
RENAULT
NOVO

TRAFIC COMBI



o parceiro
de todas as suas viagens







dinamismo  
e elegância
Nova grelha dianteira, jantes 17”*, faróis 
LED com assinatura em forma de C 

se de Vermelho Carmim para transmitir 

totalmente renovado, um friso horizontal 

* em opção



conforto e 
conectividade
Habitáculo espaçoso, amplas superfícies 
vidradas com porta deslizante na lateral, 
numerosos espaços de arrumação (até  
86,3 litros). Tudo pensado para lhe 
proporcionar o máximo conforto. Entre num 
universo conectado: ecrã de 8” com ou sem 

replicação das suas aplicações smartphone.

* em opção
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.

replicação de smartphone Apple CarPlay™ carregador de smartphone por indução

gaveta Easy Life de 6,6 litros





bagageira de 1 000 a 4 100 litros



múltiplas 
possibilidades

 
 

 
 

 

até 9 lugares sem comprometer a extraordinária  
capacidade da bagageira



desejos de evasão 
com a versão 
SpaceClass com 
pack Scape*
Com o pack Scape*, o habitáculo do 
SpaceClass transforma-se num verdadeiro 
quarto de dormir. Com o banco traseiro 
rebatido, pode repousar confortavelmente 

para duas pessoas. E preserve a sua intimidade 
graças aos vidros sobre escurecidos.

* encontrará mais detalhes na brochura SpaceClass

transforme o banco traseiro numa cama com toda a simplicidade





uma estrada cada vez mais segura
 

Um novo airbag frontal

A comutação automática das luzes de estrada/cruzamento

Os faróis de nevoeiro com função iluminação em curva 

O sistema de ajuda ao estacionamento alerta-o 



O regulador de velocidade adaptativo

O alerta de excesso de velocidade com reconhecimento  
dos sinais de trânsito

O sistema de alerta de transposição involuntária de via, 

O sistema de travagem de emergência ativa

O alerta de ângulo morto,  
 

O sistema de alerta de deteção de fadiga  





Carlab
cores

embelezador e jante

estofos

harmonias

acessórios

equipamentos e opções

motores

dimensões



Cinzento Urban (OV)Branco Glaciar (OV)

Preto Midnight (TE)

Gris Highland (TE) Cinzento Cometa (TE)

cores embelezador e jante

estofos

Vermelho Carmim (TE)

Vermelho Magma (OV)

embelezador Siras de 16”

estofos em tecido Kompo

estofos em tecido Java

jante em liga leve Avens de 17”

OV: Pintura opaca. TE: Pintura metalizada.



equipamentos

Design
  

Equipamentos
Ar condicionado manual dianteiro

Principais equipamentos de série Combi Life

Design

Painel de bordo com face em Preto Titânio 

 
em cromado

Painel de bordo com face em Preto Titânio 
Equipamentos

 
de bordo

Design

grelha dianteira
 

contorno cromado

Equipamentos

Ar condicionado manual dianteiro e  

 
face dianteira

com vidro de abrir

Combi Zen

Combi Life

Combi Intense

Opções Combi

Principais opções Combi Life, Zen e Intense

Alerta de ângulo morto

 
face dianteira

 
 

 



acessórios

1.



1. Porta-bicicletas Coach Thule sobre gancho de 
reboque. Aumente a capacidade de carga de 
forma a transportar até 3 bicicletas com o porta-
bicicletas Coach Thule sobre o gancho de reboque.

2. Barras de tejadilho deslizantes e porta-esquis. 
Os porta-esquis colocam-se nas barras de 
tejadilho, são fáceis de usar e pode transportar 
todos os tipos de esquis, com toda a segurança.

3. Soleiras de porta iluminadas. Com a marca Renault, 

estilo e acendem quando as portas se abrem. 

4. Caixa de fundo de bagageira e proteção exterior 
de bagageira em cromado. A caixa de fundo de 
bagageira é ideal para transportar facilmente 
diversos produtos, especialmente produtos que 
possa sujar a bagageira.  

se perfeitamente ao formato da bagageira. 
Relativamente à proteção exterior da bagageira, 
esta protege a entrada da área de carga.

5. Tapetes de habitáculo em borracha. Proteja o piso 
do seu veículo usando os tapetes desenhados 

de limpar e podem ser colocados rapidamente.

2.

4.

3.

5.



