Ny

Renault TRAFIC

En TRAFIC til ethvert
erhverv
Dine aktiviteter og din dagligdag er unikke. Den
Nye Renault TRAFIC genopfinder sig selv for at
opfylde dine specifikke behov. Blandt de mange
versioner finder du den, som bistår dig bedst i dit
arbejde, fra kassevogn til dobbeltkabine. Og for
de mest krævende kan den nye Renault TRAFIC
tilbyde talrige skræddersyede ombygninger. I tillæg
til dens uforlignelige lastkapaciteter har den fået
nyt design og en 2,0 liters motor kombineret med
en automatgearkasse.

Stærk personlighed
Den Nye Renault TRAFIC understreger sin stil og
brænder sig fast på nethinden efter første blik.
Fronten, den forkromede kølergrill og lyssignaturen
(C-Shape) og med lygter i Full LED forener dynamik
og robusthed. Den nye Renault TRAFIC er meget
mere end blot en varebil. Med dens personlighed
får du både effektivitet og sikkerhed.

Et rigtigt mobilt
kontor
Stig ind i dit nye arbejdsområde. Kabinen
på den Nye Renault TRAFIC er rummelig og
komfortabel med op til tre ordentlige pladser, og
den er indrettet, så du kan arbejde under optimale
forhold: Ergonomiske sæder med lænderegulering,
rat der kan tilpasses i højde og dybde, automatisk
klimaanlæg... Udstyret (smartphoneholder, ryglæn
til midtersæde, der kan lægges ned og bruges til
din computer...) bidrager sammen med kabinens
finish (harmoni i koksgrå, forkromede indlæg,
ny gearknop...) til, at du føler dig godt tilpas. Der
mangler ikke nyttige indretninger: Opbevaringsrum
på 90 l, bl.a. en stort opbevaringsrum på 54 l
skjult under passagersædet, giver dig alt inden for
rækkevidde. Den Nye Renault TRAFIC er således
din effektive partner.

Tilpasset dit team og
alle dine opgaver
Uanset om det er personer eller varer tager
den Nye Renault TRAFIC sig af det hele! Med et
rekordlangt lastrum på 4,15 m (ved at anvende
den smarte klap under passagersædet) og en
nyttevolumen, der går helt op til 8,6 m3, kan den
transportere alle materialer, værktøjer, genstande
med stor volumen, eller som optager meget plads.
De store skydedøre i siden og bagdørene, der
kan åbnes op til 255°, giver lettere adgang til
lastrummet ved håndtering. Har du brug for at
have dine medarbejdere med i bilen? Med den
Nye Renault TRAFIC kan du forene det nyttige
med det behagelige!

Udvid dit felt af
muligheder
Uanset dit erhverv har vi den Renault TRAFIC, du
skal bruge. Takket være vores store netværk af
360 godkendte karrosseriombyggere kan vi
skræddersy din bil efter dine behov. Kølevogn,
frysevogn, servicevogn, campingvogn,
handicapkørsel, ambulance, lift- og kranbil... Fra
det af Renaults ingeniører udviklede chassis til
de indvendige beklædninger og tilbehøret, alt
er gennemgået i detaljer for at tilbyde dig den
løsning, der passer til din anvendelse.

Online under kørslen
Vær altid online med multimediesystemerne
og tjenesterne Renault Easy Connect i den Nye
Renault TRAFIC. Med Media Nav Evolution og
R-LINK Evolution kan man tilslutte sin smartphone,
så man får gavn af sine foretrukne apps på den
store berøringsskærm på instrumentbordet. Brug
også appen R&Go, der knytter din smartphone
eller tablet til din bil for at styre hele dit
multimedieunivers. Endnu mere køreglæde i
1.

fuld sikkerhed.
1. Media Nav Evolution, kernen i multimedie lige
ved hånden. Med det nye tilbud kan du til enhver
tid bruge smartphone med Android Auto™ og
Apple CarPlay™ for at få mest muligt ud af dine apps.
Og den berøringsfølsomme tablet i bilen giver adgang
til alle funktionaliteterne: navigation med info-trafic,
håndfri telefon, digital radio, musik-streaming osv.
2. R&Go, integreret i din smartphone eller din tablet.
Lyt til din musik, administrer dine kontakter, naviger
med præcision, vurder dit forbrug... Med appen R&Go
kan det ikke blive nemmere. Du skal blot placere din
smartphone eller din tablet på den holder, der er beregnet
til formålet, og lade dig vejlede.
3. Med R-LINK Evolution kommer du endnu længere
med dine personlige indstillinger. Informationer om
bil, TomTom-navigation, telefoni, multimedie og apps
kan downloades via R-LINK Store for at gøre din kørsel
endnu mere behagelig. Find også alle dine apps med
smartphone-delingen Android Auto™.

