilį, 

pasiekiant trečdalį didžiausio stabdymo sistemos pajėgumo. Skydelyje rodomas 

brūkšnelių skaičius nurodo vairuotojo pasirinktą sekimo atstumą: vienas brūkšnelis 

rodo per vieną sekundę nuvažiuojamą atstumą, trys brūkšneliai – per tris sekundes 

nuvažiuojamą atstumą. 
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Aktyvi avarinio stabdymo sistema 
 

Aktyvi avarinio stabdymo 

sistema (AEBS), esant 

stabdymo būtinybei, siekiant 

išvengti priekinio susidūrimo ar 

sumažinti jo stiprumą, vairuotojus 

perspėja vaizdo ir garso 

signalais. Sistema taip pat gali 

automatiškai įjungti stabdžius. 

Priekinis radaras nustato atstumą 

iki priekyje važiuojančio automo-

bilio ir, nustačius susidūrimo rizi-

ką, prietaisų skydelyje ir akių lygyje projektuojamame ekrane nedelsiant įjungia 

vaizdo ir garso signalus. Jeigu vairuotojas nepradeda stabdyti arba tai daro 

nepakankamai efektyviai, įjungiama automatinė stabdymo sistema. Ši įranga 

įjungiama iš karto užvedus variklį ir veikia važiavimo greičiui esant nuo 30 iki 140 

km/h. AEBS gali būti išjungta paspaudus specialų mygtuką arba pasinaudojus R-

LINK 2 ADAS („Advanced Driver Assistance Systems“ – pažangios vairuotojo 

pagalbinės sistemos) meniu, tačiau vėl bus įjungta, užvedant variklį. AEBS užbėga 

už akių pavėluotai vairuotojo reakcijai. Šis įrenginys papildo avarinio stabdymo 

sistemą EBA. 

 

Posūkių apšvietimo žibintai 
Priekiniuose TALISMAN buferiuose yra rūko žibintuose sumontuoti posūkių 

apšvietimo žibintai. Važiuojanti iki 40 km/h greičiu, kiekvienas jų įsižiebia 

automatiškai ir individualiai, apšviesdamas vidinę posūkių dalį. 
 

Perspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos 
 

Perspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos (LDW) vaizdo ir garso signalais 

perspėja, kai automobilis netikėtai kerta ištisinę arba brūkšninę kelio ženklinimo 

liniją. Vidinio galinio vaizdo veidrodėlio korpuse įmontuota kamera stebi kelią ir iš 

anksto nuspėja automobilio trajektoriją. 

Jeigu automobilis, vairuotojui neįjungus posūkio indikatoriaus, kerta baltą liniją: 

1. prietaisų skydelyje ir akių lygyje esančiame ekrane parodomas vaizdo 
perspėjimas (raudona linija); 

2. pasigirsta garso signalas, imituojantis užvažiavimą ant triukšmo juostų. 

Sistema įsijungia pasiekus 70 km/h ir veikia tol, kol kamera gali fiksuoti kelio 

juostas. Valdymo įrankiai ir jautrumo bei perspėjimo garso nustatymai pasiekiami 

naudojantis R-LINK 2 vairuotojo pagalbinių sistemų meniu arba paspaudus 

tiesioginio valdymo mygtuką. 
 
 

Perspėjimas apie saugų atstumą 
 

Perspėjimas apie saugų atstumą (SDW) padeda vairuotojui išlaikyti saugų 
atstumą iki priekyje važiuojančių automobilių. Prietaisų skydelyje ir akių lygyje 
esančiame ekrane rodoma piktograma atitinka laiko intervalą, skiriantį „Renault 
TALISMAN“ nuo priekyje važiuojančio automobilio. Ji yra intuityviai suvokiamų 
padalų formos. Veikianti važiuojant nuo 30 iki 200 km/h greičiu, ši sistema gali būti 
įjungta naudojant R-LINK 2 vairuotojo pagalbinių sistemų meniu. Radaras 
nereaguoja į kelkraščiuose stovinčius automobilius ir neturi jokio poveikio stabdžių 
sistemai. 
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Ženklų atpažinimo sistema su perspėjimu apie greičio viršijimą 
 

Ženklų atpažinimo sistema ir 

perspėjimas apie greičio viršijimą 

veikia kartu su navigacijos sistema ir 

vairuotojui primena apie galiojantį grei-

čio režimą, taip pat perspėja apie jo 

viršijimą. Priekiniame lange įmontuota 

kamera atpažįsta kelio ženklus ir šią 

informaciją suderina su navigacijos 

sistemos duomenimis. Nustačius 

didžiausią leistiną greitį, jis parodomas prietaisų skydelyje ir akių lygyje esančiame 

ekrane. Jeigu automobilis viršija leidžiamą greitį, parodomas vaizdinis įspėjimas. 

