
Renault TRAFIC
Nový





Vaše podnikanie a vaše každodenné činnosti 
sú jedinečné. Nový Renault TRAFIC prešiel 
prerodom, aby uspokojil vaše špecifické potreby. 
Tu nájdete rôzne verzie od furgonu až k dvojkabíne, 
vďaka ktorým budete najvýkonnejší. A pre tých 
najnáročnejších z vás ponúka nový Renault 
TRAFIC možnosti prestavby riešené na mieru. 
Pozoruhodná nosnosť ide ruku v ruke s omladeným 
dizajnom, pohonnou jednotkou 2,0 l a výbornými 
vlastnosťami automatickej prevodovky.

Každá profesia 
má svoj TRAFIC





Nový Renault TRAFIC opäť potvrdzuje svoj štýl 
a je neprehliadnuteľný. Predná časť, chrómovaná 
maska a svetelný podpis v tvare písmena „C“ so 
svetlometmi full LED, ktoré spájajú dynamickosť 
s robustnosťou. Nový Renault TRAFIC, ktorý nie je 
len úžitkovým vozidlom, nekompromisne využíva 
svoju osobitosť na podporenie vašej efektivity 
a bezpečnosti.

Výrazná osobnosť 



Plnohodnotná 
pojazdná kancelária 
Vstúpte do nového pracovného priestoru. 
Priestranná a pohodlná kabína nového vo-
zi dla Renault TRAFIC, ktorá môže mať až tri 
plnohodnotné miesta, je navrhnutá tak, aby 
ste mali na svoju prácu optimálne podmienky: 
ergonomické sedadlá s nastavením v oblasti 
bedier, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant, 
automatická klimatizácia… Držiak smartphonu, 
sklopné operadlo prostrednej sedačky využiteľné 
ako stolček na prácu nielen s laptopom, to sú 
prvky, ktoré oceníte. A vďaka úložným priestorom 
s objemom 90 litrov, vrátane priestoru s objemom 
54 litrov pod lavicou spolujazdca, máte všetko stále 
poruke. Nový Renault TRAFIC je tak spoločníkom 
pre vašu efektivitu.







Prispôsobený 
pre váš pracovný tím 
a všetok náklad
Osoby alebo tovar – nový Renault TRAFIC pojme 
všetko! S rekordnou ložnou dĺžkou 4,15 m (pri 
použití dômyselného otvoru s výklopným krytom 
pod sedadlom spolujazdca) a užitočným objemom 
až 8,6 m3 možno prevážať všetky materiály, náradie 
a objemné či neskladné predmety. Široké bočné 
posuvné dvere a zadné dvere otvárateľné do 270° 
ponúkajú jednoduchý prístup do nákladového 
priestoru pri nakladaní a vykladaní. Potrebujete si 
so sebou vziať svoj pracovný tím? Verzia dvojkabína 
umožňuje pohodlnú prepravu až 6 osôb. S novým 
vozidlom Renault TRAFIC spojíte užitočné s prí-
jemným…
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Jazda 
s pripojením online 
Vďaka multimediálnym systémom a službám Renault 
Easy Connect nového modelu Renault TRAFIC zostane -
te vždy online. Médiá Nav Evolution a R-LINK Evolution 
disponujú funkciou zrkadlenia smartphonu, aby ste 
mohli využiť svoje obľúbené aplikácie na veľkom 
dotykovom displeji na palubnej doske. Využiť môžete 
tiež aplikácie R&Go, ktoré prepoja váš smartphon alebo 
tablet s vaším vozidlom, aby ste mohli ovládať všetok 
svoj multimediálny svet. Zažijete ešte väčšie potešenie 
z pohodovej jazdy. 

1. R-LINK Evolution – väčšia možnosť individualizácie. 
Základnými komponentmi systému R-LINK Evolution sú 
multimediálny prehrávač, Bluetooth® handsfree s funkciou 
audiostreaming a navigácia, ktorá vďaka pripojeniu online 
zohľadní aktuálnu premávku a udalosti na trase. Hlavným 
rozhraním systému R-LINK je 7" dotykový kapacitný displej, 
ale základné funkcie zvládne aj integrované ovládanie pod 
volantom. 