2.

Android Auto™ er et mærke tilhørende Google Inc.
Apple CarPlay™ er et mærke tilhørende Apple Inc.

3.

Kør i fuld sikkerhed
For at forenkle dine erhvervskørsler, gøre dem
sikrere og mere flydende får du med den Nye Renault
TRAFIC en masse hjælpefunktioner til kørslen af
både praktisk og sikkerhedsmæssig art. Det bliver
nemmere at parkere med parkeringssensorer for og
bag. Bakkameraets billede er integreret i bakspejlet
eller i navigationsskærmen. Det Wide View Mirror,
der er integreret i solskærmen i passagersiden, gør
det muligt at vise blindvinkelområdet tre fjerdedele
tilbage for at øge sikkerheden. Kurvelyset, der er
forbundet med tågelygterne, giver øget udsyn på
mørke veje. Den Nye Renault TRAFIC tager vare
på din komfort og din sikkerhed.

Kør overalt,
i al slags vejr
Er du håndværker, landmand eller entreprenør?
Kører du i alt slags vejr, på forskellige terræntyper
og endda nogle gange på dårlige veje? For at
opfylde disse lejlighedsvise behov for forstærket
trækkraft og hjælpe dig med at klare dig ud af
vanskelige kørselsforhold har Renault udviklet
en ny teknologi: Extended Grip. En teknologi, som
forbedrer din varebils tilpasningsmuligheder på
vanskelige strækninger som uasfalterede veje eller
jordveje. Kørecomputeren computeren henter data
fra hjulene for at optimere bilens præstationer.
Når vejgrebet mistes, tilpasser den den effekt,
som motoren overfører til hvert hjul, for at øge
vejgrebet og gøre det nemmere at manøvrere bilen.

Carlab
Chromo zone Farver til TRAFIC
Kreativt værksted Miljøerne
Indtræk, Hjulkapsler og fælge
Konfigurationer Bil bygget efter mål til dit erhverv
Mål Volumen og måltegninger
Ekstraudstyr Det vigtigste ekstraudstyr
Tilbehør Udstyr som kendetegner en stil
Frihjul Motortyper
Udstyr og ekstraudstyr Den komplette liste

CARLAB Nuancer

(1) Almindelig lak. (2) Metallak. Billeder uden for kontrakt

CARLAB Kreativ værksted
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Hjulkapsler og fælge

16” hjulkapsel mini

16” hjulkapsel maxi

17” alufælg Cyclade

Hjul og dæk
Sommerdæk
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CARLAB Konfigurationer

Kassevogn
galvaniseret

2 galvaniserede sidepaneler

1 skydedør i siden

Kassevogn delvist
udstyret med ruder

1 skydedør i siden

2 skydedøre i siderne

1 skydedøre i siden

2 skydedøre i siderne

Kassevogn med ruder

2 skydedøre i siden

Vognbund med kabine

Bagdøre

Døre, der kan åbnes 180°/255°

Døre med rude, der kan åbnes 180°/255°

Bagklap med rude

CARLAB Mål
Kassevogn L1H1

Kassevogn L2H1

MÅL Kassevogn H1 (mm)
Nyttevolumen (m3)
Udvendige mål
Samlet længde
Samlet bredde/med sidespejle
Højde uden last
Akselafstand
Overhæng for
Overhæng bag
Lastområde
Bredde x længde af skillevægslemmen
Nyttelængde ved vognbund
Nyttelængde ved vognbund (inklusiv område under bænksæde)
Nyttelængde ved vognbund (inklusiv fodområde)
Nyttelængde 400 mm fra vognbund
Nyttelængde 1 m fra vognbund
Maks. Indvendig bredde
Bredde mellem hjulkasser
Nyttehøjde
Skydedør(e) i siden
Indgangsbredde ved skydedør 600 mm fra vognbund
Indgangsbredde ved skydedør 100 mm fra vognbund
Indgangshøjde ved skydedør

