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os essenciais
até 3,7 m3 de 
carga



1,91 m de 
comprimento de 
carga

até  
47 litros de 
arrumação

10 sistemas 
avançados 
de ajuda à 
condução*

abertura  
lateral recorde 
de 716 mm

* disponíveis conforme a versão.



maior capacidade  
de transporte

1. abertura de 180° das portas traseiras
2. comprimento de carga de 1,91 m e 2 portas  

laterais deslizantes
3. abertura lateral de 716 mm e volume de carga 

até 3,7 m3
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Precisa de transportar mercadorias de uma forma eficaz e 
funcional? O Novo Renault Express Van foi feito para si! Com portas 
traseiras assimétricas que se abrem a 180°, comprimento de carga 
de 1,91 m com antepara completa e 3,3 m3 de volume útil, o Novo 
Renault Express Van apresenta a melhor relação entre o comprimento 
do espaço de carga e o comprimento total do veículo. A porta lateral 
deslizante oferece uma abertura recorde de 716 mm, o que facilita  
as operações de carga e descarga.
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espírito prático

1. porta-objetos fechado por cima do volante
2. porta-luvas de 7,4 litros
3. espaço de arrumação de tejadilho  

de 21,8 litros

No dia a dia, precisa de ter tudo à mão. 
O Novo Renault Express Van beneficia de um habitáculo com 
um volume generoso e dispõe de numerosos espaços de 
arrumação para receber todos os objetos úteis durante os 
seus dias de trabalho. Em altura, o espaço de arrumação de 
tejadilho propõe um volume largo e profundo de 21,8 litros. 
No porta-luvas fechado*, com um volume de 7,4 litros, podem 
ser guardados todos os pequenos objetos do quotidiano. Por 
cima do volante, um porta-objetos fechado constitui mais um 
perfeito porta-luvas.

1

2 * consoante a versão.
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ao serviço  
da sua eficácia

O tempo que passa ao volante é precioso. O Novo Renault Express 
Van dispõe do conforto e das ferramentas multimédia indispensáveis. 
O banco do condutor(2) e o volante reguláveis em altura, o apoio de 
braço(2), os comandos e os bancos ergonómicos asseguram-lhe 
o máximo conforto. O sistema multimédia Easy Link(2) permite a 
replicação do seu smartphone. Desta forma, tem ao seu dispor todas 
as suas aplicações de navegação, de música ou, muito simplesmente, 
acesso às suas comunicações telefónicas. Por último, graças ao 
carregador do smartphone por indução(3), carregue o seu smartphone 
com toda a simplicidade.

1. sistema de assistência à visão traseira 
permanente(1) e replicação de smartphone

2. sistema multimédia Easy Link
3. carregador de smartphone por indução

2

3

(1) sistema de assistência à visão traseira permanente.
(2) consoante as versões. 
(3) consoante a compatibilidade do telemóvel e consoante a versão.
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o seu comercial ligeiro 
por medida

É um técnico? O seu veículo transforma-se numa oficina. Horticultor? 
Escolha uma versão frigorífica para transportar fruta e legumes. 
Jardineiro, paisagista, coletividade local? O modelo pick-up foi 
pensado para si… O Renault Express Van oferece 8 versões transformadas. 
Qualquer que seja a sua atividade, encontrará na gama exatamente  
o veículo que melhor se adapta às suas necessidades. Uma vasta rede 
de transformadores certificados pela Renault propõe-lhe adaptações 
de qualidade que vão ao encontro das exigências da sua atividade.  
O verdadeiro produto concebido por medida!

1. Renault Express Van frigorífico
2. Renault Express Van estaleiro e pick-up 

(disponível posteriormente)
3. Renault Express Van estaleiro
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retrovisor inteiror “wide view”
Instalado na pala de sol do passageiro, melhora a visão 
e permite-lhe limitar o impacto dos ângulos mortos 
nos cruzamentos em Y.

câmara de marcha-atrás 
Transmite para o ecrã easy link ou para o retrovisor interior 
uma visão do espaço atrás do veículo quando engrena a 
marcha-atrás. As linhas de orientação facilitam e permitem 
que realize as suas manobras com toda a segurança.

sistema de assistência à visão traseira permanente
Através de um ecrã digital, – que substitui o retrovisor interior, – 
poderá visualizar a imagem captada pela câmara instalada 
na traseira do veículo. Um equipamento realmente prático 
para as versões chapeadas!

sistema de ajuda ao arranque em subida 
Associado ao ESC, permite que a pressão de travagem se 
mantenha automaticamente durante 2 segundos para que 
disponha do tempo necessário para soltar o pedal do travão 
e pressionar o do acelerador. O sistema ativa-se quando a 
inclinação do piso é superior a 3%.

sistema extended grip de antipatinagem 
inteligente
Otimiza a motricidade em condições difíceis de circulação. 
Ativo até aos 50 km/h e ativável manualmente, permite manter 
o controlo do veículo em caso de perda de aderência.

sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro 
e traseiro
Este sistema dispõe de radares que facilitam as suas manobras,
prevenindo-o da proximidade de obstáculos situados à frente 
e atrás do veículo, através de sinais acústicos e visuais.



