
Renault TWIZY



Nu ai mai văzut nimic precum TWIZY. Spirit liber, ultra-mobil, 
te duce oriunde vrei sa ajungi mulţumită autonomiei de 
100 de km sau 120 de km. Iar când vine vorba despre încărcare, 
lucrurile sunt incredibil de ușoare! Poate fi încărcat acasă sau 
la orice priză de 230V. În maxim 3 ore și 30 de minute*, bateria 
este încărcată complet! Designul structurii a fost gândit cu 
prioritate funcţional: deschiderea ușilor, în sus, pentru acces 
ușor în orașele noastre aglomerate. Fiind o mașină distractiv 
de condus, TWIZY, are o manieră specială de a te umple de 
en-twizzy-asm! 

* Temperaturile apropiate de 0°C sau negative cresc perioada de încărcare 
și reduc viaţa bateriei. Temperaturile negative extreme limitează cantitatea 
de energie pe care bateria o poate stoca și emite. Recomandăm folosirea 
locaţiilor de încărcare și a parcărilor pe termen lung unde temperatura este 
de peste 0°C.

Emoţii electrice







TWIZY e cu un pas înaintea ...vremurilor sale! Această bijuterie complet electrică este echipată cu un compartiment deschis pentru pasager și cu un design 
excentric. Putând fi condusă de la 16 ani de posesorii unui permis categoria B1 sau de la 18 ani de posesorii unui permis categoria B, TWIZY îți oferă libertatea 
după care tânjești și protecția de care ai nevoie. Se conduce în siguranță și se parchează ușor mulțumită dimensiunilor sale compacte. Îmbrățișează viitorul 
și eliberează-ți energiile! 

Adaugă puţină distracţie vieţii tale



Bucură-te de panorama orașului alegând un plafon transparent* și personalizează caroseria alegând dintr-o gamă largă de culori disponibilă. Cu TWIZY nu 
e loc de gelozie: nu doar că fiecare are locul său propriu dar se și bucură de același confort. Alege un set de geamuri laterale* și TWIZY îți va oferi echipare 
în funcție de gusturile tale. Cu cine vei ieși în oraș? Alege cu grijă, e o mașină cu două locuri. Emoțiile intense sunt garantate!

* Opțional.

Propriul tău TWIZY





Viaţa în oraș e mai distractivă când te simţi în siguranţă. TWIZY îţi oferă protecţia de care ai nevoie. Șasiul tubular dezvoltat de Renault Sport oferă siguranţă 
la impact iar sistemul de frânare, dotat cu frâne pe disc pe toate roțile, sporește siguranţa în mod evident. Modelul oferă și siguranţă pasivă, având o centură 
cu prindere în patru puncte și airbag pentru șofer. Echipată cu tehnologie, TWIZY beneficiază de senzor de parcare spate, ca accesoriu. Modul ideal pentru 
a păstră TWIZY intact!

Instinct protector



Plin de echipamente și compartimente, TWIZY este pregătit să vă poarte în călătorii sigure și plăcute! Geamurile laterale*, care pot fi desfăcute folosind 
un sistem de prindere cu fermoar, ajută la protejarea împotriva ploii și vântului a ocupanţilor, lasându-i să se bucure de soare atunci când vremea permite. 
Împreună cu sistemul de boxe încorporate*, kitul Bluetooth® hands-free cu ecran LCD* vă permite atât sincronizarea telefonului cât și să vă bucuraţi de 
muzica preferată în timp ce conduceţi în siguranţă. Folosind suportul magnetic* pentru telefon, puteţi fixa telefonul pe bord fără nicio grijă. Viaţa este acum 
complet mobilă!

* Disponibile ca accesorii.

Confort și simţ practic



Personalizare exterioară

Culori pentru arce

Diamond Black(1) Snow White(1) Flame Orange Lagoon Blue

(1) Vopsea metalică. (2) Disponibil doar pe versiunea LIFE. (3) Disponibil doar pe versiunea INTENS.

Personalizare

Capace și jante

Capac negru(2) Jante neagre(2)(3)Capac Slate grey
(standard)(2)

Capac alb(2)

Diamond Black(1) Snow White(1) Flame Orange Lagoon Blue

Culori pentru caroserie



LIFE
TWIZY Life se bucură de toate elementele esenţiale: flexibilitate, dinamism și 
siguranţă. Dar mai mult ca orice, se bucură de un design care vorbește pentru sine. 
TWIZY Life este un model complet personalizabil. Fie că vă doriţi varianta 
standard sau o variantă mai distractivă, se găsește un TWIZY pentru fiecare.

Interior

Detaliu interior
Negru/standard. 