MÅL Kassevogn H1 (mm) (fortsættelse)
L1H1
5,2

L2H1
6

4 999
1 956/2 283
1 971
3 098
933
968

5 399
1 956/2 283
1 967
3 498
933
968

510 x 222
2 537
2 950
3 750
2 537
2 250
1 662
1 268
1 387

510 x 222
2 937
3 350
4 150
2 937
2 650
1 662
1 268
1 387

907
1 030
1 284

907
1 030
1 284

Bagdør
Indgangsbredde 70 mm fra vognbund
Indgangshøjde
Læssehøjde
Frihøjde

L1H1

L2H1

1 391
1 320
552
160

1 391
1 320
552
160

VÆGT- OG BELASTNINGSANGIVELSER Kassevogn H1 (kg)
Version
Tilladt totalvægt*
Vægt m. tom, køreklar bil*
Maksimal nyttelast*
Maks. last på foraksel
Maks. last på bagaksel
Maks. tilladt anhængervægt (med / uden bremse)
Maks. tilladt anhængervægt automatgearkasse
(med / uden bremse)

L1H1
1 000
1 200
2 780-2 820 2 940-2 980
1 699-1 743 1 699-1 743
1 073-1 081 1 235-1 243
1 585
1 585
1 650
1 650
2 000/750
2 000/750
1 650/750

1 650/750

L2H1
1 200
3 000-3 040
1 720-1 760
1 280
1 585
1 650**
2 000/750
1 650/750

* Afhængigt af motortype. ** Mulighed for op til 1.735 kg maks. som tilbehør til L2 kassevogne på specifik bestilling ved ombygning.

Kassevogn L2H2

MÅL Kassevogn H2 (mm)
Nyttevolumen (m3)
Udvendige mål
Samlet længde
Samlet bredde / med sidespejle
Højde uden last
Akselafstand
Overhæng for
Overhæng bag
Lastområde
Bredde x længde af skillevægslemmen
Nyttelængde ved vognbund
Nyttelængde ved vognbund (inklusiv område under bænksæde)
Nyttelængde ved vognbund (inklusiv fodområde)
Nyttelængde 400 mm fra vognbund
Nyttelængde 1 m fra vognbund
Maks. Indvendig bredde
Bredde mellem hjulkasser
Nyttehøjde
Skydedør(e) i siden
Indgangsbredde ved skydedør 600 mm fra vognbund
Indgangsbredde ved skydedør 100 mm fra vognbund
Indgangshøjde ved skydedør

MÅL Kassevogn H2 (mm) (fortsættelse)
L2H2
8,6
5 399
1 956/2 283
2 498
3 498
933
968
510 x 222
2 937
3 350
4 150
2 937
2 650
1 662
1 268
1 898
907
1 030
1 284

L2H2
Bagdør
Indgangsbredde 70 mm fra vognbund
Indgangshøjde
Læssehøjde
Frihøjde

1 391
1 820
552
160

VÆGT- OG BELASTNINGSANGIVELSER Kassevogn H2 (kg)
Version
Tilladt totalvægt*
Vægt m. tom, køreklar bil*
Maksimal nyttelast*
Maks. last på foraksel
Maks. last på bagaksel
Maks. tilladt anhængervægt (med / uden bremse)

L2H2
1 200
3 040-3 070
1 842-1 870
1 198-1 200
1 585
1 650**
2 000/750

* Afhængigt af motortype. ** Mulighed for op til 1.735 kg maks. som tilbehør til L2 kassevogne på specifik bestilling ved ombygning.

CARLAB Mål
Vognbund med kabine

MÅL Vognbund med kabine (mm)

VÆGT- OG BELASTNINGSANGIVELSER Dyb Kabine (kg)
L2H1

Udvendige mål (mm)
Akselafstand
Overhæng for
Overhæng bag
Samlet længde
Samlet bredde/med sidespejle
Samlet højde tom
Min. frihøjde
Mål ved ombygning (mm)
Maks. samlet længde ved ombygning
Maks. nyttelængde ved ombygning
Maks. overhæng bag ved ombygning
Maks. nyttebredde ved ombygning
Samlet højde ved ombygning

3 498
933
817
5 248
1 956/2 283
1 953
160
5 648
3 100
1 217
2 150
2 700

Version
Tilladt totalvægt med last (PTAC)*
Vægt m. tom, køreklar bil*
Maksimal nyttelast*
Maks. last på foraksel
Maks. last på bagaksel
Maks. tilladt anhængervægt (med / uden bremse)
*Afhængigt af motortype. ** 1735 kg som tilbehør på specifik bestilling ved ombygning.