2. R&Go – integrujte svoj smartphon alebo tablet. Počú-
vaj  te hudbu, spravujte svoje kontakty, využite presnú 
navigáciu, skontrolujte spotrebu… S aplikáciou R&Go je to 
také jednoduché, stačí len smartphon alebo tablet umiestniť 
na príslušný držiak a nechať sa viesť. 

3. Media Nav Evolution – najdôležitejšie médiá na 
dosah ruky. Multimediálny systém Media Nav Evolution 
s technológiou Bluetooth® a funkciou audiostreaming vám 
umožní počúvať hudbu alebo telefonovať, bez toho, že by 
ste pustili volant z rúk. Pomocou ovládacích prvkov pod 
volantom alebo 7" dotykovej obrazovky si vyberiete vašu 
obľúbenú rozhlasovú stanicu a upravíte hlasitosť prenosu 
podľa vašich potrieb. Hudbu zo svojich mobilných zariadení 
môžete pripojiť prostredníctvom konektorov USB/jack na 
čelnom paneli.





Farby karosérie

Ilustračné snímky.

Biela GlacierBiBiBielelaa GlGlaciier

Sivá metalická PlatineSiSiSiSi áávává mm tetet lalalliicickáká PPlalatitine

Čierna metalická MidnightČiČiČ erernana mm tetet lalaliicickákákák MMMMiddidid iinini hhhght

Modrá metalická PanoramaMModrdrd áááá memettatalillili kckckáááá PaPP nonorarama

Sivá UrbainSiSiSiváává UUUU brbrb iain

Sivá metalická CassiopéeSiSiSi áávává mm ttetet llalaliicickákáká CCCasassisiopopéééée

Béžová metalická CendreBéBéBééžžžožo áávává mm tetet lalalliicickákká CCenenddre

Červená MagmaČČČeČervrvenenááá MaMMagma

Hnedá metalická CuivreHHHnHn ddededáááá memetattalililickckááá CuCCuiiivre



Čalúnenie

Ozdobný kryt na disk 16" maxi

Disky kolies

TYP PNEUMATÍK Letné pneumatiky Letné pneumatiky Letné pneumatiky
Celoročné 

pneumatiky
Veľkosť pneumatík/kolies 205/65 R16 215/65 R16 215/60 R17 205/65 R16

Značka
Goodyear 

Cargo Marathon 
TLCCO2

Continental 
VancoEco 

Continental 
VancoEco

Goodyear 
Cargo Marathon

Michelin 
Agilis 51

Dunlop 
Econodrive

Goodyear 
CargoVector 2

Trieda palivovej účinnosti B B B B B B C
Trieda priľnavosti na mokrom povrchu B A B B A B C
Hlučnosť (dB) 71 72 70 70 72 70 69

Kolesá a pneumatiky

17" disk kolies z ľahkých zliatin 
Cyclade

Java



SÉRIOVÁ VÝBAVA COOL

Exteriér a nákladový priestor
• Full LED svetlomety
• LED denné svietenie v tvare písmena „C“
• Predný a zadný nárazník čiastočne lakovaný
• Zadné stĺpiky vo farbe karosérie
• Vonkajšie spätné zrkadlá, nelakované
• Lakovaný kryt koľajnice posuvných dverí
• Tónované sklá
• Plná plechová priečka s otvorom na prevážanie dlhých predmetov
• Pravé posuvné dvere 
• Zadné dvere otvárateľné do 180°
• Oceľové disky kolies 16" s ozdobnými krytmi

Interiér a komfort
• Uzatvárateľná schránka na palubnej doske
• Rádio 1 DIN, MP3, Bluetooth® handsfree, USB, audio vstup 3,5 mm jack, 

s podporou aplikácie R&Go
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča „Komfort“ s lakťovou a bedrovou 

opierkou
• Dvojmiestne sedadlo spolujazdca s úložným priestorom pod sedákom
• Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom pre prednú časť vozidla
• Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
• Elektricky ovládané predné okná, impulzné na strane vodiča