Įjungus greičio ribotuvą, vaizdo perspėjimą palydi garso signalas, o sistema, 

remdamasi užfiksuotais kelio ženklais, nustato patariamąją greičio ribą, kurią 

vairuotojas gali derinti, spausdamas ir laikydamas ant vairo rato esančius + arba – 

mygtukus. 
 

Keturios savybės, išskiriančios „Renault“ sistemą: 
1. Automatinis kelio ženklų greičio vienetų nustatymas (km/h arba mylios/h). 
2. Šlapiu oru leidžiamo didžiausio greičio nustatymas, atsižvelgiant į valytuvų 
veikimo režimą. 
3. Garso įspėjimas iš bet kurios zonos, kurioje reikalingas stebėjimo budrumas. 
4. Siūloma didžiausio leidžiamo greičio riba greičio ribotuvui. 

Sistema gali būti išjungta arba įjungta, pasinaudojus R-LINK 2 vairuotojo pagalbinių 
sistemų meniu. 

 

Aklosios zonos stebėjimo sistema 
 

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSW), automobilio aklosiose zonose 

užfiksavusi kitus automobilius, vairuotoją perspėja vaizdo signalu. Keturi jutikliai 

(du priekyje ir du gale) nustato bet kokį judantį objektą, įskaitant motociklus, 

esančius šiose zonose: trys metrai nuo automobilio šonų ir trys metrai už 

automobilio galo. Lenkimo metu įspėjantysis LED signalas įsižiebia tik tuomet, jeigu 

lenkiamo automobilio greitis yra labai nedaug mažesnis. Ši sistema veikia nuo 30 

iki 140 km/h greičio ir gali būti įjungiama arba išjungiama naudojantis R-LINK 2 

vairuotojo pagalbinių sistemų meniu. 

 

Pagalba statant 
 

Dvi sistemos padeda vairuotojui TALISMAN 
pastatyti į stovėjimo vietas ir iš jų išvažiuoti: 
 

„Easy Park Assist“ 

Įjungus pagalbinę statymo sistemą „Easy Park 

Assist“, vairuotojas pasirenka statymo tipą: 

paralelinį, statmeną arba kampinį. Ultragarso 

jutikliai pamatuoja erdvę ir ekrane parodo 

važiavimo trajektoriją. Vairuotojui patvirtinus, 

automobilis pats įvažiuoja į vietą, vairuotojui valdant akceleratorių ir stabdžius. 

Sistema veikia esant iki 30 km/h greičiui. 
 

Statymo jutikliai 

TALISMAN yra priekiniai, šoniniai ir galiniai statymo jutikliai, 360 laipsnių kampu 

stebintys erdvę aplink automobilį. Salone girdimi garso signalai, artėjant prie 

kliūties, skamba vis tankiau, o likus mažesniam nei 20 cm atstumui girdisi ištisinis 

signalas. Šis perspėjimas papildomas vaizdo informacija. Sistema veikia esant ne 

didesniam nei 10 km/h greičiui. 
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Automatinis artimųjų ir tolimųjų šviesų perjungimas 
 

Automatinis artimųjų ir tolimųjų šviesų perjungimas (AHL) be vairuotojo 

įsikišimo keičia priekinių žibintų švietimo režimą. Artimosios šviesos įjungiamos 

automatiškai, kai priekinė kamera užfiksuoja iš priekio atvažiuojančius automobilius 

arba nustato, kad automobilis įvažiavo į gyvenamą vietovę. Artimosios šviesos 

perjungiamos į tolimąsias iš karto, kai nustatomos tam tinkamos sąlygos (pvz., 

išvažiavus iš gyvenamos vietovės arba priekyje neužfiksuojant atvažiuojančio 

automobilio). Ši sistema įsijungia pasiekus 45 km/h greitį ir gali būti įjungiama arba 

išjungiama naudojantis R-LINK 2 pagalbinių vairuotojo sistemų meniu. 

 
Pajudėjimo įkalnėje sistema 

Pajudėjimo įkalnėje sistema (HSA) taip pat yra derinama su EDC automatine 

transmisija. Ši sistema automobilį sustabdo dviem sekundėms, vairuotojui 

suteikdama pakankamai laiko pasiruošti tolygiam pajudėjimui iš vietos. 

 

 

 

Pasyvusis saugumas: dar labiau pritaikytas realioms 

situacijoms 
 
 

„Renault TALISMAN“ pasyvusis saugumas tiesiogiai priklauso nuo esminių jo CMF1 

kėbulo konstrukcijos savybių. Nepaisant 2015 metais įvestų dar griežtesnių 

saugumo kriterijų, naujasis didysis „Renault“ sedanas taikosi į penkių žvaigždučių 

„Euro NCAP“ įvertinimą. Tuo pat metu „Renault“ žengia dar toliau, pasyvųjį 

saugumą kruopščiai derindami prie realių situacijų tiek, kiek įmanoma. Tai leidžia 

padaryti stipresnė kėbulo struktūra ir padidinta apsauga nuo susidūrimo metu 

pastebimo reiškinio, kai žmonių kūnai neria po saugos diržais. 2015 metų „Euro 

NCAP“ testuose šie kriterijai bus dar griežčiau vertinami. 

