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Tocmai începi o afacere si cauți o furgonetă 

care să se potrivească noilor tale proiecte? 

Noul Renault Express Van e proiectat pentru 

tine! Profilul său fluid este subliniat de protecții 

laterale eficiente. Poziționate pe linia centrală a 

calandrului, farurile în forma literei C, echipate cu 

lumini de zi puternice cu LED, adoptă identitatea 

vizuală a gamei Renault. Grila față masivă, 

agresivă si capota largă reflectă robustețea 

noului Express Van.

noul 
Renault Express Van, 
robust și dinamic



Îți petreci toată ziua încărcând, descărcând și 

apoi reîncărcând din nou? Noul Express Van are 

cel mai bun raport între lungimea de încărcare și 

lungimea totală a vehiculului, uși asimetrice cu 

deschidere de 180° în spate, un volum util de 3,3 m3, 

iar lungimea de încărcare în compartimentul 

închis este de 1,91 m. Poți încărca pana la 3,7 m3 

de mărfuri datorită grilajului pivotant și scaunului 

pasager rabatabil. Ușa laterală culisantă oferă o 

deschidere record de 716 mm, facilitând accesul 

pentru încărcare. Noul Express Van este pur și 

simplu vehiculul de care ai nevoie.

noul 
Renault Express Van, 
încărcare facilă!







Înainte de orice, vrei să fii eficient? Noul Express 

Van dispune de echipamente esențiale și 

practice. Bordul minimalist subliniază volumul 

generos al habitaclului. Iar cu funcția de replicare 

a telefonului, ai un confort de utilizare neașteptat. 

Această funcționalitate îți permite să folosești 

navigația telefonului (foto 1), să trimiți mesaje și 

să apelezi direct de pe ecranul de 8” de pe bord. 

Soluțiile multiple de depozitare (până la 48 de 

litri) îți permit să exploatezi la maximum spațiul 

disponibil (foto 2). În plus, datorită încărcătorului 

cu inducție (foto 3), încarci telefonul cu ușurință, 

wireless, în timp ce conduci.

noul 
Renault Express Van, 
simț practic
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Simplifică-ți viața la volan si circulă in condiții 

optime de siguranță datorita noului Renault 

Express Van. Ai la volan o serie de sisteme de 

asistență la condus, pe cât de utile, pe atât de 

ingenioase, care te ajută să manevrezi cu ușurință 

vehiculul si să te deplasezi în siguranță.

1. Asistență vedere in spate. Oglinda retrovizoare 
interioară este înlocuită de un ecran digital de 5” care 
redă imaginile captate pe distanță medie și lungă de 
camera instalată în spatele noului Renault Express Van. 
Acum în sfârșit este posibil să conduci în siguranță o 
furgonetă. 

2. Avertizare de unghi mort. Sistemul este activ între 
30 km/h și 140 km/h și semnalează în mod automat, 
prin avertizări luminoase, prezența vehiculelor aflate 
în proximitate și care nu sunt vizibile în oglinzile 
retrovizoare.

conduită 
simplificată și 
siguranță crescută

1. 

2. 



3. Oglindă retrovizoare cu câmp vizual extins. Pe partea 
pasagerului, în parasolar, există o oglindă convexă care 
îmbunătățește vederea laterală și permite vizibilitatea 
în zonele blocate de pereți de tablă. Astfel impactul 
unghiului mort în depășire este redus.

4. Cameră de marșarier. Când mergi cu spatele video 
dedicată transmite o imagine lărgită a drumului pe 
care vei rula și ce obstacole pot să apară. Imaginea 
este retransmisă în oglinda retrovizoare din interior 
sau pe ecranul Easy Link, iar liniile dinamice de ghidaj 
îți indică traiectoria pe care vei merge. 

3. 

4. 



Dotări standard

Siguranță și asistență la condus 
• Asistență la plecarea în rampă
• Airbag frontal șofer
• Controlul stabilității atelajului
• Control dinamic la condus
• Închidere centralizată cu telecomandă

Design exterior
• Jante tablă 15” cu capace ornamentale ”Mini”
• Portiere spate asimetrice din tablă
• Portieră laterală dreapta culisantă din tablă

Amenajări profesionale
• Perte metalic despărțitor de culoare neagră, 

cu geam

Confort
• Torpedou deschis
• Geamuri electrice față

Dotări opționale

• 4 inele de ancorare laterale
• Sarcină utilă crescută (numai pentru versiunile 

pe benzină)
• 2 prize USB și 1 priză de 12V în spațiul de 

depozitare de deasupra volanului (pentru 
versiunile cu radio) 

• Pachet protecție zonă cargo - protecții de 
lemn pentru podea și pereți laterali

• Pachet Airbag: airbag pasager cu 
deconectare manuală, airbaguri tip cortină și 
la nivelul toracelui

• Sistem de pornire automată a luminilor de 
drum

• Atelaj remorcare cu conector 13 pini
• Încărcător wireless (prin inducție)
• Pachet volum plus: scaun pasager și grilaj 

pivotant
• Easy Link cu ecran de 8”: sistem multimedia cu 

ecran tactil de 8” compatibil Android Auto™ și 
Apple CarPlay™, Bluetooth®, priză USB

• Extended Grip cu cauciucuri All Season 
• Portieră laterală dreapta vitrată și pivotantă
• Portiere asimetrice spate
• Proiectoare de ceață față
• Scut de protecție motor
• Radio Connect R&Go cu USB
• Cruise control (Tempomat și limitator de 

viteză)
• Roată de rezervă
• Încuietori suplimentare
• Sistem de detectare a presiunii în pneuri
• Protecție pardoseală, de plastic 