10 sistemas avançados 
de ajuda à condução

alerta de ângulo morto
Ativo entre 30 km/h e 140 km/h, alerta-o automaticamente,  
através de sinais luminosos, para a presença de veículos  
não visíveis no retrovisor.

controlo eletrónico de estabilidade (ESC)
Com controlo de subviragem e sistema antipatinagem, ajuda 
a manter o controlo do veículo nas situações ‘’críticas’’ de 
condução (manobra de desvio, perda de aderência numa 
curva, etc.).

controlo de estabilidade do atrelado 
Ajuda-o a manter a trajetória quando o veículo puxa um 
atrelado. O sistema reduz a oscilação do reboque, sem 
limitação de velocidade, e melhora a aderência à estrada 
em condições difíceis causadas por ventos laterais ou pelo 
estado do piso.

regulador e limitador de velocidade 
Controle a sua velocidade com os botões situados no volante 
e defina a velocidade máxima a que pretende circular para 
respeitar o código da estrada e evitar as transgressões.

O Renault Express Van está equipado com dez inovadores 
sistemas avançados de ajuda à condução. Decisivamente 
seguro, promete-lhe viagens totalmente serenas.







preto nacarado (te)branco glaciar (ov)

azul iron (te)

cinzento urban (ov)

cinzento highland (te)

ov: pintura opaca. te : pintura metalizada. estão disponíveis outras cores sob encomenda. imagens não contratuais.

cores



harmonias

start

série

condução e segurança
airbag frontal do condutor
controlo eletrónico  
de estabilidade (ESC) com 
ajuda ao arranque em subida
controlo de estabilidade do 
atrelado
chamada de emergência
assistência à travagem de 
emergência
Luzes diurnas em LED

conforto
acendimento automático  
das luzes dianteiras
espaço de arrumação de 
tejadilho / porta-luvas aberto
elevadores elétricos dos vidros 
dianteiros
banco passageiro individual
tomada de 12 V na consola 
central
fecho central de portas com 
comando à distância
vidros dianteiros elétricos
piso da cabine revestido a PVC
ventilação/aquecimento 
(chauffage)

design exterior
jantes de aço de 15” com 
embelezadores médio de  
15” carten

adaptações profissionais
6 anéis de fixação rotativos 
no piso
antepara completa com janela
portas traseiras assimétricas 
chapeadas
porta lateral direita deslizante 
em chapa

opções

airbag frontal do passageiro 
desativável
airbags laterais e tipo cortina
retrovisor interior “wide view” o
sistema de controlo da  
pressão dos pneus
carregador smartphone  
por indução
faróis de nevoeiro dianteiros
regulador e limitador de 
velocidade
rádio Connect R&Go (entradas 
USB e jack)
banco do condutor regulável  
em altura
kit fumador
antepara basculante em rede 
com banco do passageiro 
escamoteável
porta lateral direita vidrada
portas traseiras assimétricas 
vidradas e retrovisor interior 
manual

tapete de borracha da zona 
de carga
tomada de 12 V na zona  
de carga
gancho de reboque 
convencional com cablagem 
de 13 pinos
limitador de velocidade 30, 90, 
100, 110, 120, 130 km/h
cablagem das adaptações 
complementares
carga útil aumentada (apenas 
versão a gasolina)
easy Link com ecrã de 8’’: 
sistema multimédia com 
ecrã tátil de 8” compatível 
com Android Auto™ e Apple 
CarPlay™, Bluetooth®, entrada 
USB no painel frontal +  
2 entradas USB e 1 tomada de 
12 V no espaço de arrumação 
por cima do volante

extended grip com pneus  
todas as estações
pack revestimentos em 
madeira (laterais e estrado 
de madeira antiderrapante 
(9 mm))
pack revestimentos em PVC 
(laterais a meia altura, estrado 
e bolsas de arrumação na 
porta lateral)
proteção metálica do motor
pneu sobressalente
estofos reforçados para uma 
utilização intensiva
fechaduras adicionais  
extra lock
4 anéis de fixação laterais

Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.



harmonias

Advance ( start +)

série

conforto

opções



embelezadores de roda e jantes

estofos



1. Revestimentos de interiores.  
4 gamas distintas de proteção 
para o piso, cavas de roda e 
painéis laterais que garantem  
a proteção da zona de carga  
do seu Express Van.

