Uus

Renault Trafic

Uuel tasemel mugavus
Uus Renault TRAFIC on tähelepanelik kaaslane igapäevastes toimingutes ning hoolitseb salongis sinu heaolu eest.
Tumeda grafiidi värvi armatuurlaud, uus polster, kroomitud dekoratiivelemendid, ergonoomiline isteasend rooli
taga, mugavad istmed, nahaga kaetud rool*... Lase end
navigatsioonisüsteemil juhatada ning naudi kaheliitrise
mootori võimsust koos automaatkäigukastiga. Nüüd võid
reisida täielikus meelerahus.
* Veisenahk.

On aeg siseneda uude
dimensiooni
Uue Renault TRAFICU salongis saab ruumi mõiste
täiesti uue tähenduse - kõik üheksa istet on tõeliselt
suured, pakkudes juhile ja kaasreisijatele maksimaalset mugavust. Tänu suurele pakiruumile ei
piira see aga kuidagi kaasavõetava pagasi hulka.
Liugakendega suured klaasipinnad, ideaalselt
valgustatud avar kabiin, rohkelt panipaiku ning
võimalus salong ümber paigutada... See kõik kokku
annab võimaluse tunda tõelist mugavust. Uus
Renault TRAFIC on varustatud mitme 12 V pistiku ja USB-liidesega, mis võimaldavad ühendada
nutitelefone, mängukonsoole ja sülearvuteid nii,
et kõik reisijad saaks mõnusalt aega veeta.

Ole võrgus ka teel olles
Püsi kindlalt maailmaga ühenduses multimeediasüsteemide ja Renault Easy Connect teenuste abil, mida Uus
Renault TRAFIC pakub. MediaNav Evolution ja R-LINK
Evolution võimaldavad sul dubleerida oma nutitelefoni
ekraani nii, et saad kasutada oma lemmikrakendusi auto
armatuurlaual paikneval suurel puuteekraanil. Võid
kasutada ka R&Go rakendust, mis ühendab su nutitelefoni
või tahvelarvuti autoga ning võimaldab sul hallata kogu
1.

oma multimeediamaailma. Suurem sõidunauding täiesti
ohutult liigeldes.
1. R-LINK Evolution - rohkem isikupärastamisvõimalusi.
Sõiduki info, Tom-Tom navigatsioon, telefon, multimeedia ja
R-LINK Store’st allalaetavad rakendused kindlustavad mugava
reisimise. Nutitelefoni ekraani dubleerimisfunktsioon võimaldab
lisaks kõiki su telefonirakendusi kasutada.
2. R&Go - nutikas ja praktiline rakendus, mis ühendab
nutitelefoni või tahvelarvuti sinu Renault’ga. Aseta oma
nutitelefon või tahvelarvuti hoidikusse ning jälgi juhiseid, mis
viivad su uute kogemusteni. Kuula muusikat, halda kontakte ja
naudi täpset navigatsiooni või jälgi kütusekulu ja kasuta Driving
ECO2 funktsioone... Kõik see on võimalik tänu Renault’ uuele
R&Go rakendusele.
3. MediaNav Evolution - kõik tähtsamad multimeedialahendused
vaid puudutuse kaugusel. Dubleeri Android Auto™ ja Apple
CarPlay abil oma nutitelefoni ekraanivaade ning kasuta selles
leiduvaid rakendusi. Armatuurlaual paiknev puuteekraan
võimaldab ligipääsu erinevatele rakendustele, nagu liiklusinfoga
navigatsioon, vabakäe-telefon, muusika voogedastus jpm.

2.

Android Auto™ on Google Inc. kaubamärk.
Apple CarPlay™ on Apple Inc. bränd.

3.

Värvivalik

Liustikuvalge(1)

Magma punane(1)

Linnahall(1)

Plaatinahall(2)

Panorama sinine(2)

Kassiopeia hall(2)

Kesköö must(2)

Pruun(2)

Tumebeež(2)

(1) Mittemetallikvärv. (2) Metallikvärv.

Istmekatted

Kompo

Java

Veljed

16” terasveljed koos
ilukilpidega Mini

16” terasveljed koos
ilukilpidega Maxi

17” valuveljed Cyclade

Rehvid
REHVI TÜÜP

Veljemõõt
Tootja, mudel
Märghaardumise klass
Kütusesäästu klass
Müratase (dB)