Dotări standard
Generic+

Confort
• Oglinzi retrovizoare electrice și degivrante
apace (protectie) tip ”Maxi” - pentru jante de 

tablă
• Sistem de încălzire cabină - cu funcție de 

recirculare aer
• Spațiu de depozitare cu capac de tip 

torpedou

• Priză 12 V în spațiul de depozitare de pe bord 
(partea superioară) + 3 prize USB - implică 
lansarea cu radio

• Scaun șofer cu reglaj pe înălțime
• Radio Entry Level cu funcție DAB (2 difuzoare); 

1 AUX; 1 USB ; R&Go; Bluetooth - handsfree + 
streaming audio; FM Tunner

• Iluminare zonă cargo - LED
• Geamuri față electrice, cu impuls pe partea 

șoferului

Dotări opționale 
Generic+

• Cotieră integrată în scaunul șoferului
• Asistență la parcarea cu spatele
• Asistență la parcarea cu fața/cu spatele
• Cameră marșarier  
• Cheie retractabilă cu 3 butoane
• Aer condiționat cu reglare manuală
• Sistem detectare și avertizare a prezenței unui 

vehicul în unghiul mort al oglinzii retrovizoare 

(implică asistență la parcare)  
• Iluminarea cu LED în zona de încărcare
• Capace ornamentale 15” ”Maxi”
• Portieră laterală stânga culisantă de tablă 

sau vitrată cu geam fix /culisant
• Oglindă retrovizoare interioară zi/noapte cu 

cameră marșarier (în cazul în care nu există 
ecran multimedia)

• Scaune față încălzite
• Suport smartphone

Generic

Confort

dimensiuni (mm)

Zona de încărcare Express Van
Volum de încărcare in zona închisă cu panou/grilaj (dm3) 3 300
Volum de încărcare cu grilajul pliat si cu scaunul pasager rabatat (dm3) 3 700
Înălțimea portierelor batante (mm) 1 844

Android Auto™ este marcă înregistrată Google Inc. Apple CarPlay™ este marcă înregistrată Apple Inc.

(1) Cu bare longitudinale. (2) Cu antena. (3) Garda la sol la gol. (4) Deschiderea laterala. (5) Lungimea de 

încărcare cu grilajul pliat si cu scaunul pasager rabatat (6) Lungimea de încărcare in zona închisă cu panou. 

(7) Măsurata la 100 mm fata de prag.

Datele sunt exprimate in mm.
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motorizări

gamă de culori

Blanc Glacier (VO) Gris Urban (VO) Noir Nacré (VM)

Gris Highland (VM)Bleu Iron (VM)

jante

Capace (protecție)
tip ”Mini”

Capace (protecție)
tip ”Maxi”*

(VO) Vopsea opacă. 
(TE) Vopsea metalizată. 
Imagini cu titlu de prezentare.

* Opțional.

Motorizări TCe 100 FAP Blue dCi 75 Blue dCi 95
Cilindree (cm3)/Număr cilindri/Număr valve 1 333/4/16 1 461/4/8 1 461/4/8
Putere maximă (kW/rpm) 75 (100) / 4 500 55 (75) / 3 000-3 750 70 (95) / 3 000-3 750
Cuplu maxim (Nm/rpm) 200 / 1 500 220 / 1 750-2 000 240 / 1 750-2 000
Tip injecție Directă Common Rail Common Rail
Carburant și volum rezervor (l) Benzină - 50 Diesel - 50 Diesel - 50
Volum rezervor AdBlue® (l) – doar pentru motoare diesel - 17 17
Normă de poluare Euro 6 D-Temp
Tip cutie de viteze/Număr de trepte Manuală/ 6 trepte
Stop & Start și recuperarea energiei de frânare Da
Interval de întreținere (1) până la 30.000 km/2 ani

Performanțe
Viteză maximă (km/h) 166,6 148,1 161,8
0 - 100 km/h (s) 11,9 16,3 13

Consum și emisii CO2 (2)
Tip omologare WLTP
Consum mixt (l/100 km) (min/max) 6,8/7,1 5,0/5,3 5,0/5,3
Emisii de CO2 (g/km) (min/max) 153/160 132/138 132/138

Direcție 
Diametru de bracaj între trotuare/pereți (m) 11,1/11,6

Frânare
ABS (Sistem antiblocare roți la frânare) cu AFU (asistență la frânarea de urgență) și ESC (control electronic al stabilității) Da
Față – ventilat: diametru x grosime (mm) Spate – pe tambur: diametru (”) Discuri față ventilate 280 x 24 - Tambur 9”

Anvelope
Dimensiune pneuri 185/65R15 185/65R15 185/65R15

- = Indisponibil. (1) În funcție de stilul de condus. (2) Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condiţiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de 
comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.). Notă: valorile de mai sus sunt în curs de omologare 
națională și pot suferi modificări. Orice configurație de mașină poate avea valori ale emisiilor și consumului în intervalele indicate mai sus, în funcție de configurația aleasă. 



Au fost luate toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că prezenta publicaţie este exactă și actualizată la data tipăririi, aprilie 2021. Acest document a fost realizat pornind de la modele de preproducție și de prototipuri. În cadrul politicii de 

îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la 

cunoștinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a 

primi cele mai recente informaţii. Avand în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate 

drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.

renault.roRenault recomandă

Continuați experiența Renault Express Van 
pe www.renault.ro