L2H1
1 200
2 970-3 000
1 562-1 678
1 625
1 585
1 650**
2 000/750

CARLAB Options

1. Parkeringssensorer bag. For at gøre det lettere
at parkere advarer parkeringssensoren dig om
forhindringer bag bilen ved at udsende et lydsignal.
Derved reduceres risikoen for uheld og skader på din bil.
1.

2.

2. Forstærket lås. Denne ekstra lås, der er placeret på
bagdørene (med mulighed for at tilføje endnu en lås
på skydedøren i siden), giver dig optimal beskyttelse
og sikring af din last.
3. Håndfrit nøglekort. Med dette kort kan du låse,
åbne og starte bilen, uden at du behøver at tage kortet
frem. Du skal blot trykke på knapperne på døren eller
på startknappen.
4. Airbagsystem. Fører- og passagerairbag med
programmeret sikkerhedssystem, nakkestøtter og
3-punkt seler inkl. kraftbegrænsere og selestrammere.
Frakobling af passagerairbag, som gør det muligt
at installere en bagudvendt barnestol (i henhold til
lovgivningen). Gardinairbags ved de forreste pladser
kombineret med en sideairbag til beskyttelse af
brystkasse i tilfælde af individuelt passagersæde.

3.

4.

5. Klap under passagersæde. Med to klapper, der er
placeret i skillevæggen og under passagersædet, kan
læsselængden øges med 1,21 m.

5.

CARLAB Accessoires

1.

1. Tagrælinger. Meget praktisk med maksimal belastning
til cykelstativ, tagboks eller professionelt udstyr.
De opfylder standard kravene for sikkerhed og
modstand. Fås i sæt med 2 stk tagrælinger (maksimal
belastning: 89,5 kg) eller 4 stk tagrælinger (maks.
Belastning: 181,5 kg).

2.

2. Roterende stigeholder. Ergo Rack roterende
stigeholder giver dig mulighed for at transportere alle
typer stiger uden anstrengelse. Let at installere takket
være dens kompatibilitet med Renault tagstænger,
dette letvægts aluminiumssystem er specielt designet.
3. Novestra gummi gulvmåtter. Vandtætte måtter let
at vedligeholde for total beskyttelse af gulvet i kabinen.
I pakker med 4 eller 2 Tæpperne er faste og hurtigt at
installere takket være 2 sikre klip.
4. Tri-flash trekantsæt. Designet til køretøjer som skal
være genstand for en passende og lovgivningsmæssig
skiltning. Manualer eller elektriske tri-flash trekanter er
indbygget let aluminium og polyamid med belysning Ny
generation 3D-LED’er til synlighed og lang holdbarhed
liv. Let at installere takket være den specielle klæbebund
der opfylder gældende standarder.

4.

3.

Nm

CARLAB Motorer
kW

dCi 145

140
120

350

100

300

80

250

60

200

40

150

20

100

2000

3000

4000

dCi 120

kW

5000

tr/min

Mere effektiv kørsel

Nm

1000

140
120

350

100

300

80

250

60

200

40

150

20

Nu med den nye dieselmotor 2.0 dCi med turbo med variabel
geometri i henhold til Euro 6d-Temp-normerne. Den bringer den
nye TRAFIC op på et højere niveau.
Denne 5. generationsmotor fra 120 hk til 170 hk leverer en større
effekt (+ 25 hk) og et øget moment (+ 40 Nm), samtidig med at den
bliver stadig mere miljøvenlig. Dermed opnår du en klart forbedret
kørekomfort og et reduceret faktisk forbrug.

100

2000

3000

4000

dCi 170

kW

5000

tr/min

Den nye TRAFIC kassevogn fås med to kraftigere motortyper
(145 hk og 170 hk), som kan tilkobles den ne EDC-automatgearkasse
med dobbeltkobling. Samtidig kan den stadig levere med
1.6 dCi-motor (version 95 hk).

