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zasnovan za 
učinkovitost

do 4,15 m 
dolžine za 
natovarjanje

10 sistemov 
pomoči pri 
vožnji

Novi Renault Trafic je preoblikoval svojo ponudbo, da bi zagotovil kar 
največjo učinkovitost. Na voljo je v dveh dolžinah in dveh višinah z enojno 
ali podaljšano kabino, ki se prilagodi vašim poslovnim potrebam. Mobilna 
pisarna, povezljivost z zrcaljenjem pametnega telefona, udobje v vozilu, 
dolžina in prostornina natovarjanja – vse je bilo optimizirano.



do 1250 kg 
koristnega 
tovora

do 2,5 t 
zmogljivosti 
vleke

88 litrov 
prostora za 
shranjevanje

do 8,9 m3 
uporabne 
prostornine



zasnovan 
za vaše potrebe



Dinamična in elegantna zasnova zunanjosti novega modela Renault Trafic je 
več kot funkcionalna. 100-% LED-luči v obliki črke C izboljšajo vidljivost ponoči. 
Njegova električna pomična zunanja vzvratna ogledala olajšajo življenje 
voznika; njihova kvadratna oblika poveča priročnost natovarjanja in olajša 
razporeditev.



prvorazredna dolžina 
natovarjanja

1. do 4,15 metra dolžine natovarjanja 
zahvaljujoč loputi pod sovoznikovo klopjo

2. do 8,9 m3 prostornine za natovarjanje
3. prostor za natovarjanje vključuje 18 

sidrnih točk in dve LED-luči
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Z rekordno dolžino natovarjanja 4,15 m*, ki jo omogoča inovativna loputa pod 
sovoznikovo klopjo, in zmogljivostjo vleke 2,5 tone novega Renault Trafica nič ne 
ustavi. Prostornina 8,9 m3 vam omogoča dovolj prostora za vse, kar potrebujete: 
orodje, opremo, velike predmete, material itd. Dve LED-luči v prostoru za 
natovarjanje in 18 sidrnih točk opremo vozila še dopolnijo.

* pri različici L2
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izkoristite svojo 
mobilno pisarno kar 
najbolj

S položajem za vožnjo z nastavitvijo ledvenega predela, elegantno 
notranjostjo s kromiranimi dodatki, armaturno ploščo z digitalnim zaslonom 
velikosti 10,7 cm (4,2’’), ki omogoča takojšnje odčitavanje informacij, 
in brezžičnim polnilnikom za pametni telefon imate pisarniški delovni 
prostor na dosegu roke povsod, kamor se odpravite. Ostanite povezani z 
večpredstavnostnim sistemom Easy Link na osrednjem zaslonu velikosti 
20,3 cm (8’’). Dostopajte do navigacijskih aplikacij in načrtujte svoje poti 
z zrcaljenjem pametnega telefona Android Auto™ ali Apple CarPlay™, 
povezanem prek USB-ja. 88,3 litra prostora za shranjevanje po celotni sprednji 
kabini omogoča izjemno prostornost – najboljšo v svoji kategoriji. 6-litrski 
hladilni* predal Easy Life, Renaultova inovacija, ki poenostavi vsak dan.

1. 7-litrski hladilni* predal Easy Life
2. brezžični polnilnik
3. zrcaljenje pametnega telefona prek 

funkcije Android Auto™ ali Apple CarPlay™
4. prava mobilna pisarna: zadnji del 

osrednjega zložljivega sedeža za 
namestitev vašega računalnika
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* Odvisno od različice
Android Auto™ je znamka družbe Google Inc. Apple CarPlay™ je znamka družbe Apple Inc.
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barve

(1) prozoren zadnji sloj. (2) metalik barva. Nepogodbene fotografije.