Libertate de mișcare
TWIZY 45 TWIZY 80

Tip vehicul Cvadriciclu ușor (L6e) Cvadriciclu greu (L7e)
TVV
Cod descriptor ACVYA0 ACVYB0
Emisii Zero emisii: 100% electric
Număr locuri 2
MOTOR
Tip motor 3CG - motor cu inducție electrică
Putere maximă Kw EEC (cp) 4 (5) 13 (17)
Putere maximă Nm EEC (m. kg) 33 57
Rating putere maximă (rpm) De la 0 la 2.050 RPM De la 0 la 2.100 rpm
Combustibil Electric
CUPLU
Tip cutie de viteze Automată cu reductor
Viteză de cuplaj 00:01:13 00:01:09
Număr de viteze superioare 1
PERFORMANȚĂ
Viteză maximă (km/h) 45 80
Timp frânare 50m 7,5 6,6
0-45 km/h 9,9 6,1
30 - 60 km/h 5 (pînă la 45 kph) 8,1
CONSUM ECE-15 ÎN CICLU URBAN
CO2 (g/km) 0
autonomie ECE- 15 (km*) 120 100
Wh/km 58 63
DIRECȚIE
Asistată Cremalieră directă
Cerc de întoarcere, curbură până la bordură 6,8
Număr de întoarceri ale volanului 2,8
SISTEM DE AXE
Tip ax față Pseudo-McPherson - Amortizor combinat cu arcuri/bobină
Tip ax spate Pseudo-McPherson - Amortizor combinat cu arcuri/bobină
Diametru bară anti-roll față/spate Față și spate: diametru 23 mm
ROȚI ȘI CAUCIUCURI
Jante standard 4"
Dimensiuni cauciucuri față Continental EcoContact 125/80 R13
Dimensiuni cauciucuri spate Continental EcoContact 145/80 R13
FRÂNARE
Tip circuit frânare Circuit simplu
Față: disc solid (DS), disc ventilat (DV), diametru (mm) Discuri pline 214 mm
Spate: cilindru(C), disc solid (DS), disc ventilat (DV), diametru (mm) Discuri pline 204 mm
CAPACITATE ȘI AERODINAMICĂ
SCx/Cx 0.64
Putere la bord (kWh) 6.1
GREUTATE (KG)
Greutate proprie fără încărcare (exceptând bateria) 446 (375) 474 (375)
Greutate proprie fără încărcare pe axul față 197 206
Greutate proprie fără încărcare pe axul spate 249 268
Greutate brută (GB) 685 690
Încărcătură utilă 110 115
Greutatea maximă a remorcii frânată 0
Greutate maximă a remorcii nefrânată 0

* Autonomia Renault TWIZY, certificată UTAC în sistem ECE-15 cicluri, este de 100 de kilometri.
La fel ca în cazul motoarelor cu combustie internă, în condiții de drum normal, autonomia TWIZY este influențată de câteva variabile care depind, în mare parte, de șofer. Viteza, calitatea drumului și stilul de condus sunt 
factorii principali. De exemplu, poți ajunge la aproximativ 80 de kilometri în modul ECO și aproximativ 50 de kilometri în condiții de folosire severe. De aceea vă oferim echipamentele necesare pentru vă putea controla 
autonomia: gabaritul economic - care vă spune în orice moment consumul de energie. Pentru a vă optimiza autonomia, maximizați regenerarea puterii decelerând și limitați folosirea accesoriilor care consumă bateria (exemplu: 
dezaburitorul parbrizului și lampa de interior)

Temperaturile apropiate de 0°C sau negative cresc timpul de încărcare și scad viața bateriei. Temperaturile extrem de negative limitează cantitatea de energie pe care baterie o poate stoca. Vă recomandăm să folosiți locații 
de încărcare și parcări pe termen lung unde temperaturile sunt pozitive.



Echipamente și opțiuni

Siguranță 
• 4 frâne pe disc
• Z.E. Voce: un sistem de avertizare pentru pietoni, 

activabil manual
• Airbag frontal șofer
• Centură de siguranță șofer cu prindere în 4 puncte
• Centură de siguranță pasager cu prindere în 3 puncte
• Scaunul din spate compatibil cu scaun copil de peste 15 kg
• Sistem de imobilizare codată electronic pentru motor
• Coloană direcție blocabilă
• Frână de parcare automată când motorul e pornit
• Alarmă(1)

• Volant blocabil(1)

Conducere
• Transmisie automată cu reductor
• Frânare regenerativ: bateria de tracțiune se încarcă 

atunci când piciorul nu aplică accelerație 
• Direcționare automată a pinionului
• Cauciucuri față: Continental Ecocontact Summer 125/80 

R13 65M
• Cauciucuri spate: Continental Ecocontact Summer 

145/80 R13 &%M
• Cauciucuri față iarnă: ContiWinterContact 125/80 R13 

65T(1)

• Cauciucuri spate iarnă: ContiWinterContact 145/80 R13 
75T(1)

• Senzor parcare spate(1)

• Kit reparație avarie pentru cauciucuri
• Ștergător parbriz și lichid de ștergător parbriz

Personalizare interior
• Bord și volan negru(2)

• Tapițerie neagră(2)

Personalizare exterior
• Logo Renault cromat/albastre față/spate
• Capace roată Slate grey Snowflake

• Jante aluminiu diamantat Green Atica
• Capace oglinzi negre

Confort
• Deflectoare față
• Geamuri demontabile în partea superioară(1)