Nm

1000

140

400

120

350

100

300

80

250

60

200

40

150

20

100

Ydelse

1000

2000

3000

4000

5000

Moment
tr/min

dCi 95
Stop & Start

dCi 120
Stop & Start

dCi 145
ENERGY

Miljønorm
Typegodkendelsescyklus

dCi 145
ENERGY

dCi 170
ENERGY

dCi 170
ENERGY

Euro 6
WLTP

TRANSMISSION
Gearkassetype
Antal gear
Stop & Start + Energy Smart Management
Serviceinterval

Manuel gearkasse

Manuel gearkasse

Manuel gearkasse

6

6

6

EDC-automatgearkasse
med dobbeltkobling
6

ã

ã

ã

ã

6

EDC-automatgearkasse
med dobbeltkobling
6

ã

ã

1 997

1 997

125 (170) ved 3 500
380 ved 1 500

125 (170) ved 3 500
380 ved 1 500

NC

NC

NC
NC

NC
NC

Manuel gearkasse

Op til 40 000 km/2 år

MOTOR
Slagvolumen (cm3)
Indsprøjtningstype
Brændstof og tankvolumen (L)
Antal cylindre
Antal ventiler
Maks. ydeevne i kW CEE (hk) ved o/m
Maks. drejningsmoment i Nm CEE ved o/m
Adblue tankvolumen (L)

1 598

1 997

70 (95) ved 3 500
260 ved 1 500

88 (120) ved 3 705
320 ved 1 500

NC

165

16,1/ 165/ -

18,5/tbc
144 /tbc

1 997
1 997
Common rail + turbo med variabel geometri
Diesel - 80
4
16
107 (145) ved 3 500
107 (145) ved 3 500
350 ved 1 500
350 ved 1 500
20

PRÆSTATIONER
Tophastighed (km/t)
Forbrug og CO2-emissioner
Forbrug ved blandet kørsel (km/l)*
CO2-emissioner (g/km)*

176

NC
NEDC BT V-Low
18,5/18,5
NC
143/142
NC

STYRETØJ
Vendediameter mellem kantsten (m)
Vendediameter mellem mure (m)

Kort akselafstand: 11,84 Lang akselafstand: 13,17
Kort akselafstand: 12,40 Lang akselafstand: 13,73

BREMSESYSTEM
ABS med AFU og EBV / adaptiv ESC med ASR
Foran: ventilerede bremseskiver - Bagved: massive
bremseskiver diameter / bredde (mm)

Standard
296/28 - 280/12

DÆK
Dæk- / hjulstørrelse
Dæk- / hjulstørrelse
* N1 Kassevogn H1 / M1.

Standard: 205/65 R16
Ekstraudstyr: 215/60 R17

CARLAB Udstyr og ekstraudstyr
L1H1
L2H1
L2H2

Kassevogn
E1

Chassis
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UDVENDIGT
Kølergirill med kromhåndtag, forkofanger, sidespejlhuse og grafitsort trinbræt bag
Grafitsort forkofanger
Sportspakke 1: sidekolonner bag og skydedørskappe i karrosserifarve (H1 versioner)
Sportspakke 2: forkofanger halvt i karroserifarve, sidekolonner bag og skydedørskappe i karrosserifarve (H1 versioner)
Sportspakke 3: kølergrill med kromindlæg og blank sort kant, forkofanger halvt i karroserifarve, sidekolonner bag, skydedørskappe og sidespejle i karroserifarve (H1 versioner)
Sportspakke 4: kølergrill med kromindlæg og blank sort kant, forkofanger halvt i karroserifarve, sidekolonner bag, skydedørskappe, sidespejle, sidebeskyttelser og bagkofanger i karroserifarve*
Metallak / specialmaling på bestilling
16” Bol-hjulkapsler / 16” maxi-hjulkapsler
Fire 17” Cyclade-alufælge (H1 versioner)

SIKKERHED
ABS med EBV (elektronisk bremsekraftfordeler) og nødbremseassistent forbundet til 4 skivebremser
Elektronisk stabilitetskontrol ESC tilpasset lasten, Extended Grip, Hill Start Assist, Trailer Swing Assist, automatisk lastkompensering (LAC)
Elektronisk startspærre
SRP-airbag i førerside, nakkestøtter og trepunktsseler (inkluderer kraftbegrænser og selestrammer)
Airbag til sidepassager, nakkestøtter og trepunktsseler (inkluderer kraftbegrænser og selestrammer)
Deaktivering af passagerairbag (installation af barnesæde med ryg mod vej i henhold til lovgivningen)
Dæktrykovervågningssystem
Gardinairbag (+ bryst til individuelt passagersæde)
Fartpilot og hastighedsbegrænser med ratbetjeninger
Hastighedsbegrænser 90/100/110/120/130 km/t
Baksensor med 4 sensorer som kan deaktiveres på instrumentbræt
Bakkamera med visning i bakspejl eller på R-Link- eller Media Nav-skærm (afhængigt af ekstraudstyr) (Ikke H2)
Tyverisikret reservehjulsholder (kræver reservehjul)
Elektrisk centrallås af dørene med fjernbetjening og automatisk låsning under kørslen
Superlåsning af dørene
To nøgler med 2 knapper samt fjernbetjening / med mulighed for kun at låse døren op i førersiden
To nøgler med 3 knapper samt fjernbetjening / med mulighed for kun at låse døren op i førersiden
Ekstranøgle
Håndfrit nøgle
Forinstallation til tyverialarm

