Nowe

Renault TRAFIC

Trafic – sprawdzi się
w każdej branży
Twoja codzienna praca jest wyjątkowa. Nowe
Renault TRAFIC zostało zaprojektowane na
nowo, aby spełnić Twoje konkretne potrzeby.
Pośród wielu wersji nadwoziowych, od furgonów
po platformy pod zabudowy, bez wątpienie
odnajdziesz konfigurację spełniającą wszystkie
Twojego wymagania. Nowy TRAFIC jest dostępny
w kilkunastu wersjach zabudów wykonywanych na
miarę. Oprócz wyjątkowej ładowności, odświeżonej
stylistyki i 2-litrowego silnika, możesz również
wybrać automatyczną skrzynię biegów, która daje
wyjątkową przyjemność z jazdy.

Silny charakter
Nowe Renault TRAFIC jeszcze bardziej podkreśla
swój styl i wyróżnia się na tle konkurencji. Przedni
panel i charakterystyczny układ świateł LED
w kształcie litery „C” łączą solidność z dynamicznym
wyglądem. To nie tylko zwykły samochód ciężarowy.
Nowy TRAFIC został zaprojektowany tak, żeby
zapewnić Ci efektywność w pracy i bezpieczeństwo.

Prawdziwe
mobilne biuro
Oto Twoja nowa przestrzeń do pracy. W Nowym
Renault TRAFIC przestronna i komfortowa kabina
została zaprojektowana tak, aby zapewnić Ci
optymalne warunki pracy: ergonomiczne siedzenia
z regulacją podparcia lędźwiowego, regulacja
wysokości i głębokości kierownicy, klimatyzacja…
Zarówno wyposażenie (uchwyt na smartfona,
środkowa część oparcia, która po złożeniu tworzy
stolik pod laptopa itp.) jak i wykonanie (ciemna
kolorystyka wnętrza, chromowane wstawki, nowa
dźwignia zmiany biegów itp.) przyczyniają się do
zwiększenia komfortu. Nie brakuje też praktycznych
rozwiązań: schowki o pojemności 90 litrów, w tym
duży, 54-litrowy pod kanapą pasażerów sprawiają,
że wszystko jest w zasięgu ręki. Wszystko to
sprawia, że Nowe Renault TRAFIC jest najlepszym
partnerem w biznesie.

Dopasowany do
Twojej ekipy i sprzętu
Czy to ludzie, czy też towar, Nowe Renault TRAFIC
poradzi sobie ze wszystkim. Dzięki rekordowej 4,15
m powierzchni ładunkowej (dzięki zastosowaniu
pomysłowej otwieranej klapy), oraz powierzchni
użytkowej do 8,6 m3, bez problemu przewieziesz
materiały, narzędzia i przedmioty o dużych
i uciążliwych rozmiarach. Duże przesuwne
drzwi boczne i tylne z kątem otwarcia do 255°
ułatwiają dostęp do przestrzeni ładunkowej.
Ekipa do zabrania? Furgon w wersji brygadowej
wygodnie pomieści do sześciu osób. Połącz pracę
z przyjemnością dzięki Nowemu Renault TRAFIC.

Łączność
podczas jazdy
Nowe systemy multimedialne i usługi Renault Easy
Connect zapewnią łączność w Nowym Renault
TRAFIC. MEDIA NAV Evolution i R-LINK Evolution
mają funkcję replikacji ekranu smartfona, dzięki
czemu możesz korzystać z ulubionych aplikacji na
dużym, dotykowym ekranie w desce rozdzielczej.
Możesz również korzystać z aplikacji R&Go,
która pozwala na sterowanie całym systemem
multimedialnym z poziomu twojego smartfona
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lub tabletu i zapewnia większą przyjemność
i bezpieczeństwo podczas jazdy.
1. Dzięki MEDIA NAV Evolution masz w zasięgu ręki
wszystkie niezbędne funkcje multimedialne. Nowy
system umożliwia replikację ekranu smartfona za pomocą
Apple CarPlay i Android Auto™, dając ci łatwy dostęp
do aplikacji. Dotykowy tablet pokładowy oferuje dostęp
do takich funkcji jak nawigacja z informacjami o ruchu
drogowym, zestaw głośnomówiący,, streaming muzyki itp.
2. R&Go - podłącz swojego smartfona lub tablet. Słuchaj
muzyki, zarządzaj kontaktami, korzystaj z precyzyjnej
nawigacji, śledź dane zużycia paliwa… Dzięki aplikacji
R&Go to prostsze niż kiedykolwiek. Wystarczy umieścić
smartfon lub tablet na uchwycie i postępować zgodnie
z instrukcjami.
3. Lepsza personalizacja dzięki R-LINK Evolution.
Dane o samochodzie, nawigacja TomTom, telefon,
multimedia i aplikacje mogą być pobierane z R-LINK
Store dla większego komfortu jazdy. Wszystkie aplikacje
łatwo odnajdziesz dzięki replikacji ekranu smartfona.
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Android Auto™ jest znakiem towarowym Google Inc.
Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.

3.

