
RENAULT
EXPRESS VAN

НОВОТО

Аксесоари



Renault Express Van предлага множество решения в услуга на 
Професионалистите. От стойка за стълби, до рафтове за подредба 
на вещи, открийте нашите интелигентни и практични решения, 
които ще ви позволят да сте още по-съвършени.

работата да спори
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здравина и 
динамика

Подчертайте индивидуалността на вашия автомобил чрез 
спортните стикери за преден капак, изработени по размер. Също 
така, обединете персонализацията със защитата като поставите 
и арки над колелата. Във вътрешността, текстилните или гумени 
стелки ще защитават вашия интериор със стил.

1. Комплект от арки над колелата и защитни 
лайстни
(96 09 871 43R) 

2.  Стикери - 2 броя СПОРТ за преден капак 
(82 01 733 956) 

3. Гумени стелки - 2 броя
(74 90 294 11R) 

4. Текстилни стелки Comfort
(74 90 288 96R)
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оптимизирайте 
товаренето

Товарете и разтоварвайте стълбите си без усилия благодарение 
на накланящата се ръчно стойка за стълби, която се поставя лесно 
на напречните покривни релси. Удобни за монтиране, тегличите от 
тип „Лебедова шия“ или „Стандартен“ ви позволяват да закачите 
ремарке или да превозите материала, от който имате нужда. А 
за специфичните ситуации, изберете комбинираната кука, която 
предоставя възможност за теглене със затворена кука.

1. Накланяща се ръчно стойка за стълби и 
напречни покривни релси
(77 11 785 789) (77 11 947 925) 

2. Комплект за теглич от типа “Лебедова 
шия” - 13 пина  
(77 11 947 828) 

3. Стандартен комплект за теглич - 13 пина
(77 11 947 831) 

4. Комбинирана кука - 4 отвора 
(77 01 408 018) 
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спечелете от 
здравината 
му

1. Полипропиленови защити Innovation
(77 11 945 288) (77 11 945 292) (77 11 945 294) 

2.  Задни калобрани
(78 81 224 19R)

3. Дървени защити Access и заден ляв 
дървен рафт
(77 11 945 285) (77 11 945 291) (77 11 945 295) 
(77 11 945 317) 
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Изберете дървения пакет от аксесоари за товарното отделение, 
което е едно практично решение за подреждане на вещи, което 
и лесно се монтира, за да ви е винаги под ръка необходимия 
материал. За да защитите вашата товарна зона от тежки и 
замърсяващи предмети: изберете дървените защити. Работите 
във влажни условия? Изберете полипропиленовите антиплъзгащи 
защити. Изработени така, че куките за закачане да са достъпни, 
тези два типа защити на товарната зона ви предоставят 
възможност за работа при най-добрите условия. А отвън, веднъж 
оборудвани със задни калобрани, вашият Express Van няма да се 
изплаши от нищо.
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шофирайте 
със 
спокойствие

Липсва ви видимост? Изберете камерата за задно виждане с 
постоянно наблюдение, за да държите под контрол всичко около 
вас, дори и при плътна вътрешна преграда. Ще паркирате? 
Помощ при паркиране назад е на ваше разположение, за да 
ви предупреди за евентуален сблъсък с препятствие или друг 
автомобил. За допълнително спокойствие, помислете за стикери 
за безопасност, за да бъдете забелязвани отдалеч, както и за 
триъгълник с ръчно управление, идеален за сигнализация към 
другите участници на пътя.

1. Триъгълник с ръчно управление и стикери 
за безопасност
(77 11 940 270) (77 11 785 782) (77 11 943 837) 

2. Камера за задно виждане с постоянно 
наблюдение 
(82 01 733 899)

3. Стойка за пожарогасител и пожарогасител 
1 кг.
(82 01 733 201) (77 11 788 640) 

4. Камера за задно виждане 
(82 01 738 752)
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улеснете 
ежедневието 
си

Благодарение на магнитната стойка, вашият смартфон ще 
остане на една ръка разстояние от вас. Дръжте също до вас 
и малките вещи, като ги поставите в централния подлакътник, 
който може да се регулира и по наклон за още повече комфорт. 
Практични също така, таванната LED светлина на рампа работи 
в синхрон с отварянето на вратите, за да освети още по-добре 
товарното пространство.