UDSYN - BELYSNING - KØRSEL
Tågelygter
Forlygter FULL LED
Sidespejle med to spejle
Vidvinkelspejl(1)
Servostyring, rat m. 4 eger højde- og dybdejusterbart
Eco-Mode knap
Digital fartskriver
Kørecomputer: gennemsnitshastighed, samlet / gennemsnitligt / øjeblikligt forbrug, rækkevide, ur, samlet og partiel kilometertæller
Udetermometer

KOMFORT
El-betjente ruder foran, singletouch-funktion i førerside
El-justerbar sidespejle med varme
El-justerbar sidespejle med lange arme og varme
Varme og ventilation med 4 hastigheder, luftcirkulation + tonede ruder
Manuelt klimaanlæg foran(2) med supplerende varmer og pollenfilter
Automatisk klimaanlæg foran(2) med supplerende varmer
Læderrat (kræver hastighedsbegrænser)

INSTRUMENTBRÆT, SÆDER OG PRÆSENTATION AF INTERIØR
Instrumentbræt 100% Mørkegråt
Instrumentbræt med mørkegrå overflade og lukket opbevaring, kromringe på instrumentbræt, blanke sorte konturer omkring ventilationsspjæld, kromvignet på gearknop og krom konturer omkring højtalere
Belyst og afkølet handskerum (med klimaanlæg)

Førersæde med forstærket sidestøtte, justering af højde og længderetning samt hældning af ryglæn
”Komfort”-førersæde med justerbar lændestøtte og armlæn
Passagerbænksæde foran m. 2 pladser og forstærket sidestøtte
Passagerbænksæde foran m. 2 pladser, forstærket sidestøtte og opbevaringsrum under sæde
Bænksæde ”mobilt skrivebord”: Passagerbænksæde foran m. 2 pladser, opbevaring til bærbar computer, skriveplade og 54 liters opbevaringsrum under sæde
Individuelt ”komfort”-passagersæde for med justering af højde og længderetning, hældning af ryglæn samt lændestøtte og armlæn
Forsæder med varme (ingen varme med passagerbænksæde)
Uden passagerbænksæde
Bænksæde bag med 3 pladser
Bænksæde bag med 3 pladser, armlæn, højdejusterbare nakkestøtter og Isofix-fastspænding på yderpladser
”Komfort”-bænksæde bag med 3 pladser og justering af ryglænets hældning
Bænksæde bag med løftbare sæder 2/3 og flytbart opbevaringsrum under sæde
Kompo-indtræk
Sort Java-indtræk
Solafskærmende rullegardiner, læselamper, 12 V stik og trinbrætsbelysning
Gulvbelægning af vaskbar lydabsorberende gummi / skridsikkert

Kassevogn
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LASTOMRÅDE
Ekstra stærke surringsøjer på gulv
Kassevogn: L1 og L2
- Dyb kabine: 4 i L1, 6 i L2 (490 daN på 30 s, ISO 2 7956 norm)
8 supplerende surringsøjer i halv og i fuld højde (75 daN) (10 uden sidedøre, 2 i dyb kabine)
Trægulv i lastområde
Fuld træbeklædning af lastrum (disponibel som tilbehør)
Reolindretning lastrum
Kørelys forstærket med LED

SKILLEVÆGGE, DØRE OG RUDER
Fuld skillevæg i lastrum galvaniseret / med rude
Fuld skillevæg i lastrum galvaniseret / med rude og lem under passagerbænksæde
Uden skillevæg (kassevogn forberedt til supplerende tilpasning)
Knagerække i lastrum
Skydedør i side galvaniseret / med rude / med oplukkelig rude i højre side
Skydedør i side galvaniseret / med rude / med oplukkelig rude i venstre side
Galvaniseret panel i højre side
Galvaniseret panel / med rude / med oplukkelig rude i venstre side
Bagdøre, der kan åbnes 180°, galvaniserede / med ruder (med bagvinduesvisker og el-bagrude)
Bagdøre, der kan åbnes 255°, galvaniserede / med ruder (kun L2, uden bagvinduesvisker)
Bagklap med rude, bagvinduesvisker og el-bagrude
Ekstratonede bagruder (H1 versioner)
Lås til venstre bagdør