Suverehvid
215/65 R16
Goodyear EfficientGrip Cargo
B
A
70

Universaalrehvid
215/60 R17
Goodyear EfficientGrip Cargo
B
A
69

215/65 R16
Continental Vanco Four Seasons
C
A
73

Standardvarustus

Standardvarustus
Disain
• Täis-leedesituled ja margiomased C-kujulised leed-päevasõidutuled
• Uus kroomitud ‘‘vurrudega’’ logo
• Uus, kroomitud alaservaga radiaatorivõre
• Uus käigukanginupp
• Tumeda grafiidi värvi armatuurlaud
• Uus tekstiilpolster KOMPO
• Kahevärviline kaitseraud
• Kroomitud dekoratiivelemendid armatuurlaual kliimaseadme
juhtnuppude, ventilatsiooniavade ja liuglülitite ümber

Standardvarustus
• Kokkuklapitav võti koos kolme nupuga (lisavarustus)
• Salongi õhufilter
• 12 V pistik keskkonsoolis ja teises istmereas
• Reguleeritava kõrgusega juhiiste

BUSINESS

Standardvarustus = BUSINESS +
Disain
• Täiendavad kroomitud dekoratiivelemendid radiaatorivõrel
• Tekstiilpolster JAVA

Standardvarustus
• Lukustatav kindalaegas armatuurlaual
• Uus raadio 1DIN (USB-liides, Bluetooth®, juhtnupud roolil)
• Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega juhiiste koos käetoega
• Panipaigaga 2-kohaline kõrvaliste
• Kliimaseade

PACK CLIM

Tehnilised andmed
dCi 120

MOOTORID

Kütuse tüüp
Maksimumvõimsus kW (hj) / pööretel
Maksimaalne pöördemoment Nm / pööretel
Sissepritse süsteem
Töömaht (cm3)
Silindrite/klappide arv
Heitmenorm
Stop & Start i Energy Smart Management
Hooldusintervall

JÕUDLUS

Maksimumkiirus (km/h)

88 (120) / 3 500
320 / 1 500

-

ENERGY
dCi 145

ENERGY
dCi 145 EDC

diisel
107 (145) / 3 500
107 (145) / 3 500
350 / 1 500
350 / 1 500
Ühisanumsissepritse + turboülelaadur muutuva geomeetriaga
1,997
4/16
EURO 6
jah
jah
40 000 km / 2 aastat(1)

125 (170) / 3 500
380 / 1 500

jah

165/-

176/-

174/-

179/-

manuaalkäigukast

manuaalkäigukast

Topeltsiduriga EDCautomaatkäigukast

Topeltsiduriga EDCautomaatkäigukast

Käigukast
Käigukasti tüüp

ENERGY
dCi 170 EDC

Käikude arv

6

ROOLISÜSTEEM

Pöörderaadius äärekivide vahel (m)

L1:11.84/12.40 - L2:13.17/13.73

PIDURISÜSTEEM

ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi ja elektroonilise pidurdusjõu
jaotussüsteemiga (EBV) + elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP)
Ees: ventileeritavate piduriketaste läbimõõt / paksus - taga: täisketaste läbimõõt /
paksus (mm)

standardvarustus
296/28 - 280/12

KÜTUSEKULU JA CO2-HEITMED(2)

Mõõtestandard
Eco režiim
Kütusepaagi maht (liitrites)
AdBlue paagi maht
CO2 heitkogus kombineeritud tsüklis (g/km)
Kütusekulu kombineeritud tsüklis (l/100 km)

181 - 200
6,9 - 7,6

179 - 203
6,8 - 7,8

WLTP
jah
80
20

187 - 204
6,9 - 7,8

182 - 204
6,9 - 7,8

(1) Mootor kasutab õli nii määrimiseks kui ka liikuvate osade jahutamiseks. Seetõttu on põhjendatud ka vajadus õlivahetuste vahel üks või mõni kord õli lisada. (2) Kütusekulu ja CO2 heitkogused on määratud standardsete mõõtmismeetodite alusel,
vastavalt kehtivatele sõidukite tüübikinnituse regulatsioonidele. Kõikide tootjate jaoks kehtiv ühesugune mõõtmismeetod võimaldab sõidukeid omavahel võrrelda. (3) Kütuse ja AdBlue® kulu tegelikes oludes sõltub auto kasutustingimustest,
varustusest, juhi sõidustiilist ja auto koormast. Alates 1. septembrist 2018 määratakse kõigi uute mudelite näitajad WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure alusel. Andmete võrdluse lihtsustamiseks arvutatakse
üleminekuperioodil, mis riigiti erineb, WLTP protokolli põhjal määratud kütusekulu ja CO2 näitajad NEDC väärtusteks ümber.

Avarda oma Renault TRAFICU
kogemust aadressil www.renault.ee

Kasutusele on võetud kõik ett evaatusabinõud, tagamaks, et antud väljaanne on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale
jätab Renault endale õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Renault’ edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed
ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda
tegelikest värvidest või siseviimistlusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault’ eelneva kirjaliku loata.
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