Renault TWIZY

Elektrické potešenia
Niečo také, ako je TWIZY, ste ešte nevideli. Tento ultramobilný
nespútaný spoločník vás vezme všade, kam budete chcieť.
A ak ide o nabíjanie, nie je nič jednoduchšie. Pripojte ho k sieti
doma alebo ho zapojte do ktorejkoľvek bežnej 230 V zásuvky.
Najneskôr za 3 hodiny a 30 minút* bude akumulátor plne nabitý.
Jeho konštrukcia vychádza z jeho funkcie: nahor výklopné dvere
umožňujú jednoduché nastupovanie aj v našich občas trochu
preplnených mestách. Jazdiť s TWIZY je čistá zábava – keď
vás na to užije, TWIZY vie, ako vás naplniť en-TWIZY-azmom.
* Teploty blízke alebo pod 0 °C predlžujú čas nabíjania a skracujú životnosť
akumulátora. Extrémne nízke teploty obmedzujú množstvo energie, ktorú
môže akumulátor uložiť a využiť. Odporúčame voliť na nabíjanie a dlhodobé
parkovanie miesta, na ktorých teplota neklesne pod 0 °C.

Vneste si do života trochu zábavy

TWIZY je o krok napred… predbieha svoju dobu. Tento plne elektrický šperk prichádza s otvoreným priestorom pre cestujúcich a svojráznym dizajnom. Verziu
s maximálnou rýchlosťou 80 km/h môžu riadiť vodiči s vodičským preukazom skupiny B. TWIZY vám ponúka slobodu, po ktorej túžite, s ochranou, ktorú
potrebujete. Môžete jazdiť úplne v bezpečí a vďaka jeho kompaktným rozmerom je parkovanie hračkou. Naskočte rovno do budúcnosti a nechajte prúdiť
svoju energiu.

TWIZY presne pre vás

Užívajte si ničím nerušený výhľad na mesto, keď sa rozhodnete pre priehľadnú* strechu, a prispôsobte si karosériu vďaka výberu zo širokej palety veselých
farieb. S TWIZY si nemusíte závidieť: nielenže má každý svoje vlastné sedadlo, ale môže si tiež vychutnať individuálne nastaviteľný komfort. Vybavte TWIZY
oknami* a ďalším príslušenstvom podľa svojho výberu. S kým si vyrazíte? Voľte múdro, je to útulné dvojmiestne vozidlo. Silné emócie zaručené.
* K dispozícii za príplatok..

Ochraňovateľský inštinkt

Život v meste je zábavnejší, keď sa cítite bezpečne: TWIZY poskytuje potrebnú ochranu. Jeho rúrkový podvozok, vyvinutý divíziou Renault Sport, vás chráni
pred nárazmi a jeho štyri kotúčové brzdy zaručujú skutočnú aktívnu bezpečnosť. Sú tu aj prvky pasívnej bezpečnosti v podobe štvorbodových bezpečnostných
pásov a airbagu vodiča. Vozidlo TWIZY je nabité technológiami. Za príplatok sú k dispozícii zadné parkovacie senzory* uľahčujúce parkovacie manévre. Ideálny
spôsob ako udržať TWIZY bez úhony.

Komfort a praktickosť

Vďaka vybaveniu vozidla a jeho mnohým praktickým úložným priestorom si môžete užívať bezpečnú a príjemnú jazdu. Okná*, ktoré možno pomocou
systému zipsov odobrať alebo sklopiť, chránia cestujúcich pred vetrom a dažďom. A keď to počasie dovolí, umožňujú im naplno si vychutnať slnko. Bluetooth®
hands-free vám v kombinácii so zabudovanými reproduktormi* umožňuje bezpečne telefonovať alebo počúvať vašu obľúbenú hudbu. Pomocou magnetického
držiaka inteligentného telefónu* môžete svoj prístroj ľahko upevniť na palubnú dosku svojho vozidla Renault TWIZY. Skutočný život je plne mobilný.
* K dispozícii ako príslušenstvo.

Personalizácia
Vonkajší vzhľad
Farby karosérie

Čierna Etoilé(1)

Biela Snow(1)

Červená Filament

Modrá Caraïbe

Oblúky

Čierna Etoilé(1)

Biela Snow(1)

Červená Filament

Modrá Caraïbe

Kryty a disky kolies

Okrasný kryt kolesa,
dizajn Slate, sivý
(štandardne)

Okrasný kryt kolesa,
dizajn Slate, biely

Disk z ľahkých zliatin,
čierny s diamantovým
efektom

(1) Metalický lak.