KOMMUNIKATION
Radio Connect R&Go Bluetooth®, USB- og Jackstik på instrumentbræt, kontroleret via ratbetjeninger, USB under armlæn og integreret skærm
Media Nav: 7” touchscreen navigation, Bluetooth® radio, USB- og Jackstik på instrumentbræt, kontroleret via ratbetjeninger
Kort over Østeuropa / Vesteuropa (afhængigt af land)
Holder til Smartphone
Holder til Tablet

ANDET UDSTYR
Højkapacitetsbatteri (720 A til 800 A afhængigt af versionsudstyr)
12 V stik som tilbehør i lastrum
Kabelforbindelse til supplerende tilpasning
Supplerende adapterboks
16” reservehjul I stål under vognen
Dækreparationssæt i stedet for reservehjul
Anhængertræk
ã = Standard. ¤ = Ekstraudstyr. - = Ikke disponibel. (1) Udsyn til blind vinkel 3/4 bagved. (2) Indeholder fluorholdige drivhusgasser.

* Bagkolonner, skydedørskappe, sidespejle og bagkofanger i karrosserifarve ikke disponible på Vognbund med kabine.

CARLAB Kvalitetsside
”Fra udviklingen i vores designstudier, via produktionsleddet og frem til distributionen gennem vores netværk stræber vi
efter at yde høj kvalitet.”
Laurens van den Acker, Direktør for industrielt design i Renault-koncernen

Kvalitet made in France
Fra den første Renault R16, der kom ud fra vores fabrik i Sandouville i 1964, til den første Renault ESPACE
i dag, har TRAFIC siden 2014 været en de 14 biler, der fremstilles her, alle med samme strenge krav til
kvalitet. Den sælges i mere end 50 lande og er førende i Europa i sit segment. Denne succes skylder
vi også de 2.800 mænd og kvinder, som deltager engageret i hele den industrielle proces for at kunne
tilbyde dig et erhvervskøretøj med optimal ydelse, funktion og brændstoføkonomi.

En motor af 5. generation med optimale præstationer
Større effekt og moment i kombination med et forbrug, der er reduceret til et minimum. Disse kvaliteter
er de primære trumfer for den nye 2,0 liters motor fra Cléon, som der har været store forventninger
;03ϺȨ9+,5;0326)3,:+,55@,
м(<;64(;.,(92(::,пΙм;905:4,+.,(9:20-;,-<52;0656.;9(5:40::065
med våd dobbeltkobling), bliver køreglæden endnu større, fleksibiliteten og reaktionsevnen øges, og
)9B5+:;6--69)9<.,;9,+<*,9,:Ϻ ,5,9<+=023,;:(44,54,++,;-ʱ9,5+,;@:2,4B92, ,;9(.ϻ:64
er et forbillede for de mest ansete kvalitetsmærker. Bemærk også, at den nye TRAFIC er udstyret med
+,5@, м3@.;,9ϻ+,9.0=,9:;ʱ99,:022,9/,+6.@+,3:,

Upåklagelig kvalitet
Det har altid været en hjertesag for Renault at skabe og fremstille effektive, robuste, komfortable
biler, der er i front, når vi taler design og teknologi. Når mere end 500.000 kunder i dag har tillid til
Renault TRAFIC, er det ikke et tilfælde. Det er belønningen for mange års forskning, lytten til folks
forventninger samt et præcist kendskab til dine vaner og behov. Valg af materialer, kabinens komfort
og fleksible indretning, intelligent udstyr, integreret teknologi... Renault har med den nye TRAFIC
fokuseret på den opfattede kvalitet samt styrkelsen af ydelser og funktionaliteter for med intelligens
og modernitet at hjælpe dig i dit erhverv.

