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zunanjost in notranjost str. 4

prevoz str. 6

zaščita str. 8

varnost str. 10

priročna oprema str. 12

bodite boljši pri svojem delu
Renault Express ponuja številne možnosti 

za profesionalne uporabnike. Odkrijte našo 

premišljeno zasnovano in praktično dodatno 

opremo, ki vključuje vse od nosilca za lestev do 

regalov za shranjevanje, s katero boste pri svojem 

delu še učinkovitejši.
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1.  Komplet zaščitnih oblog blatnikov
(96 09 871 43R)

2.  Nalepke – 2 športna trakova
(82 01 733 956)

3.  Gumijasta preproga – 2 preprogi
(74 90 294 11R)

4.  Tekstilna preproga Confort – 2 preprogi
(74 90 288 96R)

2.

4.3.

zunanjost in notranjost

robusten in 
dinamičen

Poudarite značaj svojega vozila s športnimi trakovi za pokrov motorja, ki so 

izdelani po meri. Z zaščitnimi oblogami blatnikov pa vozilo hkrati prilagodite 

svojemu okusu in ga zaščitite. Tudi v notranjosti se prepletata slog in zaščita, 

saj so vam na voljo nepremočljive tekstilne ali gumijaste preproge.
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1.

3.2.

1.  Komplet standardne vlečne kljuke s 13-polno vtičnico
(77 11 947 831)

2.  Komplet podaljšane vlečne kljuke s 13-polno vtičnico
(77 11 947 828)

3.  Kombiniran vlečni kavelj s 4 izvrtinami
77 11 408 018 (samo v kombinaciji z kataloško 77 11 947 831)

4.  Nosilec za lestev z ročnim nagibanjem in prečni strešni 
nosilci
(77 11 785 789) (77 11 947 925)

prevoz

s seboj odpeljite 
kar največ tovora

Brez truda naložite in razložite lestve z nosilcem za lestev, ki omogoča ročno 

nagibanje in se preprosto namesti na strešne nosilce. Za vleko prikolice ali 

prevoz potrebne opreme lahko izbirate med podaljšano ali standardno vlečno 

kljuko, ki se preprosto namesti. V posebnih razmerah pa se lahko odločite 

tudi za kombiniran vlečni kavelj, ki omogoča vleko s pritrdilnim obročem.
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3.

2.

1.  Obloge iz lesa Access in lesen regal zadaj levo
(77 11 945 285) (77 11 945 291) (77 11 945 295)

2.  Obloge iz polipropilena Innovation
(77 11 945 288) (77 11 945 292) (77 11 945 294)

3.  Zadnje kolesne zavesice
(78 81 224 19R)

zaščita

da bo vozilo še 
trpežnejše

Za zaščito tovornega prostora pred težkimi in umazanimi tovori položite 

protizdrsen pod iz lesa. Ali delate v vlažnem okolju? Izberite protizdrsen pod iz 

polipropilena. Obe vrsti zaščite sta zasnovani, tako da je dostop do pritrdilnih 

kaveljčkov neoviran, vam pa zagotavljata najboljše pogoje za delo.

Nato na svoje vozilo Express namestite še zadnje kolesne 

zavesice in pripravljeni boste na vse razmere.
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1.

2.

1.  Kamera za vzvratno vožnjo
(82 01 738 752)

2.  Kamera za prikaz območja za vozilom
(82 01 733 899)

3.  Varnostne nalepke
 (77 11 943 837)

varnost

vozite brezskrbno

Slaba preglednost? Kamera vam zagotavlja nenehen pregled nad 

območjem za vozilom, da boste imeli popoln nadzor tudi, če je vaše 

vozilo nezastekljeno. Želite parkirati? Sistem zadnjih parkirnih senzorjev 

vas opozori, če obstaja možnost trka v oviro ali z drugim vozilom. Za 

večjo brezskrbnost pa so vam na voljo tudi varnostne nalepke, da boste 

že od daleč vidni ter si tako zagotovite popolno brezskrbnost.
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3.
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3.

2.1.

1. Magnetni nosilec za pametni telefon (namestitev na 
zračno rešetko)
(77 11 784 774)

2.  Osrednji naslon za roke spredaj
(87 70 040 24R)

3.  LED-svetlobni trak in LED-stropna lučka
(82 01 529 567)

udoblje

olajšajte si vsakdanje 
življenje

Zahvaljujoč magnetnemu držalu bo vaš pametni telefon vedno pri roki. Za še 

večje udobje poskrbi sredinsko prilagodljivo naslonjalo za roke, v katerega lahko 

shranite vse svoje manjše osebne stvari.  Praktični sta tudi stropna luč in LED 

rampa, sinhronizirani z odpiranjem vrat za osvetlitev območja za nalaganje. 
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seznam kataloških številk
Dizajn

