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Tuning op maat
Met dit project laat de VKV Groep zien dat het mogelijk is om diverse onderdelen 
van de auto aan te passen die ervoor zorgen dat de prestaties verder verbete-
ren. De enige Renault Sport dealer van ons land biedt de diverse aanpassingen 
dan ook los en als pakket aan. Meer informatie over de mogelijkheden zijn aan te 
vragen bij het Renault Sport Experience Center van VKV Gorinchem.



Remmen
De veiligheid wordt verder vergroot 
door de kwalitatief hoogwaardige 
remschijven en remblokken inclusief 
remkoelers die er op de Renault 
zitten.

Banden
De Mégane RS by E-motions is voorzien van 
Michelin 235-40-18 Pilot Sport Cup 2 banden 
en lichtgewicht velgen die voor een besparing 
van 11 kilo per velg zorgen.

De Renault Mégane RS

De Renault Mégane RS staat bekend als een van de snelste voorwiel aangedreven productieauto’s. VKV Renault is de enige Renault 
Sport dealer van Nederland en ziet het als een uitdaging om de Renault Sport modellen nog verder te verbeteren zodat de maximale 
prestaties bereikt worden. Daarom heeft de sportiefste Renault dealer van Nederland de ultieme versie van de Mégane gebouwd: 
de Renault Mégane RS by E-motions!

Een groot deel van de upgrades die voor deze auto zijn ontwikkeld, zijn beschikbaar voor bestaande Renault Mégane RS 
modellen.

Vermogen
Door een aanpassing in het motormanagement is het standaard vermogen 
van 265pk verhoogd naar maar liefst 320pk. Daarnaast is er een ander 3 inch 
uitlaatsysteem inclusief katalysator gebruikt. Verder is de hot hatch voorzien 
van een interkoeler en dat zorgt voor de indrukwekkende 320pk’s die de auto 
nu voortstuwen. Het maximum koppel ligt op 480nm bij 3.200rpm. 

Ongekende prestaties
De aanpassingen en verbeteringen die in samenwerking met diverse gespecialiseerde 
partners zoals Intrax, Michelin en Race Service Simonis zijn doorgevoerd zorgen voor 
ongekende prestaties. Het beste bewijs van dit resultaat is de waanzinnig snelle ronde-
tijd van de Mégane RS by E-motions op het circuit van Zandvoort. Met een rondetijd 
van 1.57,8s, onder niet ideale omstandigheden, scoort de Mégane een rondetijd op het 
niveau van supercars zoals een Ferrari of Lamborghini. 

Design exterieur
De auto is voorzien van de speciale Rouge Flamme metallic lak. 
Verder zijn alle accenten piano zwart gemaakt waardoor, dit zijn 
onder andere: het dak, de velgen, het Renault embleem, de 
spiegelkappen en handgrepen.

Design interieur
Aan de binnenzijde zijn er veel aanpassingen gedaan. Zo is de Mégane voorzien 
van een rolkooi en ook hier is er gewerkt met zwarte bekleding met rode accenten. 
Om een zo groot mogelijke gewichtsbesparing te realiseren zijn alle “overbodige” 
materialen verwijderd of vervangen door lichtgewicht carbondelen.

Gewichtsbesparing
Er is (ondanks dat de auto voorzien is van een rolkooi) een totale gewichts-
besparing gerealiseerd van maar liefst 350 kilo. Dit is gelukt door het vervangen 
van standaard materialen voor lichtgewicht carbondelen. Zo zijn onder andere de 
motorkap, achterklep, koffervloer, deuren inclusief panelen, dak en stoelen van 
carbon. 