Blue dCi 110 Blue dCi 150 Blue dCi 150 EDC Blue dCi 170 EDC
Homologação M1

Motorizações
Combustível Diesel
Potência máxima kW CEE (cv) / rpm 81 (110) a 3 500 110 (150) a 3 500 110 (150) a 3 500 125 (170) a 3 500
Binário máximo NM CEE a rpm 300 a 1 500 350 a 1 500 350 a 1 500 380 a 1 500
Tipo de injeção Common rail + Turbo de geometria variável
Cilindrada (cm3) 1 997
Número de cilindros / Válvulas 4 em linha/16
Norma de despoluição Euro 6
Stop & Start Sim
Intervalos de manutenção Até 30 000 km/2 anos(1)

Desempenhos
Velocidade máxima (km/h) / 0 - 100 km/h(s) 161/16,5 178/13,6 178/11,6 186/10,6

Caixa de velocidades

Tipo de caixa de velocidades Manual Manual Caixa automática EDC com 
embraiagem dupla

Caixa automática EDC com 
embraiagem dupla

Número de relações 6

Direção
Diametro de viragem entre passeios (m) / entre muros (m) Distância entre eixos curta: 12,4/12,8 - Distância entre eixos longa: 13,8/14,3 

Travagem
ABS com Ajuda travagem de emergência (repartidor electrónico de travagem) /  
ESP adaptativo à carga com sistema de oscilação de reboque Série

À frente: discos ventilados Ø (mm); Atrás: Discos plenos Ø (mm) / largura (mm) 296 x 28
Atrás: discos ventilados Ø (mm); Atrás: Discos plenos Ø (mm) / largura (mm) 280 x 12

Consumos e Emissões(2)

Protocolo de homologação WLTP(3)

Modo Eco Sim
Capacidade do depósito de combustível (L) 80
Capacidade do depósito de Adblue®(4) (L) 24,7
Emissões de CO2 (g/km) (misto) 183/197,9 184/202,3 191/208,1 194/208,1
Consumo em ciclo misto (l/100 km)(5) 7/7,5 7/7,7 7,3/7,9 7,4/7,9

2, está homologado 

motores 

rodas e pneus
Pneus Pneus 4 estações

Medida 215/65 R16 205/65 R16 205/65 R16 215/60 R17 215/65 R16

Marca Goodyear  Goodyear Brigestone 
Duravis R660

Goodyear Continental 
VanContact 4Season

B B B B C
Classe de aderência no molhado A A A A A

Ruídos Exteriores (dB) 70 dBA a 80 km/h 
63,9 dBA a 50 km/h

69 dBA a 80 km/h 
61,9 dBA a 50 km/h

72 dBA a 80 km/h 
67 dBA a 50 km/h

69 dBA a 80 km/h 
62,7 dBA a 50 km/h

73 dBA a 80 km/h 
67,1 dBA a 50 km/h 



1 014 3 098 968 1 014 3 498 968 1 616

1 9741 973

5 080 5 480 1 956
2 312

207 190

dimensões (mm)

L1H1 L2H1

1 413

1 662 1 662693 908

Dimensões (MM)
L1H1 L2H1

Dimensões exteriores
Comprimento total 5 080 5 480
Largura total sem/com retrovisores 1 956/2 312 1 956/2 312

1 973 1 974
Distância entre eixos 3 098 3 498
Consola frontal 1 014 1 014
Consola traseira 968 968
Altura ao solo 207 190

Dimensões interiores
Comprimento de carga* na versão 8-9 lugares 736 1 136

1 152 1 552
na versão 5/6 lugares 1 650 2 050

2 066 2 466
Largura interior máxima 1 662 1 662
Largura entre cavas de rodas 1 268 1 268
Altura útil 1 369 1 369

L1H1 L2H1

Porta(s) Lateral(ais) deslizante(s)
907 907
1 030 1 030
1 284 1 284

Portas traseiras
Largura de entrada a 70 mm do piso 1 391 1 391
Altura de entrada com portas 180° / porão 1 320/1 295 1 320/1 295

552 552

Volume útil** (m3)
1 1,8

2,5 3,4
3,2 4,1



equipementos e opções

Life Zen Intense

APRESENTAÇÃO EXTERIOR
Grelha com friso cromado, para-choques frente semitom, capas retrovisores exteriores, colunas laterais traseiras, proteções laterais e para-choques traseiro  
em preto granulado ¤ -

Pack Look Dianteiro e Traseiro: Para-choques dianteiro semitom na cor da carroçaria, colunas laterais traseiras e embelezador da calha da porta lateral na  
cor da carroçaria ¤ -