1

acessórios



2. Galeria de tejadilho em alumínio. 
Transporte facilmente e com toda 
a segurança até 80 kg de material 
no tejadilho do seu veículo. 

2 3

4 5

3. Gancho de reboque pescoço de 
cisne. Fácil de fixar, este gancho 
de reboque permite rebocar um 
atrelado para levar consigo todo 
o material de que necessita para 
trabalhar.

4. Tapetes de habitáculo em 
borracha. Proteja o piso do seu 
habitáculo com os tapetes em 
borracha, impermeáveis e fáceis 
de limpar.

5. Apoio de braço dianteiro do 
condutor. Melhore o conforto  
do seu veículo e beneficie de  
mais um espaço de arrumação.



motorizações

TCe 100 FAP
TCe 100 FAP 

 Ecoleader Blue dCi 75
Blue dCi 75  
Ecoleader Blue dCi 95

Motorizações
Cilindrada (cm3) / Número de cilindros / Válvulas 1 332/4/16 1 332/4/16 1 461/4/8 1 461/4/8 1 461/4/8
Potência máxima kW CEE (cc)/rpm 75 (100) a 4 500  75 (100) a 4 500 55 (75) a 2 900-3 750  55 (75) a 3 000-3 750  70 (95) a 3 750
Binário máximo Nm CEE/rpm 200 a 1 400  200 a 1 400 230 às 1 500-2 000 220 a 1 750-2 000 260 a 1 750-2 500
Tipo de injeção direta direta common rail common rail common rail
Capacidade do depósito de combustível (L) gasolina - 50 gasolina - 50 diesel - 50 diesel - 50 diesel - 50
Capacidade do depósito de AdBlue® (L) - - 17 17 17
Norma de despoluição Euro 6D - Full
Tipo de caixa de velocidades / número de relações manual / 6 relações
Stop & start e recuperação de energia na travagem série
Intervalos de manutenção(1) até 30 000 km/2 anos
Performances
Velocidade máxima (km/h) 170 100 153 100 166
0 - 100 km/h (s) 12,6 11,4 17,5 16,3 13,9
Consumos e emissões de CO2

(2)

Protocolo de homologação WLTP(3)

Consumo em ciclo misto (l/100 km)  
(min/max/max com transformação) 6,5/7,4/8,0 6,0/6,1 5,0/5,5 4,6/5,0 5,0/5,5/6,2

Emissões de CO2 (g/km)  
(min/max/max com transformação) 148/168/160 132/150 131/144 120/132 131/144/163

Direção
Diâmetro de viragem entre passeios / muros (m) 11,1/11,6
Travagem
ABS com ajuda travagem de emergência e controlo eletrónico de estabilidade (ESC) série
À frente discos ventilados: diâmetro x espessura (mm) atrás travões de tambor: diâmetro (”) discos ventilados 280 x 24 - tambor 9”
Pneus
Medidas dos pneus 185
Medidas das rodas 65R15
Capacidade de carga

Carga útil(4)

até 780 kg (com 
opção de carga útil 

aumentada)

até 780 kg (com 
opção de carga útil 

aumentada)
até 650 kg até 650 kg até 650 kg

- = não disponível. (1) em função do tipo de condução. (2) o consumo de combustível, assim como as emissões de CO2, são aprovados de acordo com um método padrão e regulamentar. Idêntico para todos os fabricantes, permite 
que os veículos sejam comparados entre si. (3) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): este novo protocolo permite obter resultados muito mais próximos dos observados durante as viagens diárias do que o 
protocolo NEDC. (4) a carga útil depende dos equipamentos do veículo. A carga útil é a diferença entre o Peso Bruto ou seja, a Massa Máxima Admissível em Circulação (MMAC) e a Massa em Vazio em Ordem de Marcha (MVODM) sem 
condutor. O MVODM é o peso do veículo completo incluíndo líquidos, ferramentas e roda de reserva, se montada, mas excluíndo o condutor e passageiros. Todos os valores indicados de MVODM e, por consequência todas as cargas 
úteis, estão sujeitas às tolerâncias no fabrico e são baseadas na versão base do modelo. Todo o equipamento adicional (de série, opções ou acessórios) ou a seleção de um nível de equipamento superior, poderá resultar num maior 
valor do MVODM e uma redução da carga útil. 