• Pături șofer și pasager(1)

• Apărători de noroi față(1)

• Scaunul șoferului poate fi mutat în față/spate și are 
tetieră încorporată

• Mânerul pentru mutat scaunul față/spate poate fi 
accesat de pe scaunul din spate

• Tetieră încorporată în perete pentru pasager
• Torpedou cu volum de 3,5L în partea stângă
• Torpedou cu volum de 5L în partea dreaptă, accesibil cu 

cheie
• Spațiu de depozitare cu volum de 55L în spatele 

scaunului pasagerului, accesibil cu cheie
• Rucsac cu volum de 50L care poate fi atașat scaunului 

pasagerului (1)
• Priza 12V -65W în torpedoul stâng

Comunicații
• Sistem audio pentru dispozitive portabile (compatibil 

Bluetooth, Apple, USB sau jack standard) cu două boxe, 
ecran monitor, telecomandă și microfon și sistem hands-
free(1)

• Sistem de prindere pentru dispozitive mobile(1)

Echipamente speciale Z.E.
• Încărcare: Afișare procent încărcare baterie (%)
• On: Afișare viteza de deplasare și cuplajul
• Computer de bord Z.E: autonomie disponibilă, distanță 

totală, eco-rating.
• Economizor de energie
• Avertizor sonor pentru aprindere lumini
• Două nivele de avertizare pentru baterie (12% disponibil 

și ultimii kilometri disponibili)

• Cablu de încărcare cu lungime de 3 metri și ștecher de 
încărcare pentru prize normale

Opțiuni
• Covoraș pentru șofer și pasager
• Bord și volan de culoare albă
• Tapițerie albastră sau roșie și decalcomanii pe capacul 

torpedoului(3)

• Capace roți negre sau alb Snowflake
• Jante de aluminiu negre diamantate Black Altica
• Jante de aluminiu diamantate albastre sau roșii Altica(3)

• Capace oglinzi albastre, roșii, albe sau negre(3)

• Acoperiș tare (nu poate fi combinat cu acoperiș 
transparent) și autocolante uși roșii sau albastre (dacă 
sunt alese opțional)(3)

• Vopsea metalizată
• Vopsea bi-ton (arcuri/caroserie)(3)

• Uși cu deschidere de tip ”pescăruș” cu zonă inferioară 
translucentă și stabilizare

• Acoperiș cu tratament anti-UV
• Cablu de încărcare cu lungime de 3 metri și ștecher de 

încărcare pentru prize publice

TWIZY Life

(1) Accesorii. (2) Doar cu versiunea ”LIFE”. (3) Unele combinații pot fi disponibile doar cu versiunea Life 80.



Dimensiuni

În unele țări, cvadriciclurile pot fi încadrate în alte categorii decât vehiculele 
convenționale. Legislația poate afecta tipul de carnet de șofer necesar pentru 
a conduce un TWIZY. Pentru mai multe informații contactați dealerul Renault.

VOLUM DE STOCARE (DM3)
Volum portbagaj 31
Volum tava stângă 3,5
Volum tava dreaptă 5

DIMENSIUNI (MM)
A Ampatament 1.686
B Lungime totală 2.338
C Consolă față 313
D Consolă spate 339
E Ecartament anterior 1.094
F Ecartament posterior 1.080

G Lățime totală pe baghete/cu retrovizoare
1.237 
1.232 

1.381/1.396
H Înălțime în ordine de mers 1.454
H1 Înălțime cu haion în ordine de mers 1.818/1.980
K Garda la sol în timpul încărcării 120
L Lungime habitaclu 200
P Înălțime pe scaun în față 908
Q Înălțime pe scaun în spate 843

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA RECICLAREA BATERIEI

• Bateria Li-Ion oferită de Renault este reciclabilă
• Nu îndepărtați bateria singur. Există pericolul de electrocutare, ardere sau 
rănire. Doar un specialist Z.E. poate îndepărta bateria.
• Pentru înlocuirea bateriei contactați dealerul Renault Z.E. 



Serviciile Renault. Pentru liniștea ta.

Garanția

Începând cu momentul livrării, TWIZY este acoperit de o garanție 

de doi ani, fără limită de kilometri. În plus, sistemul de propulsie al 

vehiculelor electrice este acoperit de o garanție de 3 ani. Vehiculul 

beneficiază de garanție extinsă care acoperă defectele vopselei pe o 

perioada de 2 ani și anticoroziune pentru caroserie pentru 3 ani.

Asistență Renault

Asistența 24/7 (incluzând asistență la căderile de tensiune) este 

inclusă în costul lunar al leasingului de baterie.



Renault TWIZY

Descoperă energia pozitivă





Renault recomandă

Continuă experiența Renault TWIZY 
pe www.renault.ro

Conținutul prezentei publicații este exact și actualizat la data tipăririi. Acest document a fost realizat pornind de la serii anterioare sau 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). Te rugăm să consulţi agentul Renault local pentru a primi cele mai recente informaţii. Având 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 pentru orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
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