Cumulus modra (RQU)(1)

Siva Highland (KQA)(2)Rdeča Carmin (NPF)(2)

Siva Urban (KPW)(1)

Siva Comete (KNA)(2) Črna Midnight (D68)(2)

Ledeniško bela (369)(1)

Rdeča Magma (NNS)*(1)



oblazinjenje Kompo

oblazinjenje

41-centimetrski (16’’) 
pokrovi koles Mini

pokrov koles in kolesa

kolesa in pnevmatike

Vrsta pnevmatik Poletne pnevmatike Celoletne pnevmatike

Velikost pnevmatik/koles 205/65 R16 215/65 R16 215/60 R17 215/65 R16

Izdelava Goodyear Efficientgrip Cargo Bridgestone Duravis R660 Goodyear Efficientgrip Cargo Goodyear Efficientgrip Cargo Continental VanContact 4Season

Razred učinkovitosti porabe goriva B B B B C

Razred oprijema na mokrem cestišču A A A A A

Zunanji hrup (dBA) pri 80 km/h 69  72  70  69  73 

Zunanji hrup (dBA) pri 50 km/h 61,9 67 63,9 62,7 67,1



dimenzije

kombi L1H1

kombi L2H1

Kombi H1 dimenzije (mm) L1H1 L2H1
Najv. uporabna prostornina (m3) 5,8 7,75

Zunanje dimenzije
Celotna dolžina 5 080 5 480

Celotna širina brez/z vratnimi ogledali 1 956/2 283 1 956/2 283

Višina nenatovorjenega vozila 1 971 1 967

Medosna razdalja 3 098 3 498

Sprednji previs 1 014 1 014

Zadnji previs 968 968

Prostor za natovarjanje
Širina x dolžina lopute klopi 510 x 222 510 x 222

Dolžina natovarjanja na tleh 2 537 2 937

Dolžina natovarjanja na tleh (vključno s prostorom pod klopjo) 2 950 3 350

Dolžina natovarjanja na tleh (vključno s prostorom za noge) 3 750 4 150

Dolžina natovarjanja 400 mm od tal 2 537 2 937

Dolžina natovarjanja 1.000 mm od tal 2 250 2 650

Najv. širina notranjosti 1 662 1 662

Širina med pokrovi koles 1 268 1 268

Uporabna višina 1 387 1 387

Stranska drsna vrata
Širina vhoda stranskih drsnih vrat 600 mm od tal 907 907

Širina vhoda stranskih drsnih vrat 100 mm od tal 1 030 1 030

Višina vhoda stranskih drsnih vrat 1 284 1 284

Kombi H1 dimenzije (mm) L1H1 L2H1
Zadnja vrata
Širina vhoda 70 mm od tal 1 391 1 391

Višina vhoda 1 320 1 320

Avtomobilski okvir pri spodnjem delu vrat za natovarjanje 552 552

Prostor nad tlemi 160 160

Višine in obremenitve za kombi H1 (kg) L1H1 L2H1
Različica Standarden KT Povečan KT Povečan KT

Bruto teža vozila (GVW)* 2 800 2 900 - 3 010 3 010-3 070

Najv. teža neobremenjenega vozila* 1 783 - 2 066 1 783 - 2 066 1 819 - 2 102

Najv. koristni tovor* 1 017 1 227 1 251

Najv. obremenitev na sprednji osi 1 625 1 625 1 625

Najv. obremenitev na zadnji osi 1 650 1 650 1 650

Najv. teža prikolice
(z zavoro/brez zavore) MGB 750/2 000 - 2 500 750/2 000 - 2 500 750/2 000 - 2 500

Najv. teža prikolice
(z zavoro/brez zavore) EDC 750/1 900 750/1 690 - 1 800 750/1 630 - 1 690

* Odvisno od motorja. KT = koristni tovor
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kombi L2H2