 
Užtikrinant apsaugos zonos tvirtumą 

„Renault“ savo modelių tvirtumą tikrina įvertindami įvairaus pobūdžio smūgius ir 

sukurdami bazinius standartus pranokstančius bandymų scenarijus. „Renault“ 

bando individualiai sukurtus priekinių ir galinių smūgių derinius, pasirinkdami 

didesnį greitį ir sudėtingesnes sąlygas, automobiliui sunkų krovinį vežant 

bagažinėje arba salone, įvertinant keleivių kūnų svorio ir sudėjimo skirtumus. 

Modifikuodami nugarų ir kirkšnių konstrukciją, „Renault“, siekdami sumažinti 

panėrimo po diržais efektą, savo saugumo bandymuose naudoja manekenus. 

 

 

 

 

 

1 CMF konstrukcija dalijasi įvairūs aljanso gamintojai. 
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Saugumo įranga visiems:  
 

Šešios saugos pagalvės 

- Dvi didelio tūrio priekinės saugos 
pagalvės su dvigubais 
generatoriais, išsiskleidimo metu 
prisitaikančios prie smūgio tipo ir 
vairuotojo arba keleivio sėdėjimo 
pozicijos. 

- Dvi naujos kartos didesnio 
efektyvumo priekinės ir šoninės, 
krūtinės ląstą ir pečius saugančios 
pagalvės. 

- Dvi priekinės ir galinės 
užuolaidinės pagalvės apsaugoti 
galvai. 

 
Saugos diržai 

- Priekyje: įtempikliai su prisitaikančiais apkrovos ribotuvais, kurių veikimas 

derinamas pagal smūgio stiprumą ir keleivio sėdėjimo padėtį. 

- Gale: įtempikliai su apkrovos ribotuvais. 
 

Sėdynės 

- Nuo galinio smūgio apsaugantys priekinių ir galinių sėdynių galvų atlošai. 

- Nuo panėrimo po diržais apsauganti sistema. 

- Dvi galinės sėdynės su „Isofix“ kėdučių tvirtinimo taškais (tinka „i-Size“ standarto 
kėdutėms). 

- Trys sėdynės tinkančios diržais pritvirtinamai vaikiškai kėdutei. 

 

 

Ilgaamžiškumas 
 

„Renault“ dėmesys kokybei yra nuolatinis įsipareigojimas ir prioritetas aukštos 

klasės „Renault“ modeliams, tokiems kaip naujieji ESPACE ir TALISMAN. Siekiant 

naujo kokybės lygmens, „Renault“ pasitelkė naujus išteklius, pasinaudojo įvairių 

sričių žiniomis ir sukūrė daug specifinių testų. 
 
 

Projektavimo metu: 
 

Kokybės siekis atvedė prie gerokai griežtesnių reikalavimų konstruktoriams. 

Didelis dėmesys skiriamas vibracijoms eliminuoti ir darbų kokybei. Sodrios spalvos 

dažai padengiami ilgaamžiu laku, panaudoti statusą pabrėžiantys ir gerai matomi 

apdailos elementai (chromo detalės, konsolės apdaila, bagažinės kilimėlis ir 

prietaisų skydelio apdaila). Šios medžiagos yra malonios tiek akiai, tiek rankai. 
 

Gamybos metu: 
 

Prancūzijoje į Dūė (Douai) esančią gamyklą buvo investuota 420 milijonų eurų: 

įrengti nauji karšto štampavimo presai, naujas dažyklos šviesos tunelis, naujas 

kokybės optimizavimo procedūrų kambarys. Bendras personalo mokymų laikas – 

100 000 valandų, gautas „aukštos klasės gamyklos“ sertifikatas. Papildomas įnašas 

į kokybę visuose kūrimo ir gamybos etapuose (pvz., dažymo proceso optimizavime) 

buvo bendradarbiavimas su koncernu „Daimler“. 
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Bandymų metu: 
 

 
Prieš pristatymą rinkoje 
TALISMAN įveikė 900 000 km 
apimančią intensyvių bandy-
mų poligonuose programą. 
Vertinant poveikį komponentų 
nusidėvėjimui, šie bandymai 
atitinka 2 500 000 kilometrų, 
nuvažiuotų keliais. 22 
automobiliai buvo bandomi 
nuvažiuojant daugiau nei 
milijoną kilometrų ir siekiant 
atskleisti potencialiai 
silpnesnes konstrukcijos 
vietas. 