URBAN

VÝBAVA

TWIZY Urban má všetky základné rysy modelu TWIZY: flexibilitu, dynamiku
a bezpečnosť. Ale predovšetkým dizajn, ktorý hovorí sám za seba.

Bezpečnosť
• Štyri kotúčové brzdy
• Z.E. Voice: výstražný signál pre chodcov
• Čelný airbag vodiča
• Štvorbodové samonavíjacie bezpečnostné pásy vpredu
• Trojbodové samonavíjacie bezpečnostné pásy vzadu
• Predné sedadlo s úpravou proti podkĺznutiu
• Zadné sedadlo kompatibilné s podsedákmi pre deti s hmotnosťou nad 15 kg
• Imobilizér
• Uzamykateľný stĺpik riadenia
• Aktivácia parkovacej brzdy pri vypnutí motora
Jazda
• Automatická jednostupňová prevodovka (redukčný prevod)
• Rekuperácia brzdnej energie
• Priame hrebeňové riadenie
• Stierač čelného skla s cyklovačom a ostrekovačom
• Odhmlievanie čelného skla
Interiér
• Čierna škrupina sedadla a ovál prístrojovej dosky
Exteriér
• Chrómované logá Renault vpredu a vzadu
• Oceľové kolesá 13", kryty vo farbe sivá Snowﬂake
• Čierne kryty vonkajších spätných zrkadiel
• Čierna strecha
• Rám dverí vo farbe karosérie

Interiér
Detail interiéru

Komfort
• Bočné deﬂektory vpredu
• Možnosť sklopenia predného sedadla z pozície spolujazdca
• Posuvné predné sedadlo s integrovanou opierkou hlavy
• Zadné sedadlo s integrovanou opierkou
• Schránka v prístrojovej doske vľavo s objemom 3,5 litra
• Schránka v prístrojovej doske vpravo s objemom 5 litrov, uzamykateľná
• Úložný priestor s objemom 31 litrov za operadlom zadného sedadla a pod
sklopným sedadlom, uzamykateľný
• Zásuvka 12 V – 55 W pre príslušenstvo v palubnej schránke vľavo
Špeciálna výbava pre elektromobil
• Nabíjanie: zobrazenie nabitia akumulátora (v %)
• Ukazovateľ rýchlosti a zaradeného módu
• Palubný počítač (údaje o dojazde, počítač najazdenej vzdialenosti, hodnotenie
úspornosti jazdy)
• Hodiny
• Výstraha pri nerozsvietených svetlách a pri zaradení spiatočky
• Režim Eco
• Upozornenie na nízku úroveň nabitia (posledných 12 % a posledných niekoľko
kilometrov)
• Nabíjací kábel s dĺžkou 3 m v prednej časti vozidla

Na voľnobeh
Schválený typ
Počet sedadiel URBAN

TWIZY
Ťažká štvorkolka (L7e)
2

MOTOR
Typ motora
Maximálny výkon v kW (k)
Maximálny krútiaci moment v Nm
Otáčky motora (ot./min.) pri maximálnom krútiacom momente
Pohon

3CG – elektrický indukčný motor
13 (17)
57
Od 0 do 2 100 ot./min.
Elektrický

PREVODOVKA
Manuálna – Automatická
Typ
Počet prevodových stupňov vpred

Automatická
Redukčný prevod
1

VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h)
50 m s pevným štartom (s)
0 – 45 km/h (s)
30 – 60 km/h (s)

80
6,6
6,1
8,1

SPOTREBA V MESTSKEJ PREMÁVKE PODĽA CYKLU ECE-15
CO2 (g/km)
Reálny dojazd (km)*
Wh/km

0
100
63

SYSTÉM RIADENIA
Elektrický posilňovač riadenia
Priemer otáčania, stopový (m)
Počet otáčok volantu

Priame hrebeňové riadenie
6,8
2,8

SYSTÉM NÁPRAV
Typ prednej nápravy
Typ zadnej nápravy

Pseudo-McPherson – kombinácia pružín/tlmiča/pružného dorazu
Pseudo-McPherson – kombinácia pružín/tlmiča/pružného dorazu

KOLESÁ A PNEUMATIKY
Rozmery prednej pneumatiky
Rozmery zadnej pneumatiky

125/80 R13
145/80 R13

BRZDOVÝ SYSTÉM
Vpredu (typ, priemer v mm)
Vzadu (typ, priemer v mm)

Plné kotúče, 214 mm
Plné kotúče, 204 mm

AKUMULÁTOR
Kapacita akumulátora (kWh)