Kombi H2 dimenzije (mm) L2H2
Najv. uporabna prostornina (m3) 8,9

Zunanje dimenzije
Celotna dolžina 5 480

Celotna širina brez/z vratnimi ogledali 1 956/2 283

Višina nenatovorjenega vozila 2 498

Medosna razdalja 3 498

Sprednji previs 1 014

Zadnji previs 968

Prostor za natovarjanje
Širina x dolžina lopute klopi 510 x 222

Dolžina natovarjanja na tleh 2 937

Dolžina natovarjanja na tleh (vključno s prostorom pod klopjo) 3 350

Dolžina natovarjanja na tleh (vključno s prostorom za noge) 4 150

Dolžina natovarjanja 400 mm od tal 2 937

Dolžina natovarjanja 1.000 mm od tal 2 650

Najv. širina notranjosti 1 662

Širina med okrovi koles 1 268

Uporabna višina 1 898

Stranska drsna vrata
Širina vhoda stranskih drsnih vrat 600 mm od tal 907

Širina vhoda stranskih drsnih vrat 100 mm od tal 1 030

Višina vhoda stranskih drsnih vrat 1 284

Kombi H2 dimenzije (mm) L2H2
Zadnja vrata
Širina vhoda 70 mm od tal 1 391

Višina vhoda 1 820

Avtomobilski okvir pri spodnjem delu vrat za natovarjanje 552

Prostor nad tlemi 160

Višine in obremenitve za kombi H2 (kg) L2H2
Različica Povečan KT

Bruto teža vozila (GVW)* 3 010

Najv. teža neobremenjenega vozila* 1 921 - 2 153

Najv. koristni tovor* 1 089

Najv. obremenitev na sprednji osi 1 625

Najv. obremenitev na zadnji osi 1 650

Najv. teža vleke (z zavoro/brez zavore) MGB 750/2 500

Najv. teža vleke (z zavoro/brez zavore) EDC -

* Odvisno od motorja. KT = koristni tovor

1 898

2 498

552
160

1 391

9683 498

5 480 4 150 2 283 2 283

1 956 1 956

1 030

1 662 1 268

3 350

2 937
1 014



Renault Trafic Van – oprema

varnost
• ABS - elektronska porazdelitev zavorne sile
• ESP - sistem za nadzor stabilnosti vozila
• Hill Start Assist
• Extended Grip
• Ključ s tremi gumbi z ločenim odklepanjem 

voznikovih vrat
• LED žarometi in led žarometi v obliki črke C
• Čelna varnostna blazina za voznika
• Vzglavniki spredaj, stranska nastavljiva 

po višini
• Tritočkovni varnostni pasovi spredaj 

(vključno s srednjim sedežem)
• Po višini nastavljiva prednja varnostna 

pasova (na zunanjih straneh)
• Tretja zavorna luč
• Tempomat

udobje 
• Klimatska naprava + protiprašni filter
• Električni pomik stekel spredaj -impulzni pri 

vozniku
• Elektična nastavljiva in ogrevana zunanja 

ogledala
• Variabilni servo volan, nastavljiv po višini in 

globini
• Tonirana stekla
• Voznikov sedež z naslonom za roko. Nastavljiv 

po naklonu, dolžini, višini in ledvenem delu.
• Centralno zaklepanje z daljinskim 

upravljanjem

multimedija 
• Radio 1DIN

funkcionalnost 
• Rezervoar za gorivo 80 l
• 6 stopenjski menjalnik
• Klop za dva sopotnika spredaj
• Rezervno kolo normalnih dimenzij 
• Merilnik vrtljajev 
• SCR - Selektivna katalitična redukcija 

(AdBlue)
• Indikator prestavnega razmerja
• Vtičnica na D-stebričku

tovorni prostor 
• Desna drsna vrata brez stekla
• Možnost blokade zadnjih dvokrilnih vrat za 

prevoz dolgega tovora (med vožnjo odprta 
desna vrata)*

• Dodatna pritrdilna mesta: 1 na stebričku D, 
2 na stebričku C in

• 2 na pregradni steni, na vsaki strani = 10 
obročkov (na furgonu)

• Pritrdilna mesta na podu tovornega prostora: 
8 pri L1, 10 pri L2

• Pločevinasti boki tovornega prostora
• Pločevinasta dvokrilna vrata zadaj z 

odpiranjem 180° 

dizajn 
• Odbijači v črni barvi
• 41-centimetrska (16’’) jeklena platišča 
• Kolesni pokrovi mini

varnost
• Vzglavniki v 2. vrsti nastavljivi po višini

funkcionalnost
• Desna drsna vrata s fiksnim steklom
• Klop za dva sopotnika spredaj s predalom 

pod sedišči
• Pregradna stena z oknom za drugo vrsto 

sedežev
• Klop za tri potnike v 2. vrsti
• Leva drsna vrata s fiksnim steklom

serijska oprema Furgon

serijska oprema Podaljšana kabina (dodatno na opremo Furgon)

* Ni možno na verzijah višine H2.





konfigurirajte svoj novi Renault Trafic na strani www.renault.si
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. Renaultovi koncesionarji 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 pooblaščenega 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.

Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani v tej brošuri, morda niso na voljo. V trenutnih razmerah je dobavljivost posameznih elementov opreme, ki zaradi globalnega 
pomanjkanja polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bodo dobavljeni, zelo težko z gotovostjo napovedati v naprej. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.
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