Platišča
82 01 730 368 Lita platišča 38 cm Purna – črna •

40 30 021 36R Kolo 6 J 38 cm 4 40 (siva) •

40 30 077 96R Kolo 6 J 38 cm 4 40 (črna) •

40 30 052 32R Kolo z jeklenim platiščem 6J 38 cm 5 40 (siva) •

40 30 052 62R Kolo z jeklenim platiščem 6J 38 cm 5 40 (črna) •

40 30 062 16R Kolo z aluminijastim platiščem 6J 38 cm 5 40 Purna •

40 30 015 63R Kolo z aluminijastim platiščem 6J 41 cm 4 40 Altica •

Okrasni pokrovi 
40 31 593 57R Okrasni pokrovi Renault – 4 vijaki – črna •

40 31 584 67R Okrasni pokrovi Renault – 5 vijakov – črna •

Zunanjost
82 01 733 470 Kromirana ohišja zunanjih ogledal •

82 01 733 566 Kromirana ohišja kljuk (4 vrata) •

82 01 733 956 Nalepke – 2 športna trakova za pokrov •

Notranjost
77 11 945 795 Osvetljene zaščite pragov vrat •
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Udobje in zaščita

Ureditev tovornega prostora 
82 01 529 567 LED-svetlobni trak in LED-stropna lučka •

77 11 945 287 Protizdrsen pod iz lesa – Access – bočna vrata (1 ali 2) – mrežna pregrada •

77 11 948 202 Protizdrsen pod iz lesa – Access – bočna vrata (1 ali 2) – polna pregrada •

77 11 945 291 Lesene obloge sten – Access – 1 × drsna bočna vrata desno •

77 11 945 293 Lesene obloge sten – Access – 2 × drsna bočna vrata •

77 11 945 295 Leseni blatniški koši – Access – vse vrste •

77 11 945 288 Pod iz polipropilena Innovation – bočna vrata (1 ali 2) – mrežna pregrada •

77 11 948 203 Pod iz polipropilena Innovation – bočna vrata (1 ali 2) – polna pregrada •

77 11 945 292 Obloge sten iz polipropilena – Innovation – 1 × drsna bočna vrata desno •

77 11 945 294 Obloge sten iz polipropilena – Innovation – 2 × drsna bočna vrata desno •

77 11 945 296 Blatniški koši iz polipropilena – Innovation – vse vrste •

77 11 945 289 Protizdrsen pod iz lesa – Access – bočna vrata (1 ali 2) – cevna pregrada •

77 11 945 290 Pod iz polipropilena – Innovation – bočna vrata (1 ali 2) – cevna pregrada •

Zastekljeni deli
16 55 544 28R Prednji zračni usmerjevalniki •

Zaščita karoserije 
63 85 000 36R Prednje kolesne zavesice •

78 81 224 19R Zadnje kolesne zavesice •

77 11 785 072 Prevleka za zaščito zunanjosti •

96 09 871 43R Komplet terensko vožnjo – zaščitne obloge blatnikov in spodnjega dela karoserije •

Preproge
74 90 294 11R Gumijasta preproga – 2 preprogi •

74 90 288 96R Tekstilna preproga Confort – 2 preprogi •

Priročna oprema
87 70 040 24R Osrednji naslon za roke spredaj •

82 01 375 535 Pribor za kadilce •
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seznam kataloških številk

Prevleke
87 37 073 88R Zaščitna prevleka iz jeansa in umetnega usnja – prednji sedeži

Multimedijski sistem

Ozvočenje
77 11 575 880 Komplet zvočnikov Focal Music Drive 2.0 •

77 11 578 132 Komplet zvočnikov Focal Music Live 4.0 •

Telefonija
82 01 737 965 Brezžični polnilnik za pametni telefon •

77 11 784 774 Magnetni nosilec za pametni telefon (namestitev na zračno rešetko) •

Navigacija
77 11 945 183 Navigacijski sistem TomTom Go Essential (13 cm) •

Prevoz

Vleka
Komplet prostoročno snemljive vlečne kljuke s 7-polno vtičnico •

82 01 727 812 Prečni nosilec prostoročno snemljive vlečne kljuke •

82 01 727 813 Prostoročno snemljiva vlečna kljuka – komplet vijačnega materiala in vlečne kljuke •

82 01 728 328 Kabelski snop za vlečno kljuko – 7-polna vtičnica •

Komplet prostoročno snemljive vlečne kljuke s 13-polno vtičnico •

82 01 727 812 Prečni nosilec prostoročno snemljive vlečne kljuke •

82 01 727 813 Prostoročno snemljiva vlečna kljuka – komplet vijačnega materiala in vlečne kljuke •

82 01 728 389 Kabelski snop za vlečno kljuko – 13-polna vtičnica •

Komplet podaljšane vlečne kljuke s 13-polno vtičnico •

82 01 728 515 Prečni nosilec fiksne podaljšane vlečne kljuke •

82 01 728 516 Fiksna podaljšana vlečna kljuka – komplet vijačnega materiala in vlečne kljuke •