 
Be įprastų patvirtinimo testų, „Renault“ sukūrė daug specifinių testų, skirtų 
įvertinti „Renault TALISMAN“ funkcinį ir vizualinį ilgaamžiškumą. Šie 
nepertraukiami bandymai buvo atliekami siekiant atkurti sudėtingus, 
intensyvius ir nuolat besikartojančius veiksmus. Pirmieji pagaminti TALISMAN 
kelis mėnesius buvo sistemingai bandomi keletą tūkstančių kartų naudojant 
valdymo prietaisus ir įrangą, mechaniškai ir chemiškai veikiant bei valant 
apdailos medžiagas. „Renault TALISMAN“ durelės buvo atidarytos ir uždarytos 
22 000 kartų, keleiviams įsėdant į automobilį, prisisegant diržus ir vėl išlipant iš 
automobilio. Pavyzdžiui, vairuotojo langas buvo atidarytas 8 000 kartų, 
skydelis nuo saulės reguliuotas 1 500 kartų. 

 
Šie bandymai buvo sukurti imituojant kelerius metus trunkančią automobilio 

eksploataciją ir senėjimą, pridedant bandymus ekstremaliomis sąlygomis, atliktus 

keliuose ir „Renault-Nissan“ aljanso bandymų poligonuose. 
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04 
Naujoms rinkoms užkariauti 

 
 

Klientų ir rinkos apžvalga 

D segmento sedanų ir universalų rinką Europoje sudaro daugiau nei milijonas 

automobilių. Šio segmento poreikis sumažėjo dėl pastaruoju metu didėjusių SUV 

automobilių ir krosoverių populiarumo. Tikimasi, kad pasiūlius naujus šio segmento 

lyderių modelius per artimiausius kelerius metus situacija stabilizuosis. 

 

Europoje universalų pardavimai šiek tiek lenkia sedanų pardavimus. Taip yra 

dėl to, kad universalai yra populiarūs tokiose didelėse rinkose kaip Vokietija, Italija, 

Belgija ir Nyderlandai. 

 

Yra klientų, lojalių tradiciniams sedanams ir universalams. Jie, rinkdamiesi 

automobilį, prioritetą teikia stiliui, statusui, technologijoms, markei ir priežiūros 

kaštams. „Renault TALISMAN“ realizuos savo privalumus, įtikdamas šiems 

klientams, iš kurių 60 procentų yra Europoje veikiantys automobilių parkai. 

 

„Renault TALISMAN“ sudomins nepriklausomus profesionalus, kompanijų 

savininkus, pardavimų vadovus ir vyriausiuosius vadybininkus, savo šeimai 

ieškančius pabrėžiančio padėtį, erdvaus, komfortabilaus ir kartu važiavimo 

malonumą suteikiančio automobilio. Daug važinėjančius vairuotojus suvilios ir 

TALISMAN pakabos savybės, variklių taupumas ir nedidelės eksploatacijos 

sąnaudos. 

 

 
Penki įrangos lygiai 

„Renault TALISMAN“ bus siūlomas penkių įrangos lygių ir trijų salono apdailos 

versijų: 

LIFE įrangos lygis: juodas priekinis salono skydas, oda aptrauktas vairo ratas ir 
juodos, medžiaga aptrauktos sėdynės. 

ZEN įrangos lygis: tokia pati aplinka kaip ir „Life“, bet su papildomais elementais –

multimedijos sistema ir septynių colių ekranu. 

BUSINESS įrangos lygis: tokia pati aplinka kaip „Zen“, tačiau su papildoma 
saugumo įranga – prisitaikančia pastovaus greičio palaikymo sistema, aktyvia 
avarinio stabdymo sistema ir ekranu akių lygyje. 

INTENS įrangos lygis: kombinuota salono apdaila arba siūloma tamsiai ruda arba 
juoda „Riviera“ odos apdaila su priderintu priekiniu salono skydu. Šokolado spalvos 
viršutinės siūlės. 

INITIALE PARIS įrangos lygis: juodas arba pilkas priekinis salono skydas su 
juodomis arba sidabrinėmis siūlėmis, napa stambaus rašto juoda arba pilka odos 
apdaila, napa odos vairo ratas.   
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„Initiale Paris“ išskirtinumas 
 

Geriausias „Renault“ stiliaus komfortas ir patogumas 
keleiviams 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Keleivių ir vairuotojo gerovė yra visos „Initiale Paris“ gamos prioritetas. Ji 

išreiškiama spalvomis, medžiagomis ir įranga, kuri buvo parinkta užtikrinant 

aukštos klasės komforto ir kokybės lygį. Šį pojūtį sustiprina vis labiau 

suasmeninamas ryšys su marke ir išskirtinė priežiūra.“ 

Philippe Brunet, produkto gamos programos direktorius 
 

 

Renault TALISMAN Initiale Paris 
 

Tęsiant CLIO ir naujojo ESPACE pradėtą tradiciją, TALISMAN yra naujausias 

modelis, siūlantis „Initiale Paris“ lygmenį, tai, ką „Renault“ turi geriausia. 

 

Išskirtinis išorės dizainas 
 

 Išskirtiniai „Améthyste Black metallic“ dažai, papildomai siūlomi šalia standartinės 

spalvų gamos. 

 Specifiniai 19 colių ratai su deimanto efektu. 