1. Рампа с Led светлина
(82 01 529 567)

2. Магнитна стойка за смартфон за монтаж на 
въздуховод 
(77 11 784 774) 

3. Подлакътник
(87 75 045 04R)
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Списък с каталожни номера
Comfort

Джанти 

82 01 730 368 15" черна Purna алуминиева джанта •

40 30 021 36R Джанта 6J 15" 4 40 (сива) •

40 30 077 96R Джанта 6J 15" 4 40 (черна) •

40 30 052 32R Стоманена джанта 6J 15" 5 40 (сива) •

40 30 052 62R Стоманена джанта 6J 15" 5 40 (черна) •

40 30 062 16R Алуминиева джанта Purna 6J 15" 5 40 •

40 30 015 63R Алуминиева джанта Altica 6J 16" 4 40 •

Тасове за джанти 

40 31 593 57R Renault - тасове с 4-отвора - Черни •

40 31 584 67R Renault - тасове с 5-отвора - Черни •

Екстериор 

82 01 733 470 Хромирани капаци за страничните огледала •

82 01 733 566 Хромирани капаци за дръжките на вратите (4 врати) •

82 01 733 956 Стикери - 2 броя СПОРТ за преден капак •

Интериор 

77 11 945 795 Светещи прагови лайстни •

Комфорт и защита – аксесоари за товарното пространство 

82 01 529 567 Рампа за LED осветление •

77 11 945 317 Дървен рафт Заден вляво Комплект •

77 11 945 318 Дървен рафт Преден вляво Комплект •

77 11 945 287 Неплъзгащ се дървен под - Access - 1/2 странична (и) врата (и) - Решетъчна преграда •

77 11 945 285 Неплъзгащ се дървен под - Access - 1/2 странична (и) врата (и) - Плътна преграда •

77 11 945 291 Дървени защитни плоскости - Access - 1 плъзгаща се странична дясна врата •

77 11 945 293 Дървени защитни плоскости - Access - 2 плъзгащи се странични врати •

77 11 945 295 Дървени арки за над колелата - Access - Всякакъв тип •

77 11 945 288 Полипропиленов под - Innovation - 1/2 странична (и) врата (и) - Решетъчна преграда •

77 11 945 286 Полипропиленов под - Innovation - 1/2 странична (и) врата (и) - Плътна преграда •

77 11 945 292 Полипропиленови защитни плоскости - Innovation - 1 плъзгаща се странична дясна врата •

77 11 945 294 Полипропиленови защитни плоскости - Innovation - 2 плъзгащи се странични врати •

77 11 945 296 Полипропиленови арки над колелата - Innovation - Всякакъв тип •

77 11 945 289 Неплъзгащ се дървен под - Access - 1/2 странична (и) врата (и) - Тръбна преграда •

77 11 945 290 Полипропиленов под - Innovation - 1/2 странична (и) врата (и) - Тръбна преграда •



Comfort

Комфорт и защита – за стъклата 

16 55 544 28R Предни въздухобрани •

Комфорт и защита – защита на каросерията  

63 85 000 36R Предни калобрани •

78 81 224 19R Задни калобрани •

77 11 785 072 Покривало за защита на каросерията •

96 09 871 43R Офроуд пакет - Арки над колелата и защитни лайстни •

Комфорт и защита – стелки  

74 90 294 11R Гумени стелки - 2 броя •

74 90 288 96R Текстилни стелки Comfort - 2 броя •

Комфорт и защита – живот на борда 

87 70 040 24R Централен преден подлакътник •

82 01 375 535 Комплект за пушачи (пепелник и запалка) •

Комфорт и защита – калъфки за седалки 

87 37 073 88R Denim и имитация на кожа - Калъфки за предните седалки

Мултимедия – аудио

77 11 943 104 Kenwood 1 DIN авторадио •

77 11 575 880 Focal Music Drive 2.0 Комплект високоговорители •

77 11 578 132 Focal Music Live 4.0 Комплект високоговорители •

Мултимедия – телефон

82 01 737 965 Индукционно зарядно устройство за телефон •

77 11 784 774 Преносима стойка за смартфон - Магнитна за въздуховод •

Мултимедия – навигация

77 11 945 183 TomTom Go Essential 5” GPS  •

Теглене 

77 11 947 826 Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - 7 пина •

77 11 947 827 Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - 13 пина •

77 11 947 828 Комплект за теглич от типа "Лебедова шия" - 13 пина •

77 11 947 829 Комплект за теглич от типа "Лебедова шия" - 7 пина •

77 11 947 830 Стандартен комплект за теглич - 7 пина •

77 11 947 831 Стандартен комплект за теглич - 13 пина •



Списък с каталожни номера
Comfort

Теглене (продължение)

77 11 226 911 Адаптор за електрически модул за теглич 7>13 пина •

82 01 728 515 Фиксиран теглич от типа "Лебедова шия" - Греда •

82 01 728 516 Фиксиран теглич от типа "Лебедова шия" - Топка и монтажен комплект •

82 01 727 812 Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - Греда •

82 01 727 813 Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - Топка и монтажен комплект •