Pack Style: Grelha dianteira com inserções cromadas, para-choques dianteiro, colunas laterais traseiras, embelezador da calha da porta lateral e retrovisores na  
cor da carroçaria. - ¤

Pack Style Full: Grelha com inserções cromada e friso lateral, pára-choques dianteiro, colunas laterais traseiras, embelezador da calha da porta lateral e 
retrovisores na cor da carroçaria - ¤ ¤

Pintura metalizada / pintura personalizada (sob encomenda) ¤ / ¤ ¤ / ¤ ¤ / ¤

Vidros escurecidos (20%) -

Vidros laterais traseiros sobre-escurecidos (60% opacidade) / extra-escurecidos (90% opacidade) ¤ / - ¤ / -

Jantes em aço 16” com embelezador Maxi 16” SIRAS
Jantes em liga leve de 17” AVENS P P P

APRESENTAÇÃO INTERIOR
Tablier em Preto Titanium brilhante (linhas geométricas) espaço de arrumação aberto -

Tablier em Preto Titanium brilhante (linhas horizontais) incluindo 2 entradas USB integradas no espaço de arrumação central do painel de bordo ¤  / - ¤  / ¤

Arejadores, altifalantes, comandos do AC, alavanca velocidades e puxadores de porta interior com friso cromado satinado - -

Volante em preto -

Volante em pele sintética com decoração cromado satinado - ¤

Volante em couro* com decoração cromado satinado - - ¤

Estofos em tecido Kompo -

Estofos em tecido Java Preto - ¤

- ¤

SEGURANÇA
ABS e EBV (repartidor eletrónico de travagem) e ajuda à travagem de emergência, associado aos 4 travões de disco

Airbag dianteiro desconectável para os passageiros lateral e central
Airbags laterais dianteiros tipo «cortina» e tórax (tórax do lado exterior do passageiro com banco passageiro individual) ¤ ¤ ¤

Anti arranque eletrónico
Fecho central de portas por comando à distância com telecomando e fecho automático em andamento
Função super trancamento das portas ¤ ¤ ¤

Controlo dinâmico de trajetória ESP adaptativo à carga, Extended Grip, sistema de ajuda em subida, sistema de anti-oscilação do reboque,  
controlo de carga adaptativo

Painel de instrumentos  com ecrã digital TFT 3,5” em preto e branco com mostradores analógicos ¤ ¤ ¤

Kit reparação de pneus
Pneu sobressalente com jante de aço tamanho normal sob a carroçaria ¤ ¤ ¤

Proteção antirroubo da roda de sobressalente (implica roda de sobressalente) ¤ ¤ ¤

Pré-equipamento alarme ¤ ¤ ¤

Alarme volumétrico/perimétrico (montagem «Renault Tech Accessories») ¤ ¤ ¤

CONDUÇÃO ASSISTIDA
Regulador-limitador de velocidade (com travagem de descida)
Limitador de velocidade 90/100/110/120/130 km/h ¤ ¤ ¤

Regulador de velocidade adaptativo - P P

Escovas limpa-vidros automáticas P P

SEGURANÇA ACTIVA
Alerta de distancia de segurança - P P

Sistema de travagem de emergência ativa interurbana - P P

Alerta de transposição involuntária de via - P P

Alerta de ângulo morto - P P

Alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito - / ¤ P / ¤ P / ¤ 

Alerta de deteção de fadiga ¤ ¤ ¤

Chamada de emergência ¤ ¤ ¤

AJUDA AO ESTACIONAMENTO
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro (alerta sonoro e visual) ¤ ¤

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro, frontal e lateral (alerta sonoro e visual) ¤ / P ¤ / P ¤ / P

Câmara de estacionamento traseira com imagem no ecrã do retrovisor interior ou no ecrã Easy Link (conforme a opção) ¤/ P ¤ / P ¤ / P

VISIBILIDADE 
Faróis full LED
Luzes diurnas em LED  com a assinatura de Marca em forma de C (C-Shape)
Comutação automática das luzes de estrada/cruzamento - P P

Pack Hi-Tech (Faróis de nevoeiro  em LED com função de iluminação em curva + Sensores de luminosidade) ¤ ¤

CONDUÇÃO
Butão modo Eco
Computador de bordo: velocidade média, consumos totais/médios/instantâneos, autonomia, relógio, totalizador de quilómetros
Indicador de temperatura exterior



Life Zen Intense

CONFORTO
Cartão Renault Mãos-Livres ¤ ¤

Chave de porta retrátil (duplicado não retrátil) com telecomando de 3 botões c/possibilidade de abrir somente a bagageira ¤ ¤ -