 Specifinis išorės žymėjimas priekyje, po „Renault“ ženklu. 

 Specifinės dekoratyvinės juostos ant priekinių sparnų. 
 

Dėmesys komfortui salone 

 Stambaus rašto, juoda arba pilka napa odos apdaila. 

 Apglėbiantys „Relax“ priekiniai galvų atlošai. 

 Napa oda aptrauktas vairo ratas. 

 Prietaisų skydelis su išorinėmis siūlėmis. 

 Šildomos, masažuojančios, vėdinamos priekinės sėdynės su 10 krypčių 

reguliavimu (8 kryptys reguliuojamos elektra). 

 Dėl geresnės garso izoliacijos laminuoti šoniniai stiklai. 

 Durų veidrodėliai su nustatymų atmintimi, įjungus atbulinę pavarą, pasisukantys 

žemyn. 
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 „Initiale Paris“ ženklai salone, ant durų slenksčio, vairo rato, priekinių sėdynių 

atlošų ir dekoratyvi apdaila ant priekinių galvų atlošų. 

 Išskirtiniai kilimėliai. 

 Specifinė „Initiale Paris“ laisvų rankų kortelė. 

  

Diskretiškos technologijos 
 
Šoniniai „TALISMAN Initiale Paris“ langai yra pagaminti iš 4 mm storio laminuotų 

stiklų. Aplinkos poveikiui atsparesni laminuoti stiklai pagerina garso izoliaciją. Ši 

nepastebima detalė atlieka itin svarbų vaidmenį, „TALISMAN Initiale Paris“ 

sukuriant akustinį ir šiluminį komfortą. 

 

Galingiausi varikliai 

„Renault TALISMAN Initiale Paris“ yra siūlomas su šiais varikliais: 

Benzininiai: „ENERGY TCe 200“ (su 7 laipsnių EDC transmisija). 

Dyzeliniai: „ENERGY dCi 130“ (su 6 laipsnių mechanine arba EDC transmisija), 
„ENERGY dCi 160“ (su 6 laipsnių EDC transmisija). 

 

„Initiale Paris“: išskirtinė priežiūra ir atrinktų atstovybių 

tinklas 
 

„Renault“ ypatingą dėmesį skyrė naujosios „Initiale Paris“ serijos automobilių 

naudojimo kokybei ir teikiamoms paslaugoms: 

 Sukurtas specialus informacijos centras, skirtas suteikti konstruktyvius ir 

specialiai suformuluotus atsakymus tiems, kuriems reikia pagalbos. Jis gali per 24 

valandas surengti bandomuosius važiavimus, automobilį apžiūrėti ir suremontuoti. 

 Išskirtinė, speciali erdvė prekybos salonuose. 

 Unikalios papildomos priežiūros paslaugos, skirtos supaprastinti naudojimąsi. 

 

Kiekvienas „Renault“ atstovas galės parduoti „Initiale Paris“ versijas, bet 

oficialų „Initiale Paris“ atstovavimo patvirtinimą gaus tik visą paslaugų paketą 

galintys suteikti atstovai. 
 

Konkrečiau – oficialūs „Initiale Paris“ atstovai privalės: 

  „Initiale Paris“ automobilį pristatyti bandomajam važiavimui. 

  „Initiale Paris“ modelius pristatyti specialiai tam skirtoje zonoje. 

 Pasiūlyti išskirtinę, papildomai siūlomą, „Initiale Paris“ priežiūrą, įskaitant: 

automobilio paėmimo ir grąžinimo paslaugą, pakaitinio automobilio suteikimą bet 

kurios priežiūros metu ir viso automobilio plovimą, įskaitant saloną. 
 

„Initiale Paris“ centrai pamažui įgys „Renault Store“ standartus. Šios naujos kartos 

atstovybės gerokai pertvarkė savo organizacijas, siekdamos klientams suteikti 

naują patirtį ir didesnį naudojimosi patogumą. 
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Derinantis prie TALISMAN ir kitų „Initiale Paris“ modelių pasirodymo, iki 2015 metų 

pabaigos Prancūzijoje bus atidaryta beveik 280 „Initiale Paris“ centrų ir dar 50 – 

kitose Europos šalyse. 
 

„Initiale Paris“ atstovybių sąrašą galima rasti „Renault“ prekybai skirtuose 
tinklalapiuose arba paskambinus į specialų „Initiale Paris“ informacijos centrą. 
 
 

Ypatybės, kurios sudomins naujus verslo klientus 
 

Dėl patrauklaus, išskirtinio pozicionavimo naujasis didelis „Renault“ sedanas turi 

visas savybes, kurios galėtų sudominti verslo klientus. „Renault“ TALISMAN 

apdovanojo ypatybėmis, kurios dažniausiai yra siejamos su aukštesnio segmento 

modeliais. 
 

Statusą pabrėžiantis dizainas reprezentuoja vairuotoją arba kompaniją.
 

Žemiausios segmente degalų sąnaudos ir CO2 emisija. 
 

