Renault TWIZY

Elektrická potěšení
Něco takového, jako je TWIZY, jste ještě neviděli. Tento
ultramobilní nespoutaný parťák vás vezme všude, kam budete
chtít. A pokud jde o nabíjení, není nic snazšího. Připojte jej
k síti doma nebo jej zapojte do kterékoli běžné 230V zásuvky.
Nejpozději za 3 hodiny a 30 minut* bude akumulátor plně
nabitý. Jeho konstrukce vychází z jeho funkce: nahoru výklopné
dveře umožňují snadné nastupování i v našich občas poněkud
přeplněných městech. Jezdit s TWIZY je čistá zábava – když
vás na to užije, TWIZY ví, jak vás naplnit en-TWIZY-asmem.
* Teploty blízké nebo pod 0 °C prodlužují dobu nabíjení a zkracují životnost
akumulátoru. Extrémně nízké teploty omezují množství energie, kterou může
akumulátor uložit a využít. Doporučujeme volit pro nabíjení a dlouhodobé
parkování místa, na kterých teplota neklesne pod 0 °C.

Vneste si do života trochu zábavy

TWIZY je o krok napřed… předbíhá svou dobu. Tento plně elektrický šperk přichází s otevřeným prostorem pro cestující a svérázným designem. Verzi s maximální
rychlostí 80 km/h mohou řídit řidiči s řidičským průkazem skupiny B. TWIZY vám nabízí svobodu, po níž toužíte, s ochranou, kterou potřebujete. Můžete jezdit
zcela v bezpečí a díky jeho kompaktním rozměrům je parkování hračkou. Naskočte rovnou do budoucnosti a nechte proudit svoji energii.

TWIZY přesně pro vás

Užívejte si ničím nerušený výhled na město, když se rozhodnete pro průhlednou* střechu, a přizpůsobte si karoserii díky výběru z široké palety veselých barev.
S TWIZY si nemusíte závidět: nejenže má každý své vlastní sedadlo, ale může si také vychutnat individuálně nastavitelný komfort. Vybavte TWIZY okny*
a dalším příslušenstvím dle svého výběru. S kým si vyrazíte? Volte chytře, je to útulný dvoumístný vůz. Silné emoce zaručeny.
* K dispozici za příplatek.

Ochranitelský instinkt

Život ve městě je zábavnější, když se cítíte bezpečně: TWIZY poskytuje potřebnou ochranu. Jeho trubkový podvozek, vyvinutý divizí Renault Sport, vás chrání
před nárazy a jeho čtyři kotoučové brzdy zaručují skutečnou aktivní bezpečnost. Jsou zde i prvky pasivní bezpečnosti v podobě čtyřbodových bezpečnostních
pásů a airbagu řidiče. Vůz TWIZY je nabitý technologiemi. Za příplatek jsou k dispozici zadní parkovací senzory* usnadňující parkovací manévry. Ideální
způsob jak udržet TWIZY bez úhony.

Komfort a praktičnost

Díky vybavení vozu a jeho mnoha praktickým úložným prostorům si můžete užívat bezpečnou a příjemnou jízdu. Okna*, která lze pomocí systému zipů
odejmout nebo sklopit, chrání cestující před větrem a deštěm. A když to počasí dovolí, umožňují jim naplno si vychutnat slunce. Bluetooth® hands-free vám
v kombinaci se zabudovanými reproduktory* umožňuje bezpečně telefonovat nebo poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Pomocí magnetického držáku chytrého
telefonu* můžete svůj přístroj snadno upevnit k palubní desce svého vozu Renault TWIZY. Skutečný život je plně mobilní.
* K dispozici jako příslušenství.

Personalizace
Vnější vzhled
Barvy karoserie

Černá Etoilé(1)

Bílá Snow(1)

Červená Filament

Modrá Caraïbe

Oblouky

Černá Etoilé(1)

Bílá Snow(1)

Červená Filament

Modrá Caraïbe

Kryty a disky kol

Okrasný kryt kola,
design Slate, šedý
(standardně)

Okrasný kryt kola,
design Slate, bílý

Disk z lehkých slitin,
černý s diamantovým
efektem

(1) Metalický lak.