equipamentos e opções
Start Advance

Condução e segurança
Controlo de estabilidade e ajuda ao arranque em subida
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro / dianteiro - / -  / o

Regulador e limitador de velocidade o

Airbag frontal do condutor / Pack Safety (Airbag passageiro com 
função de desativação manual)

 / o  / o

Pack Safety Plus (Airbag passageiro com função de desativação 
manual + airbags laterais tipo cortina)

o o

Alerta de ângulo morto / Alerta excesso de velocidade - / o o / o

Sistema de assistência à visão traseira - o

Câmara de marcha atrás - o/P

Pré-equipamento de alarme o o

Espelho retrovisor interior "wide view" na pala do passageiro o o

Faróis de nevoeiro o o

Sistema de controlo de pressão dos pneus o o

Pneu sobressalente o o

Limitador de velocidade a 90, 100, 110, 120, 130 km/h (exceto 
versões Eco leader)

o o

Design exterior
Jantes em aço de 15” com embelezadores de roda médio Carten 
de 15” / com Embelezadores de roda flexwheel de 15”

 / -  / o

Jantes em liga leve 15” com design Purna (apenas versões 
gasolina)

- o

Barras de tejadilho longitudinais (apenas versões Confort 
gasolina)

- o

Profissional
Pack motricidade (Extended grip com pneus 4 estações o o

6 anéis de fixação no piso /4 anéis de fixação nos painéis laterais  / o  / 

Gancho de reboque com tomada de 13 pin o o

Cablagem para adaptações complementares o o

Carga útil aumentada (apenas versões gasolina) o o

Iluminação na zona de carga / em LED - / o  / o

Tapete de borracha na zona de carga o o

Pack revestimentos em madeira (incluindo laterais e estrado  
no piso)

o o

Pack revestimentos em PVC (laterais a meia altura + bolsa de 
arrumação na porta deslizante)

o o

Start Advance
Profissional (continuação)
Antepara completa com janela
Pack volume Extra (Antepara em rede basculante e banco do 
passageiro individual rebatível em posição vertical )(exceto 
versões gasolina)

o o

Porta lateral direita deslizante completa / com vidro de abrir  / o  / o

Porta lateral esquerda deslizante completa / Pack portas laterais 
deslizantes com vidro de abrir (apenas versões gasolina)

- / - o /o

Painel lateral esquerdo chapeado / e com vidro fixo - / o - / o

Portas traseiras assimétricas completas / vidradas (inclui 
desembaciador e limpa vidros traseiro + retrovisor interior 
central)

 / o  / o

Tomada 12V para acessórios na zona de carga o o

Proteção metálica do motor o o

Estofos em TEP reforçado para utilização intensiva (implica 
banco passageiro standard e Banco do condutor regulável em 
altura)

o o

Conforto
Apoio de braço no banco do condutor - o

Sensores de luminosidade (luzes automáticas) / e chuva (limpa 
vidros automático)

 /  / o

Prateleira de arrumação superior / Porta luvas aberto / Porta 
luvas fechado

 /  / -  / - /

Chave com comando / Chave retrátil com comando 3 botões -  / o

Ar condicionado manual -

Sistema de ventilação-aquecimento sem reciclagem /com 
reciclagem

 / o - / -

Vidros dianteiros elétricos / e com função impulsional do lado 
condutor

 / -  / o

Kit fumador o o

Tomada 12V + 2 entradas USB no painel de bordo / e  Tomada 12V 
na consola central

o / o o / o

Retrovisores exteriores manuais / elétricos com função de 
desembaciamento

/ - / -

Banco do condutor / Banco condutor regulável em altura - / o - / o

Banco passageiro indivudual /Sistema de aquecimento dos 
bancos dianteiros

 / -  / o

Multimédia
Carregador do smartphone por indução o o

Sistema EASY LINK 8” com replicação: Sistema multimédia com 
ecrã táctil de 8” compatível Android Auto™ e Apple CarPlay™, 
Bluetooth®, tomada USB na frente + 2 portas USB e 1 tomada 12V 
no compartimento de arrumação por cima do volante

o o

Sistema EASY LINK 8” com navegação: Sistema multimédia com 
ecrã táctil de 8” compatível Android Auto™ e Apple CarPlay™, 
Bluetooth®, tomada USB na frente + 2 portas USB e 1 tomada 12V 
no compartimento de arrumação por cima do volante

- o

Rádio Connect DAB R&GO com porta USB o

 : série, o : opção, P : disponível em pack,  - : não disponível. Android Auto™ é uma marca da Google Inc.  
« Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc. 