Klasėje neprilygstamos dinaminės savybės plius MULTI-SENSE, 4CONTROL 

technologijos ir elektronikos kontroliuojami amortizatoriai. Šis derinys sukuria naują 

vairavimo malonumo ir saugumo standartą. 
 

Daug važinėjančių vairuotojų užtikrintumui ir pagalbai – didelis vairuotojo 

pagalbinių sistemų pasirinkimas, įskaitant „Easy Park Assist“. 
 

Išskirtinai komfortabilios „Renault TALISMAN“ sėdynės ir tiek priekyje, tiek gale 

erdvus salonas jį daro praktišku bei erdviu kelionių palydovu. 

 

Aukščiausio lygio bagažinės talpa – 608 dm3 (VDA). Galinėje sėdynėje yra anga 

slidėms gabenti. 

 

Pažangi įranga, tokia kaip belaidėmis jungtimis susieta R-LINK 2 sistema, gerina 

kelionės komfortą: greitas duomenų gavimas, automobilio funkcijos (MULTI-SENSE 

sistema, prietaisų skydelio aplinka, vairuotojo pagalbinės sistemos), navigacijos 

įranga su atnaujinama eismo informacija, prijungiama prie multimedijos įrenginių 

(telefono, MP3 grotuvo ir kt.), praktiškos, su automobilio naudojimu susijusios 

programėlės. 
 

„Renault“ savo modeliui suteikė funkcinį ir vizualinį ilgaamžiškumą. 

 

 

Įvairiausiems poreikiams skirta priedų įvairovė 
 

Siūlomi „Renault“ priedai leidžia savininkams suasmeninti savo TALISMAN (stilių, 

komfortą, apsaugą, pervežimo galimybes ir multimediją). Siūlomi netgi „Initiale 

Paris“ odos dirbiniai. 
 

Specialiai „Renault TALISMAN“ siūlomų priedų sąraše yra: 
 

o Žemas aptakas, TALISMAN suteikiantis sportiškumo. 

o 17–19 colių dydžio, įvairių spalvų, lengvo liejinio ratlankiai. 

o Apverčiamas bagažinės kilimėlis su medžiagos bei gumos danga ir 

speciali bagažinės dėžutė. 

o Durų ir bagažinės slenksčių apsaugų pasirinkimas, leidžiantis labiau 

suasmeninti ir apsaugoti automobilį. 

o Ištraukiamas tempimo grąžulas: paslepiamas, kai nenaudojamas; yra 

speciali, priekaboms tempti skirta „ESP Trailer Stability Assist“ sistema. 

o „QuickFix“ aliuminio stogo rėmai su apsauginėmis spynomis. Pritvirtinami 

prie durelių rėmo ir lengvai nuimami, nenaudojant jokių įrankių. 
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Šiame sąraše yra ir tokia įranga kaip sėdynės, skydeliai nuo saulės, slidžių 

laikikliai, ratų grandinės, stogo bagažinė, dviračių laikikliai, rūbų pakabos ant 

galvų atlošų, planšetinių kompiuterių laikikliai, aukštos klasės FOCAL garso 

paketas ir kt. 

 

 

 

 
 

 
 

Netrukus keliuose 
 

2016 metais „Renault TALISMAN“ pasirodys visuose Europos prekybos salonuose 

(išskyrus rinkas, kur eismas vyksta kairiąja puse) ir Magrebo šalyse. Prancūzijoje ir 

Belgijoje pardavimai prasidės jau 2015 metų pabaigoje. 
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TRUMPAI APIE „RENAULT TALISMAN“ 

Grakščios linijos, erdvus salonas ir komfortas 

 Ilgis 4,85 m, plotis 1,87 m, aukštis 1,46 m, ratų bazė 2,81 m 

 Svoris nuo 1 387 iki 1 518 kg (sedanas, be papildomos įrangos) 

 Galinė erdvė keliams 262 mm 

 Bagažinės talpa (VDA) 608 dm3, dėtuvės salone 25 dm3 (versijose su EDC transmisija) 

 Devynios metališkos spalvos su ilgaamžiu laku: „Pearlescent White“, „Dune Beige“, „Cosmos 

Blue“, „Vison Brown“, „Cassiopée Grey“, „Platine Grey“, „Etoilé Black“ ir „Carmin Red“, plius 

„Améthyste Black“ (tik „Initiale Paris“ versijoms) 

 Viena nemetališka spalva su ilgaamžiu laku „Glacier White“ 

 16–19 colių dydžio lengvo liejinio ratlankiai 

Efektyvūs varikliai 

 Benzininiai: nuo 5,6 l/100 km (CO2 127 g/km) 

o „ENERGY TCe 150“ (7 laipsnių EDC transmisija), „ENERGY TCe 200“ (7 laipsnių EDC 

transmisija) 

 Dyzeliniai: nuo 3,6 l/100 km (CO2 95 g/km) 

o „ENERGY dCi 110 ECO2“ (6 laipsnių mechaninė arba 6 laipsnių EDC transmisija), „dCi 130“ 