¤ ¤ ¤

Aquecimento e ventilação de 4 velocidades, função reciclagem - -

P -

P ¤

Ar condicionado manual dianteiro com aquecimento suplementar - ¤ ¤

Caldeira adicional de 5 KW não programável acelerando o aumento da temperatura exterior - ¤ ¤

Ar condicionado manual dianteiro e traseiro + aquecimento suplementar (à frente) - ¤ ¤

Bloco de reforço da ventilação/aquecimento na traseira - ¤ ¤

Portas luvas iluminado e refrigerado (se ar condicionado presente)
Gaveta Easy Life refrigerada - ¤

Kit fumador ¤ ¤ ¤

Elevadores elétricos dos vidros dianteiros / com função de impulso do lado do condutor
Retrovisores exteriores asféricos elétricos com desembaciamento, sonda de temperatura e indicadores de mudança de direção em LED
Retrovisores exteriores asféricos elétricos com desembaciamento, sonda de temperatura,  indicadores de mudança de direção em LED e rebatíveis (inclui alerta 
de angulo morto se presente) - ¤ ¤

Retrovisor interior electrocromático dia/noite automático - - ¤

Retrovisor interior manual
Painel de instrumentos  com ecrã digital TFT 3,5” em preto e branco com mostradores analógicos -

Painel de instrumentos  com ecrã digital TFT 422” a cores com mostradores analógicos ¤ ¤

Direcção assistida, volante de 4 raios regulável em altura e em profundidade
Indicador para mudança da caixa de velocidades

BANCOS
Banco condutor regulável em altura / com laterais reforçadas, longitudinal e inclinação encosto / Banco do condutor «Confort» com regulação lombar  
e apoio de braço

Banco do passageiro individual com regulação em altura (Lotação reduzida em 1 lugar) / Banco de passageiro individual c/regulação em altura+lombar e apoio 
de braço (Lotação é reduzida em 1 lugar) ¤ / ¤ ¤ / ¤ - / ¤

Sistema de aquecimentos dos bancos dianteiros ¤ ¤ ¤

⅓)

Apoio de braços central nos lugares traseiros - ¤

MULTIMÉDIA
¤ / P P ¤ / P

Rádio Connect R&Go Bluetooth®, DAB, USB e Jack, comandos no volante e app. R&GO -

Sistema EASY-LINK 8” com replicação smartphone DAB: sistema multimédia conectado com ecrã táctil de 8” compatível com Android Auto™ et Apple CarPlay™, 
Bluetooth®, tomada USB na frente ¤ ¤

Sistema EASY-LINK 8” com Navegação DAB: sistema multimédia conectado com ecrã táctil de 8” compatível com Android Auto™ et Apple CarPlay™, Bluetooth®, 
tomada USB na frente ¤ / P ¤ / P ¤ / P

Antena DAB: Receção de emissões de radio digital (DAB)
¤

PORTAS E VIDROS

¤ / ¤ ¤ / ¤ - / ¤

Painéis laterais traseiros vidrados
Portas traseiras vidradas com abertura a 180º ¤

Pack Portão Traseiro (Portão traseiro + Limpa-vidros e Desembaciador traseiro) P P

Pack desembaciador traseiro (Limpa-vidros e Desembaciador traseiro) ¤ - -

ZONA DE CARGA E ARRUMAÕES

Tapa-bagagens rígido com capacidade até 50 kg ¤ ¤

Revestimento interior em PVC até meia altura -

Revestimento completo dos painéis laterais da bagageira, incluindo cavas de rodas, em carbono escuro - -

Tapete de revestimento para o compartimento de carga em borracha
Rede de retenção de bagagens ¤ ¤ ¤

OUTROS EQUIPAMENTOS
Bateria reforçada ¤ ¤ ¤

Gancho de reboque ¤ ¤ ¤

Caixa para adaptações complementares (CAN Multiplex) ¤ ¤ ¤

Cablagem para adaptações complementares ¤ ¤ ¤

Pack Galeria em alumínio com passadiço + Escada (montagem «Renault Tech Accessories») ¤ ¤ ¤

Galeria em alumínio (montagem «Renault Tech Accessories») ¤ ¤ ¤

Ralenti acelerado ¤ ¤ ¤

 = série; ¤  = opção; P = disponivel em pack; - = não disponivel. Para mais detalhes sobre os materiais utilisadso, poderá contactart o seu conselheiro comercial. Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca d’Apple Inc.
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