82 01 728 389 Kabelski snop za vlečno kljuko – 13-polna vtičnica •

Komplet podaljšane vlečne kljuke s 7-polno vtičnico •

82 01 728 515 Prečni nosilec fiksne podaljšane vlečne kljuke •

82 01 728 516 Fiksna podaljšana vlečna kljuka – komplet vijačnega materiala in vlečne kljuke •

82 01 728 328 Kabelski snop za vlečno kljuko – 7-polna vtičnica •
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Komplet standardne vlečne kljuke s 7-polno vtičnico •

82 01 728 518 Prečni nosilec standardne vlečne kljuke •

82 01 728 519 Standardna vlečna kljuka – komplet vijačnega materiala in vlečne kljuke •

82 01 728 328 Kabelski snop za vlečno kljuko – 7-polna vtičnica •

Komplet standardne vlečne kljuke s 13-polno vtičnico •

82 01 728 518 Prečni nosilec standardne vlečne kljuke •

82 01 728 519 Standardna vlečna kljuka – komplet vijačnega materiala in vlečne kljuke •

82 01 728 389 Kabelski snop za vlečno kljuko – 13-polna vtičnica •

77 11 419 307 Vlečne vilice – 4 izvrtine (samo v kombinaciji) •

77 01 408 016 Vlečni kavelj – 4 izvrtine (samo v kombinaciji) •

77 11 421 985 Kombiniran vlečni kavelj – 2 izvrtini (samo v kombinaciji) •

77 01 408 018 Kombiniran vlečni kavelj – 4 izvrtine (samo v kombinaciji) •

77 11 943 521 Samodejni kombiniran vlečni kavelj – Multi (samo v kombinaciji) •

77 11 780 886 Nosilec za kolesa Coach – podaljšek za 3 + 1 kolo •

77 11 780 884 Nosilec za kolesa Coach na vlečni kljuki – 2 kolesi (13-polna vtičnica) •

77 11 780 885 Nosilec za kolesa Coach na vlečni kljuki – 3 kolesa (13-polna vtičnica) •

77 11 577 326 Nosilec za kolesa Hang-on na vlečni kljuki – 2 kolesi •

77 11 577 327 Nosilec za kolesa Hang-on na vlečni kljuki – 3 kolesa •

77 11 577 328 Nosilec za kolesa Hang-on na vlečni kljuki – 4 kolesa •

77 11 226 911 Vmesnik kabelskega snopa – 7/13-polni priključek •

Nosilni pripomočki
77 11 947 925 Jekleni prečni strešni nosilci •

82 01 299 011 Prečni strešni nosilci na vzdolžnih nosilcih

77 11 420 781 Vmesnik strešnih nosilcev za nosilec koles/smuči – jeklo •

77 11 940 001 Nosilec za 6 parov smuči/4 snežne deske •

77 11 940 000 Nosilec za 4 pare smuči/2 snežni deski •

77 11 780 147 Nosilec za kolo Expert 80 za strešne nosilce – 1 kolo •

77 11 785 585 Trdostenski strešni kovček – 380 l •

77 11 785 586 Trdostenski strešni kovček – 480 l •

77 11 785 587 Trdostenski strešni kovček – 630 l •

82 01 728 219 Strešni prtljažnik iz aluminija z vrtljivim drogom za natovarjanje •

77 11 785 789 Nosilec za lestev z možnostjo nagibanja za bočno raztovarjanje •

77 11 574 510 Vlagalnik za cevi na strešnih nosilcih •
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Varnost

Pomoč pri vožnji
82 01 730 047 Sistem prednjih parkirnih senzorjev •

82 01 730 048 Sistem zadnjih parkirnih senzorjev •

82 01 738 752 Kamera za vzvratno vožnjo •

82 01 733 899 Kamera za prikaz območja za vozilom •

Varovanje in signalizacija
77 11 943 837 Varnostne nalepke – razred A •

77 11 943 838 Varnostne nalepke – razred B •

Zaščita pred vlomom in nadzor
82 01 729 945 Protivlomni alarm •

77 11 782 488 Blokada proti kraji – prek vtičnice OBD •

82 01 724 187 Varnostne matice za kolesa – aluminij ali jeklo (komplet 4 vijakov) •

82 01 724 188 Varnostne matice za kolesa – aluminij ali jeklo (UK) (komplet 4 vijakov) •

82 01 730 050 Vgrajena kamera •

Snežne verige in snežne prevleke za pnevmatike
77 11 780 253 Snežne verige – Premium – velikost 50 •

77 11 578 649 Snežne prevleke za pnevmatike – velikost 52 •

•: združljivo;  -: nezdružljivo; BDV: bočna drsna vrata.

seznam kataloških številk
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Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi 
predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni 
predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem 
času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na 
voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega prodajalca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini 
nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine 
v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.

   renault.si

konfigurirajte in naročite Renault Express Van

Renault priporoča 