(6 laipsnių mechaninė arba 6 laipsnių EDC transmisija), „dCi 160“ (6 laipsnių EDC transmisija) 

 Degalų bakas: benzininis – 51 l, dyzelinis 4RD – 52 l, 2RD – 47 l 

Komfortas ir saugumas: atitikmenų TALISMAN segmente neturinti važiuoklė 

 Unikali 4CONTROL (visų vairuojamųjų ratų) ir elektronikos kontroliuojamų amortizatorių 

kombinacija 

 Derinamas vairavimo malonumas, pasinaudojant MULTI-SENSE technologijos galimybėmis 

(„Comfort“, „Sport“, „Eco“, „Neutral“ ir „Perso“ režimai) 

 Tiesioginio valdymo mygtukai, leidžiantys betarpiškai pasirinkti „Sport“ ir „Comfort“ režimus 

Technologijos, palengvinančios savininkų gyvenimą 

 „Full LED Pure Vision“ apšvietimo sistema su nauju žibintų šviesų simboliu, nuolat švytintys 

galiniai žibintai 

 Konfigūruojamas skaitmeninis prietaisų skydelis 

 Spalvotas ekranas akių lygyje 

 Salono aplinka (garsas, apšvietimas) derinama su pasirinktu MULTI-SENSE režimu 

 Šildomos, vėdinamos, masažuojančios priekinės sėdynės su 10 krypčių reguliavimo galimybe. 

Pusiau standūs sėdynių atlošai („Cover Carving“ technologija) 

 Šildomas vairo ratas 

 Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu 

 60/40 dalimis padalintas, iš skirtingo tankio putų pagamintas galinės sėdynės atlošas su slidžiu 

dėklu, nuleidžiami galvų atlošai 

 Belaides sąsajas turinti R-LINK 2 sistema su 7 colių horizontaliu arba 8,7 colio vertikaliu jutikliniu 

ekranu, „R-LINK Store“ programų katalogas 

 „BOSE® Surround“ garso sistema, erdvinį signalą paverčianti į daugiakanalį signalą, specialiai 

suderintais tembro nustatymais ir 13 garsiakalbių 

 Didelis vairuotojo pagalbinių sistemų pasirinkimas: eismo ženklus atpažįstanti viršijamo greičio 

perspėjimo sistema, perspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos, saugaus atstumo palaikymo, 

aklosios zonos stebėjimo ir aktyvaus avarinio stabdymo sistemos 

 Laisvų rankų automobilio statymo įranga 
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PRIEDAI  

JUDANT PIRMYN… 
 
 
 
 

Keliaukite į komforto epicentrą 
 
Priekinės TALISMAN sėdynės yra viena iš geriausiai naująjį „Renault“ sedaną 

apibūdinančių ypatybių. Jos simbolizuoja žinias, kurias markė įdiegė į naująjį modelį. 

Nuo pat projektavimo iki galutinio surinkimo, nuo stilistinių sprendimų iki medžiagų 

pasirinkimo dėmesys buvo skiriamas kiekvienai detalei. TALISMAN parodo „Renault“ 

gebėjimą sumanyti, suprojektuoti ir rinkai pateikti aukštos klasės modelius, 

atitinkančius aukščiausius komforto ir kokybės standartus. 

 

Komfortą išreiškiantis dizainas: „Renault TALISMAN“ sėdynės iš pirmo žvilgsnio 

žada patį aukščiausią komforto lygį. Šį įspūdį sukuria jų forma, apimtys, gili, 

reguliuojama apatinė pagalvė ir platus atlošas su akivaizdžiu šoniniu ir pečių 

prilaikymu, taip pat galvų atlošai. Visa tai leidžia funkciją suderinti su stilinga išvaizda. 

 

Išmanus dizainas: lygiai taip pat kaip automobilių struktūros yra kuriamos ir 

naudojamos kartu su kitais „Renault-Nissan“ aljanso gamintojais, ir „Renault 

TALISMAN“ sėdynių struktūra naudojama naujajame „Espace“, „Nissan“ ir „Infiniti“ 

modeliuose. Tai „Renault“ suteikia papildomų galimybių. Pavyzdžiui, TALISMAN 

sėdynės yra aptrauktos originaliu, orui pralaidžiu 3D audiniu, panaudotos dvigubo 

tankio putos. Centrinėje sėdynės dalyje esančios putos yra kur kas elastingesnės už 

tas, kurios naudojamos sėdynės perimetrui. 

 

Aukštųjų technologijų naujovės ir funkcijos: pirmą kartą TALISMAN priekinių 

sėdynių atlošuose panaudota pusiau standžios konstrukcijos „Cover Carving“ 

technologija. Ši pažangi technologija buvo sukurta kartu su Prancūzijos sėdynių 

gamintoju „Faurecia“ – tai leidžia maždaug 1 kg sumažinti svorį, kartu atlaisvinant iki 3 

centimetrų papildomos erdvės galiniams keleiviams ir suteikiant aukštos kokybės 

įspūdį. Sėdynių šonų gamybos kokybė yra gerokai preciziškesnė ir harmoningesnė, 

nei naudojant tradicines atlošų konstrukcijas. 