(1) com barras longitudinais. (2) com antena. (3) distância ao solo 
em vazio. (4) largura de abertura lateral. (5) comprimento de carga 
com antepara basculante (em rede) aberta e banco de passageiro 
rebatido. (6) comprimento de carga com antepara completa. 
(7) valor a 100 mm do piso. Dados expressos em mm.

dimensões e volumes

1 404 1 416 1 170

716(4)

2 360(5)

1 915(6)

1 172(7)

1 478

781

851 2 812

160(3)

4 393

730
1 488

1 775

2 079

569

1 1001 246

1 811
1 850(1)

1 893(2)14°
1 048

Express Van
Zona de carga
Volume de carga com antepara competa / antepara em rede (dm3) 3 300
Volume de carga com antepara basculante (em rede) aberta e 
banco de passageiro rebatido (dm3) 3 700

Altura das portas (mm) 1 844
dimensões (em mm). 



Renault Pro+  
sempre ao seu lado
Há mais de um século que a Renault está presente  
no mercado dos veículos comerciais ligeiros (VCL), 
com o objetivo de proporcionar aos seus clientes 
profissionais soluções adaptadas e inovadoras em 
matéria de produtos e serviços. Assim, decidimos 
criar a marca Renault Pro+, uma marca especialista 
dedicada a todos os utilizadores de veículos 
comerciais ligeiros. Todos os modelos (Express Van, 
Kangoo Van, Trafic, Master) foram pensados para 
facilitar o quotidiano dos profissionais. No seio 
da Rede Renault, alguns pontos de venda são 
especialistas Renault Pro+. Com a sua rede de 
transformadores certificados, a Renault Pro+ pode 
transformar cada veículo de forma a responder às 
necessidades mais específicas. Entre profissionais, 
vamos conversar. 

especialistas ao seu serviço
-  um espaço de venda e pós-venda para clientes 

profissionais
-  equipas de venda e pós-venda para clientes 

especializados em veículos comerciais
-  uma exposição de veículos profissionais, incluindo 

transformados

uma escolha facilitada
-  uma proposta comercial em 48 horas, 

respondendo às suas necessidades específicas.
-  apresentação de um interlocutor pós-venda desde 

a entrega do veículos.

a sua mobilidade garantida
- um serviço em veículos profissionais até 5T.
-  horários de oficina alargados para os clientes 

profissionais.
-  diagnóstico rápido em caso de risco de avaria 

imobilizante.
-  serviços rápidos realizados no prazo de 8 horas, 

sem marcação prévia.
-  entrega em 4h de uma estimativa de preço e prazo 

para todas as reparações
- proposta de aluguer de veículos de substituição 



o pequeno 
pronto para tudo
“Dêem-me algumas formas, algum volume!” era o que pedia aos seus 
engenheiros o presidente da Régie Renault, Pierre Dreyfus, no início dos 
anos 1960. O resultado foi uma silhueta bicorpo, absolutamente invulgar, com 
um piso plano, um grande espaço interior e uma quinta porta, o futuro portão 
traseiro. Primeiro veículo de turismo com tração à frente, com assinatura 
Renault, o Renault 4 será dotado, na versão comercial, de um “girafon” – 
(painel por cima da porta traseira que podia ser levantado) que multiplicará 
o seu carácter prático. 

o ícone 
Renault 4



1968
prolongue a experiência
no museu online
The Originals Renault

32 anos
de sucesso
Chegando aos 105 km/h nos primeiros tempos, o veículo que pesava apenas 
575 kg ganhará potência ao longo dos anos e seduzirá famílias, artesãos e 
administrações. Apresentar-se-á com as cores da EDF e dos Correios, mas 
também das forças policiais francesas, a “gendarmerie” ; espaçoso e alto, 
os polícias podiam instalar-se facilmente sem necessidade de tirar o képi, 
o chapéu da polícia francesa. Após trinta e dois anos de sucesso em mais de 
100 países e 8 135 424 unidades vendidas, o “pequeno” Renault ainda não 
disse a última palavra!



configure e encomende o Renault Express Van em www.renault.com
Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria 
contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações, nos automóveis e nos acessórios descritos e representados. Estas modificações serão 
transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em 
opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário da Marca. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser 
ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja da globalidade 
ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.

Publicis – Crédito fotos: Michaël Hanisch, © Renault Marketing 3D-Commerce, Recom, AS.Architecture-Studio, Immeuble Dora Maar - © AS.Architecture-Studio - ADAGP, Paris 2020, Kern + Associados arquitetos 
urbanistas – Impresso na UE – maio 2022.
Renault s.a.s. sociedade por ações simplificada com o capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tel. : 0806 00 20 20.

renault.comRenault recomenda
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