Et skræddersyet udvalg
Der er mulighed for at bygge mere end 275 versioner
ЁΕ3B5.+,9ЁΕ/ʱ1+,9ЁΖ5@;;,3(:;,9
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CARLAB Service

Renault serviceaftalter
Vil du gerne spare tid og slippe for bekymringer?
Så vælg en serviceplan.
Der er tidspunkter og faser i din Renaults levetid,
/=69+,5/(9)9<.-69:B930.674B92:64/,+ϼ
periodisk eftersyn, påfyldning af væsker, kontrol af
sliddele med udskiftning efter behov, alt i henhold til
fabrikkens anbefalinger.
):63<;960:1B3,5ϼ
м,5(<3;м5,;;,;:,2:7,9;0:,6.690.05(3,,5(<3;м
dele af høj kvalitet.
м 05)03)30=,94,9,=B9+=,+=0+,9,:(3.Ϻ
м,+30.,/63+,3:,(-+05)034,+:;@905.(-<+.0-;,9Ϻ
Udvidet garanti
Hos Renault påtager vi os alle reparationer og
udskiftninger af defekte mekaniske, elektriske og
elektroniske dele, der eventuelt kan forekomme
i den periode, der følger efter købet af en ny eller
brugt bil. En udvidet garanti forlænger fordelene i
din fabriksgaranti. Få endnu mere ro i sjælen.

Kør uden problemer
ʱ90966.4(.Ϻ <675Ȩ9-()902:.(9(5;00ΖȨ9,33,9
6=,9ΓΒΒΒΒΒ24Ϲϼ 9(;0:9,7(9(;0650523Ϻ+,3,6.
arbejdsløn, assistance 24 timer i døgnet ved havari
med reparation på stedet eller bugsering, lakgaranti
i X år med ubegrænset kilometertal, rustgaranti i
XX år med ubegrænset kilometertal,

мȨ9+,5-ʱ9:;,(-+,;605+;9B--,9ϻ,9+,9
ubegrænset kilometertal de to første år.
м ,9;(.,:(3;0+/Ȩ5+64+05)030+,;),+:;,6.
mest kyndige netværk af eksperter.
м90.05(3,+,3,;03(33,05+.9,)Ϻ
м (9(5;07Ȩ67;03ΖȨ96.ь,33,9ΓΒΒΒΒΒ24Ϻ
Online tjenester
,+,5(<3;м =63<;065ϻ+,9,9(5,92,5+;:64
det bedste multimediesystem i Europa**, kan du
også benytte disse tjenester i din bil. De er innovative
og intuitive og giver dig de essentielle funktioner her
6.5<ϼ <,926)3,;677Ȩ=,9+,5642905.+0.ϻ+<-Ȩ9
førerassistenter, som optimerer din kørsel, sammen
med sikkerhedsadvarsler af højeste kategori.

Den bedste oplevelse:
м(=0.(;065ϼ69;)(:,9-6905:;(33,9,;0+05)034,+
gratis opdateringer i de første tre år. Hvis du ønsker
at forlænge dit abonnement i de efterfølgende
måneder, gør du det helt enkelt ved at downloade
-9(м;69,Ϻ
м9(-024,3+05.,9ϼ0:;9(-022,57Ȩ+05:;9B2505.
i realtid.
м77м2(;(36.ϼ037(:/=,9;ʱ1,)3020+05)03,-;,9+05,
ʱ5:2,9=,+(;+6>536(+,+05,5@,(77:7Ȩм
;69,ϼ 6@6;,ϻ0*/,305ϻм6<5+ --,*;ϻ:;@905.(-
2ʱ9,7(<:,9ϻм:;9ʱ4Ϻ

* *Kilde: undersøgelse fra SBD 2014

Forlæng oplevelsen i Renault Traﬁc
på www.renault.dk

Vi har bestræbt os på at gøre oplysningerne i denne brochure så nøjagtige og opdaterede som muligt. Den er udarbejdet på basis af prøveserier eller prototyper. Renault tilstræber konstant at forbedre sine produkter og forbeholder sig til enhver tid retten til at
foretage ændringer af speciﬁkationer, biler og tilbehør, som beskrives og præsenteres heri. Renaults forhandlere vil få meddelelse om sådanne ændringer hurtigst muligt. Versionerne kan variere afhængigt af salgslandet, og visse udstyrsdele vil evt. ikke kunne
leveres (som standard, ekstraudstyr eller tilbehør). Henvend dig til din lokale forhandler for at få de seneste informationer. På grund af trykketeknikken kan farverne i denne brochure adskille sig let fra de faktiske farver på lak eller indtræk. Med forbehold af alle
rettigheder. Uanset form eller måde er gengivelse af hele eller dele af denne publikation forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Renault.
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