„Renault“ žengė toliau – TALISMAN sėdynėse įrengta atitikmenų neturinti vėdinimo 

sistema, kurią sudaro du galingi ir tyliai veikiantys motorai: vienas įmontuotas sėdynės 

atlošo viršuje, kitas – apatinėje pagalvėje. Šie motorai pučia orą per putose esančias 

angas. Šiose sėdynėse taip pat yra apatinės pagalvės ir atlošo šildymo įranga, plius 

masažavimo funkcija (dvi programos, penkios sekos). 

 

Kruopščiai atlikta apdaila: „Renault“ pasirinko stambaus rašto napa odą – vieną iš 

geriausių, tinkamų naudoti automobilių pramonėje. Ši oda panaudota „TALISMAN 

Initiale Paris“ versijų apdailai. Visos odos yra atrinktos ir patikrintos ekspertų. 

 

Detali dekoracija: siekiant išsaugoti aukščiausius kokybės standartus, „Renault“ 

kruopščiai parinko visas apdailos detales – net iki siuvimo adatų ir perforavimo greičio. 
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RENAULT ir BOSE®: kai jėgas sujungia dvi 
naujovių vedamos kompanijos 
 
 

Naujovių siekis visuomet buvo „Renault“ 

genuose. „Kai aš buvau jaunas, labiausiai 

mėgdavau ką nors projektuoti, kurti ir gaminti“, 

– kartą pasakė Louisas Renault. 

Savo ruožtu BOSE įkūrėjas dr. Amaras Bose 

mėgdavo sakyti: „Niekuomet neprarask savo 

vaizduotės. Visuomet svajok apie geresnius 

dalykus ir galvok, kaip juos galima įgyvendinti.“ 

 

Turbūt buvo neišvengiama, kad šios dvi kompanijos vieną dieną sujungtų savo jėgas. 

Šie keli svarbūs įvykiai atliko svarbų vaidmenį, gerinant automobilyje girdimos 

muzikos kokybę ir padarant ją labiau prieinamą: 

 

• 1930 m.: BOSE mokosi groti styginiais 

Daug metų jaunasis Amaras Bose mokėsi groti violončele, nors, kaip dauguma vaikų, 

ir nenoriai. „Treniruodamas“ savo ausis, jis atrado klasikinę muziką, kuri tapo jo 

gyvenimo aistra. 

• 1956 m.: paskatinimas sukurti geresnę garso kokybę 

Švęsdamas sėkmingą elektros inžinieriaus daktaro laipsnio įgijimą, Bose nusipirko 

naują erdvinio garso aparatūrą. Nors techniniai duomenys ir buvo detaliai išanalizuoti 

prieš ją perkant, garso kokybė netenkino šeimininko. Norėdamas sužinoti kodėl, 

inžinierius nusprendė laisvalaikiu Masačusetso technologijos institute studijuoti 

akustiką. 

• 1975 m.: populiariausio pasaulyje garsiakalbio gaminimo pradžia 

Bose sukūrė garsiakalbius, kurie buvo tokie maži, kad galėjo tilpti knygų lentynoje, ir 

tokie galingi, kad atkūrė autentišką garsą. Dėl kokybės ir patrauklios kainos „Bose 

301® Direct/Reflecting®“ ilgą laiką buvo geriausiai pasaulyje perkami garsiakalbiai. 

• 1982 m.: aukštos klasės automobilių garso sistemos debiutas 

„Bose“ pradėjo visiškai naujos, automobiliams skirtos garso aparatūros gamybą. 

Pamažu ji tapo pirmąja kompanija, pradėjusia tiekti gamyklinę garso įrangą, kurios 

techninės savybės buvo suderinamos su specifinėmis automobilių garso savybėmis. 

• 1997 m.: pirmasis „Bose® Nd®“ žemų dažnių generatorius automobilyje 

Ši revoliucinė „Bose“ technologija pasiūlė galingą garsą, sklindantį iš mažesnio 

įrenginio nei tradicinis žemų dažnių generatorius. 

• 2008 m.: „Renault“ pirmą kartą BOSE garso sistemą pritaikė savo KOLEOS 

modelyje. Po to BOSE technologijos buvo įdiegtos „Mégane“, „Scénic“, „Laguna“, 

„Latitude“, „Espace“ ir „Kadjar“ modeliuose, kai kada pagaminant ribotos serijos 

versijas arba net specialiai sukurtus įrangos lygius. 

 

Šiandien „Renault TALISMAN“ panaudota garso aparatūra buvo sukurta ir specialiai 

priderinta šiam automobiliui, „Renault“ bendradarbiaujant su BOSE. 
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