6,1

HMOTNOSŤ (KG)
Pohotovostná hmotnosť (bez akumulátora)
Prípustná celková hmotnosť

474 (375)
690

* Dojazd vozidla Renault TWIZY, meraný a certiﬁkovaný úradom UTAC v cykle ECE-15, činí 100 km.
Podobne ako spotreba paliva vo vozidlách so spaľovacím motorom v reálnych podmienkach je aj dojazd vozidla Renault TWIZY ovplyvnený niekoľkými premennými, ktoré závisia najmä od vodiča. Hlavnými faktormi sú rýchlosť,
rovnosť vozovky a štýl jazdy. Môžete napríklad dosiahnuť dojazd približne 80 km pri hospodárnom štýle jazdy a približne 50 km pri náročnom používaní. Preto vám poskytujeme nástroje na riadenie vášho dojazdu s použitím nových
ukazovateľov na prístrojovej doske – najmä ukazovateľ úspornosti jazdy, ktorý vám hovorí, akú máte v danom okamihu spotrebu energie. Aby ste svoj dojazd optimalizovali, maximalizujte rekuperáciu energie pri spomaľovaní
a obmedzte používanie príslušenstva napájaného akumulátorom (ako je odhmlievanie čelného skla a svetlomety).
Teploty blízko 0 °C alebo pod nulou predlžujú čas nabíjania a skracujú životnosť akumulátora. Teploty výrazne pod nulou obmedzujú množstvo energie, ktorú akumulátor dokáže uchovať a dodávať. Odporúčame voliť na nabíjanie
a dlhodobé parkovanie také miesta, kde teplota zostáva nad 0 °C.

Rozmery

ÚLOŽNÉ PRIESTORY (dm3)
Objem batožinového priestoru
Objem palubnej schránky vľavo
Objem palubnej schránky vpravo
ROZMERY (MM)
A Rázvor
B Celková dĺžka
C Predný previs
D Zadný previs
E Rozchod vpredu
F Rozchod vzadu
Šírka cez predné blatníky
G Šírka cez zadné blatníky
Celková šírka s vonkajšími spätnými zrkadlami/dvermi
H Výška nezaťaženého vozidla
H1 Výška nezaťaženého vozidla s otvorenými dvermi min./max.
K Svetlá výška (zaťaženého vozidla)
L Rozsah posunu predného sedadla
P Výška pod strechou na prednom sedadle
Q Výška pod strechou na zadnom sedadle

31
3,5
5

1 686
2 338
313
339
1 094
1 080
1 237
1 232
1 381/1 396
1 454
1 818/1 980
120
200
908
843

INFORMÁCIE O RECYKLÁCII AKUMULÁTORA ELEKTROMOBILU
• Lítium-iónový akumulátor vášho elektromobilu Renault je recyklovateľný.
• Nepokúšajte sa vyberať akumulátor sami, aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým
prúdom, úrazu alebo popáleniu. S akumulátorom smie manipulovať iba odborník
na elektromobily.
• S cieľom výmeny akumulátora v súlade s podmienkami zmluvy sa obráťte na
svojho dílera elektromobilov RENAULT.

Objavte Renault TWIZY
na www.renault.sk

Presnosti tejto publikácie a jej aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol vytvorený na základe predvýrobných a prototypových modelov. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si spoločnosť
Renault vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špeciﬁkácie i popisované a predstavované vozidlá a príslušenstvo. O všetkých takých zmenách sú díleri spoločnosti Renault informovaní čo najskôr. V závislosti od krajiny predaja sa môžu niektoré verzie
líšiť a niektoré prvky výbavy nemusia byť k dispozícii (ako štandardná alebo príplatková výbava alebo ako príslušenstvo). Spojte sa, prosím, so svojím najbližším dílerom, aby vám poskytol aktuálne informácie. Z technických a polygraﬁckých dôvodov sa
môžu farby reprodukované v tejto publikácii mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vnútorného vybavenia. Všetky práva vyhradené. Reprodukovanie celej publikácie alebo jej časti, uskutočnené akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek
prostriedkom, bez vopred udeleného písomného povolenia spoločnosti Renault je zakázané.
SK 05/2020
Renault odporúča

Autori fotograﬁí: R. Richter, S. Agnetti, Y. Brossard, S. Gomez/HKCORP. Poďakovanie: vertikálna záhrada Patricka Blanca, fórum v Blanc-Mesnil – vytlačené v EÚ – apríl 2018.