URBAN

VÝBAVA

TWIZY Urban má všechny základní rysy modelu TWIZY: flexibilitu, dynamiku
a bezpečnost. Ale především design, který hovoří sám za sebe.

Bezpečnost
• Čtyři kotoučové brzdy
• Z.E. Voice: výstražný signál pro chodce
• Čelní airbag řidiče
• Čtyřbodové samonavíjecí bezpečnostní pásy vpředu
• Tříbodové samonavíjecí bezpečnostní pásy vzadu
• Přední sedadlo s úpravou proti podklouznutí
• Zadní sedadlo kompatibilní s podsedáky pro děti o hmotnosti nad 15 kg
• Imobilizér
• Uzamykatelný sloupek řízení
• Aktivace parkovací brzdy při vypnutí motoru
Jízda
• Automatická jednostupňová převodovka (redukční převod)
• Rekuperace brzdné energie
• Přímé hřebenové řízení
• Stěrač čelního skla s cyklovačem a ostřikovačem
• Odmlžování čelního skla
Interiér
• Černá skořepina sedadla a ovál přístrojové desky
Exteriér
• Chromovaná loga Renault vpředu a vzadu
• Ocelová kola 13“, kryty v barvě šedá Snowﬂake
• Černé kryty vnějších zpětných zrcátek
• Černá střecha
• Rám dveří v barvě karoserie

Interiér
Detail interiéru

Komfort
• Boční deﬂektory vpředu
• Možnost sklopení předního sedadla z pozice spolujezdce
• Posuvné přední sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy
• Zadní sedadlo s integrovanou opěrkou
• Schránka v přístrojové desce vlevo o objemu 3,5 litru
• Schránka v přístrojové desce vpravo o objemu 5 litrů, uzamykatelná
• Úložný prostor o objemu 31 litrů za opěradlem zadního sedadla a pod sklopným
sedadlem, uzamykatelný
• Zásuvka 12 V – 55 W pro příslušenství v palubní schránce vlevo
Speciální výbava pro elektromobil
• Nabíjení: zobrazení nabití akumulátoru (v %)
• Ukazatel rychlosti a zařazeného módu
• Palubní počítač (údaje o dojezdu, počítač ujeté vzdálenosti, hodnocení úspornosti jízdy)
• Hodiny
• Varování při nerozsvícených světlech a při zařazení zpátečky
• Režim Eco
• Upozornění na nízkou úroveň nabití (posledních 12 % a posledních několik
kilometrů)
• Nabíjecí kabel o délce 3 m v přední části vozu

Na volnoběh
Schválený typ
Počet sedadel URBAN

TWIZY
Těžká čtyřkolka (L7e)
2

MOTOR
Typ motoru
Maximální výkon v kW (k)
Maximální točivý moment v Nm
Otáčky motoru (ot/min) při maximálním točivém momentu
Pohon

3CG – elektrický indukční motor
13 (17)
57
Od 0 do 2 100 ot/min
Elektrický

PŘEVODOVKA
Manuální – Automatická
Typ
Počet převodových stupňů vpřed

Automatická
Redukční převod
1

VÝKON
Maximální rychlost (km/h)
50 m s pevným startem (s)
0-45 km/h (s)
30-60 km/h (s)

80
6,6
6,1
8,1

SPOTŘEBA V MĚSTSKÉM PROVOZU DLE CYKLU ECE-15
CO2 (g/km)
Reálný dojezd (km)*
Wh/km

0
100
63

SYSTÉM ŘÍZENÍ
Elektrický posilovač řízení
Průměr otáčení, stopový (m)
Počet otáček volantu

Přímé hřebenové řízení
6,8
2,8

SYSTÉM NÁPRAV
Typ přední nápravy
Typ zadní nápravy

Pseudo-McPherson – kombinace pružin / tlumiče / pružného dorazu
Pseudo-McPherson – kombinace pružin / tlumiče / pružného dorazu

KOLA A PNEUMATIKY
Rozměry přední pneumatiky
Rozměry zadní pneumatiky

125/80 R13
145/80 R13

BRZDOVÝ SYSTÉM
Vpředu (typ, průměr v mm)
Vzadu (typ, průměr v mm)