82 01 728 518 Стандартен теглич - Греда •

82 01 728 519 Стандартен теглич - Топка и монтажен комплект •

77 11 419 307 Връзка за закачане за теглич - 4 отвора •

77 01 408 016 Кука - 4 отвора •

77 11 421 985 Смесена кука - 2 отвора •

77 01 408 018 Смесена кука - 4 отвора •

77 11 943 521 Автоматична смесена кука - Мулти •

82 01 728 328 7-пиново окабеляване за теглич с модул срещу люлеене •

82 01 728 389 13-пиново окабеляване за теглич с модул срещу люлеене •

77 01 402 470 Топка •

77 11 780 886 Coach велостойка - Удължител за 3+1 велосипеда •

77 11 780 884 Coach велостойка - за монтаж върху теглич - 2 велосипеда (13 пина) •

77 11 780 885 Coach велостойка - за монтаж върху теглич - 3 велосипеда (13 пина) •

77 11 577 326 Hang-on велостойка - за монтаж върху теглич - 2 велосипеда •

77 11 577 327 Hang-on велостойка - за монтаж върху теглич - 3 велосипеда •

77 11 577 328 Hang-on велостойка - за монтаж върху теглич - 4 велосипеда •

Превоз на багажи на покрива 

77 11 947 925 Напречни покривни релси - Стоманени •

82 01 299 011 Напречни покривни релси за монтаж върху надлъжните покривни релси •

77 11 420 781 Адаптор-преходник за покривни релси за велосипед/ски стойка - за Стоманени релси •

77 11 940 001 Ски стойка - 6 комплекта ски/4 сноуборда •

77 11 940 000 Ски стойка - 4 комплекта ски/2 сноуборда •

77 11 780 147 Велостойка за покривни релси - Expert 80 - 1 велосипед •

77 11 785 585 Твърда покривна кутия - 380л. •

77 11 785 586 Твърда покривна кутия - 480л. •

77 11 785 587 Твърда покривна кутия - 630л. •

82 01 728 219 Алуминиев багажник с товарен вал •

77 11 785 789 Накланяща се стойка за стълби за странично разтоварване •

77 11 574 510 Стойка за тръби за монтаж върху покривните релси •



Comfort

Сигурност – помощ при шофиране 

82 01 730 047 Предни паркинг сензори •

82 01 730 048 Задни паркинг сензори •

82 01 738 752 Камера за задно виждане •

82 01 733 899 Камера за задно виждане с постоянно наблюдение •

Сигурност – помощ и сигнализация 

77 11 943 837 Стикери за безопасност - Клас A •

77 11 943 838 Стикери за безопасност - Клас B •

82 01 733 201 Стойка за пожарогасител •

77 11 788 640 Пожарогасител - 1 кг. •

77 11 419 388 Пожарогасител - 2 кг. •

77 11 940 271 ON-OFF бутон за аварийна сигнализация •

77 11 940 270
Трисветлинен триъгълник + 2 лампи на аварийната сигнализация + Електрическата основа + 500-мм 2 бутон 
контролер - Клас 2

•

77 11 940 272 Ръчно управление на триъгълника •

77 11 785 782 Трисветлинен триъгълник с ръчно управление •

77 11 785 783 Аварийна светлина за Трисветлинен триъгълник •

Сигурност – предпазни мерки срещу кражба  

82 01 729 945 Аларма против кражба •

77 11 782 488 Система против кражба - OBD порт защита •

82 01 724 187 Секретни болтове за алуминиеви и стоманени джанти (4-болта в комплекта) •

82 01 724 188 Секретни болтове за UK алуминиеви и стоманени джанти (4-болта в комплекта) •

82 01 730 050 Вградена бордова камера •

Сигурност – вериги за сняг и чорапи за сняг 

77 11 780 253 Вериги за сняг – Premium – Размер 50 •

77 11 578 649 Чорапи за сняг – Размер 52 •
• : съвместими.  -: несъвместими. 







Предприети са всички предпазни мерки, за да се гарантира, че тази публикация е точна и актуална в момента на отпечатване. Този документ е създаден с помощта на предварителни и прототипни модели. В 
съответствие с политиката си на непрекъснато подобряване на продукта, Renault си запазва правото да модифицира спецификациите, автомобилите и аксесоарите, описани и представени тук, по всяко време. 
Всякакви такива модификации се съобщават на дилърите на Renault възможно най-скоро. В зависимост от държавата на продажба, някои версии могат да се различават и дадено оборудване може да не е 
налично (стандартно, като опция или като аксесоар). Моля, свържете се с вашия представител на марката Renault за най-актуална информация. По технически причини на печата, цветовете, представени в този 
документ, могат да се различават леко от тези на действителната боя или вътрешна облицовка. Всички права запазени. Възпроизвеждането под какъвто и да е формат на цялата или на част от тази публикация 
е забранено без предварително писмено разрешение от Renault. 

Конфигурирайте и поръчайте вашия Express Van на www.renault.com

Publicis – фото кредити:  
 отпечатано в EC – XXXXXXXXXXX – Януари 2022.

Renault s.a.s. е акционерно дружество с капитал 533,941,113.00 евро / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – RCS No. B 780 129 987 / Телефон: 0806 00 20 20.
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