Paleta kolorów

Biel Alpejska(1)

Czerwony Magma(1)

Szary Urban(1)

Szary Platynowy(2)

Niebieski Panorama(2)

Szary Kasjopea(2)

Czarny Metaliczny(2)

Brązowy Cuivre(2)

Beż Popielaty(2)

Szary Comète(2)(3)

(1) Lakier niemetalizowany. (2) Lakier metalizowany. (3) Dostępny wyłącznie w wersji furgonu brygadowego i kampera. Zdjęcia niewiążące.

Tapicerka

Kompo

Java

Kołpaki i obręcze kół

Obręcze kół 16”
z kołpakiem Mini

Obręcze kół 16”
z kołpakiem Maxi

Obręcze kół 17” ze stopu metali
lekkich (wzór Cyclade)

Koła i opony
TYP OPON

Rozmiar opon/kół
Marka
Klasa efektywności paliwowej
Klasa przyczepności na mokrej powierzchni
Poziom zewnętrznego hałasu toczenia (dB)

Opony letnie
205/65 R16
Goodyear
Continental
Cargo Marathon
VancoEco
TLCCO2
B
B
B
A
71
72

Opony letnie
215/65 R16

Opony letnie
215/60 R17

Opony uniwersalne
205/65 R16

Continental
VancoEco

Goodyear
Cargo Marathon

Michelin
Agilis 51

Dunlop
Econodrive

Goodyear
CargoVector 2

B
B
70

B
B
70

B
A
72

B
B
70

C
C
69

Wyposażenie

WYPOSAŻENIE SERYJNE
Design
• Reflektory Full LED i światła dzienne LED, tworzące charakterystyczny
układ świateł w kształcie litery C
• Nowa oprawa logo Renault z chromowanymi listwami
• Nowa osłona chłodnicy z dolną, chromowaną krawędzią
• Chromowane obramowania zegarów
• Czarna kolorystyka wnętrza
• Nowa tapicerka KOMPO

Wyposażenie
• Fotel kierowcy z regulacją w pionie, regulacją podparcia lędźwiowego
i z podłokietnikiem
• Zamykany schowek w desce rozdzielczej
• Port USB i gniazdo 12V na środkowej konsoli
• Uchwyty do mocowania w przestrzeni bagażowej

BUSINESS
WYPOSAŻENIE SERYJNE = BUSINESS +
Design
• Chromowane elementy ozdobne osłony chłodnicy
• Chromowane elementy ozdobne w przełącznikach układu klimatyzacji,
obramowaniach nawiewów, suwakach na desce rozdzielczej
• Dwukolorowy zderzak
• Tapicerka JAVA

Wyposażenie
• Kanapa - mobilne biuro
• Pełna przegroda na całej szerokości kabiny z klapą do przewozu długich
ładunków
• Zamykane schowki w desce rozdzielczej
• Lusterko szerokokątne Wide View zmniejszające martwe pole widzenia
PACK CLIM

Silniki

dCi 95

SILNIKI

Pojemność skokowa (cm3) / liczba cylindrów / zaworów
Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obr./min
Maksymalny moment obrotowy EWG (Nm) przy obr./min
Typ wtrysku
Rodzaj paliwa i pojemność zbiornika
Pojemność zbiornika AdBlue
Norma emisji spalin / katalizator / filtr cząstek stałych
Skrzynia biegów
Stop & Start i Energy Smart Management

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h)
Od 0 do 100 km/h (s)

dCi 120

1598/4/16
70 (95)
przy 3500
260 przy 1500

mechaniczna

ENERGY
dCi 145

ENERGY
dCi 170

1997/4/16
1997/4/16
1997/4/16
1997/4/16
88 (120)
107 (145)
107 (145)
125 (170)
przy 3500
przy 3500
przy 3500
320 przy 1500
350 przy 1500
350 przy 1500
380
Common Rail + turbosprężarka o zmiennej geometrii
Diesel - 80
20
EURO 6
Automatyczna,
mechaniczna
mechaniczna
dwusprzęgłowa
mechaniczna
EDC

ENERGY
dCi 170 EDC
1997/4/16
125 (170)
380

Automatyczna,
dwusprzęgłowa
EDC

•

-

•

•

•

•

bd
bd

165
bd

176
bd

bd
bd

bd
bd

bd
bd

-/-/-/-/-

-/-/-/-/-

-/-/-/-/-

-/-/-/-/-

-/-/-/-/-

-/-/-/-/-

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 *

Protokół homologacyjny
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) **
Emisja CO2 (g/km) **

ENERGY
dCi 145 EDC

UKŁAD KIEROWNICZY

Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami (m)
Średnica zawracania pomiędzy ścianami (m)

WLTP

L1 : 11,84 / L2 : 13,17
L1 : 12,40 / L2 : 13,73

UKŁAD HAMULCOWY

ABS ze wspomaganiem nagłego hamowania i EBV/ ESC
Przód: tarcze wentylowane - tył: tarcze pełne
Średnica / grubość (mm)

•

296/28 - 280/12

OPONY
Rozmiar opon / kół standardowych

205/65 R16

215/65 R16

• = seryjnie; - = niedostępne
* Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczączych homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów metoda pomiaru
umożliwia porównanie samochodów. ** Furgon i frugon brygadowy H1 / Furgon H2 / Platforma

Odkryj Renault Trafic
na www.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie
próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji
opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice
między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach).
Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku
polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku
kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura
nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Renault zaleca
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