Výbava



dCi 95 
Stop&Start dCi 120

ENERGY
dCi 145

ENERGY
dCi 145 EDC6

ENERGY
dCi 170

ENERGY 
dCi 170 EDC6

POHONNÉ JEDNOTKY
Zdvihový objem (cm3)/počet valcov/ventilov 1 598/4/16 1 997/4/16 1 997/4/16 1 997/4/16 1 997/4/16 1 997/4/16
Maximálny výkon (kW (k)) pri otáčkách (ot./min.) 70 (95) pri 3 500 88 (120) pri 3 500 107 (146) pri 3 500 107 (146) pri 3 500 125 (170) 125 (170)
Maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkách (ot./min.) 260 pri 1 500 320 pri 1 500 350 pri 1 500 350 pri 1 500 380 380
Typ vstrekovania Common rail s turbodúchadlom s variabilnou geometriou
Palivo a objem nádrže (l) Diesel – 80
Objem nádrže aditíva Adblue (l)(1) 20
Emisná norma/katalyzátor/filter pevných častíc EURO 6

Typ prevodovky Manuálna 
prevodovka

Manuálna 
prevodovka

Manuálna 
prevodovka

Dvojspojková 
automatická 

prevodovka EDC
Manuálna 

prevodovka
Dvojspojková 
automatická 

prevodovka EDC
Počet prevodových stupňov 6 6 6 6 6 6
Systém Stop & Start + Energy Smart Management • - • • • •

Interval údržby Do 40 000 km/2 roky(2)

VÝKONOVÉ PARAMETRE
Maximálna rýchlosť (km/h) n/a 165 176 165 n/a 179

SPOTREBA A EMISIE CO2
(3)

Homologačný protokol WLTP
Kombinovaná spotreba (l/100 km) – hodnota 
Vlow/kombinovaný cyklus n/a 7,0 6,9 7,0 n/a 7,0

Emisie CO2 (g/km) – hodnota Vlow/kombinovaný cyklus n/a 184 181 185 n/a 185

RIADENIE
Stopový priemer otáčania (m) Krátky rázvor: 11,84 – dlhý rázvor: 13,17
Stopový priemer otáčania (m) Krátky rázvor: 12,40 – dlhý rázvor: 13,73

BRZDY
ABS s podporou núdzového brzdenia (AFU)
a EBV/adaptívne ESP s ASR Štandardne

Vpredu: ventilované kotúče – 
Vzadu: plné kotúče Ø/šírka (mm) 296/28 – 280/12

PNEUMATIKY
Rozmery Štandardné: 205/65 R16 

Voliteľne: 215/60 R17 C 109/107 T
• = štandardné; - = nedostupné 
(1) Vlastné použitie paliva a AdBlue® závisí od podmienok používania vozidla, od výbavy, od štýlu jazdy vodiča a od nákladu. 
(2) Motor spotrebováva olej na mazanie a chladenie pohyblivých súčiastok. Je bežné, že sa medzi dvomi výmenami oleja vykonáva jedno alebo viac doplnení. 
(3) Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla. Viac informácií nájdete na https://www.renault.sk/renault-svet/nove-predpisy.html.

Motory



Objavte Renault TRAFIC
na www.renault.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol vytvorený na základe predchádzajúcej sériovej výroby alebo 
prototypov. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania si Renault vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať modifi kácie opísaných a uvedených špecifi kácií, vozidiel a príslušenstva. Tieto 
modifi kácie Renault svojim autorizovaným predajcom oznámi v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené (ako sériové, za príplatok 
alebo ako príslušenstvo), niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii. Aktuálne informácie o našich produktoch získate u svojho autorizovaného predajcu. Z technických a polygrafi ckých 
dôvodov sa môžu farby uvedené v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéroch vozidiel. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia 
tejto brožúry alebo jej častí akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault zakázaná. SK 01/2020 – R3202
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Renault odporúča