Plné kotouče, 214 mm
Plné kotouče, 204 mm

AKUMULÁTOR
Kapacita akumulátoru (kWh)

6,1

HMOTNOST (KG)
Pohotovostní hmotnost (bez akumulátoru)
Přípustná celková hmotnost

474 (375)
690

* Dojezd vozu Renault TWIZY, měřený a certiﬁkovaný úřadem UTAC v cyklu ECE-15, činí 100 km.
Podobně jako spotřeba paliva u vozidel se spalovacím motorem v reálných podmínkách je i dojezd vozu Renault TWIZY ovlivněn několika proměnnými, které závisí zejména na řidiči. Hlavními faktory jsou rychlost, rovnost vozovky a styl
jízdy. Můžete například dosáhnout dojezdu přibližně 80 km při hospodárném stylu jízdy a zhruba 50 km při náročném používání. Proto vám poskytujeme nástroje pro řízení vašeho dojezdu s použitím nových ukazatelů na přístrojové
desce – zejména ukazatel úspornosti jízdy, který vám říká, jakou máte v daném okamžiku spotřebu energie. Abyste svůj dojezd optimalizovali, maximalizujte rekuperaci energie při zpomalování a omezte používání příslušenství
napájeného akumulátorem (jako je odmlžování čelního skla a světlomety).
Teploty blízko 0 °C nebo pod nulou prodlužují dobu nabíjení a zkracují životnost akumulátoru. Teploty výrazně pod nulou omezují množství energie, kterou akumulátor dokáže uchovat a dodávat. Doporučujeme volit pro nabíjení
a dlouhodobé parkování taková místa, kde teplota zůstává nad 0 °C.

Rozměry

ÚLOŽNÉ PROSTORY (dm3)
Objem zavazadlového prostoru
Objem palubní schránky vlevo
Objem palubní schránky vpravo
ROZMĚRY (mm)
A Rozvor
B Celková délka
C Přední převis
D Zadní převis
E Rozchod vpředu
F Rozchod vzadu
Šířka přes přední blatníky
G Šířka přes zadní blatníky
Celková šířka s vnějšími zpětnými zrcátky / dveřmi
H Výška nezatíženého vozu
H1 Výška nezatíženého vozu s otevřenými dveřmi min./max.
K Světlá výška (zatíženého vozu)
L Rozsah posunu předního sedadla
P Výška pod střechou na předním sedadle
Q Výška pod střechou na zadním sedadle

31
3,5
5

1 686
2 338
313
339
1 094
1 080
1 237
1 232
1 381/1 396
1 454
1 818/1 980
120
200
908
843

INFORMACE O RECYKLACI AKUMULÁTORU ELEKTROMOBILU
• Lithium-iontový akumulátor vašeho elektromobilu Renault je recyklovatelný.
• Nepokoušejte se vyjímat akumulátor sami, aby nedošlo k zasažení elektrickým
proudem, úrazu nebo popálení. S akumulátorem smí manipulovat pouze odborník
na elektromobily.
• Za účelem výměny akumulátoru v souladu s podmínkami smlouvy se obraťte na
svého dealera elektromobilů RENAULT.

Objevte Renault TWIZY
na www.renault.cz

Přesnosti této publikace a její aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl vytvořen na základě předvýrobních a prototypových modelů. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si společnost Renault
vyhrazuje právo kdykoli změnit speciﬁkace i popisovaná a představovaná vozidla a příslušenství. O všech takových změnách jsou dealeři společnosti Renault informováni co nejdříve. V závislosti na zemi prodeje se mohou některé verze lišit a některé
prvky výbavy nemusejí být k dispozici (jako standardní nebo příplatková výbava nebo jako příslušenství). Spojte se prosím se svým nejbližším dealerem, aby vám poskytl aktuální informace. Z technických a polygraﬁckých důvodů se mohou barvy
reprodukované v této publikaci mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Reprodukování celé publikace nebo její části, provedené jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem
uděleného písemného svolení společnosti Renault je zakázáno.
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Renault doporučuje

Autoři fotograﬁí: R. Richter, S. Agnetti, Y. Brossard, S. Gomez / HKCORP. Poděkování: vertikální zahrada Patricka Blanca, fórum v Blanc-Mesnil – vytištěno v EU – duben 2018.

