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renault.com adresi üzerinden Renault Trafic’i yapılandır ve ön sipariş ver
Bu yayındaki içeriğin, basım tarihinde doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü önlem alınmıştır. Bu içerik, ön üretim modeller ve prototipler kullanılarak oluşturulmuştur. Sürekli ürün geliştirme politikalarına 
uygun olarak Renault, tanımlanan ve sunulan özellikleri, araçları ve aksesuarları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler, Renault bayilerine mümkün olan en kısa sürede bildirilir. Satışa 
sunulan ülkeye bağlı olarak, versiyonlar farklılık gösterebilir ve bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, isteğe bağlı veya aksesuar). En güncel bilgiler için lütfen en yakın yetkili satıcı ile iletişime geçin. Teknik 
baskı koşulları nedenleriyle, bu dokümanda belirtilen renkler, gerçek boya veya döşeme renklerinden farklı olabilir. Her hakkı saklıdır. Bu yayının tamamının veya bir kısmının herhangi bir formatta ve herhangi bir yolla, 
Renault’nun önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltılması yasaktır.

Görseller sunulan versiyonlara göre farklılık gösterebilir. 
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Verimlilik için 
tasarlandı

1.251 kg’a 
varan yükleme 
kapasitesi

2,5 tona varan 
römork çekme 
kapasitesi

4,15 metre 
yerden yükleme 
uzunluğu

87,1 litre 
depolama 
alanı

Gelişmiş 
sürüş destek 
sistemleri

6 m3’e varan 
yükleme hacmi

Renault, maksimum verimlilik için yeni Trafic ürün gamını yeniden tasarladı. 
Tüm işlerinize uyum sağlamak üzere tasarlanan yeni Trafic artık sizinle. 
Mobil ofis, ekran yansıtmalı akıllı telefon bağlantısı, araç içi konfor, yükleme 
uzunluğu ve hacmi olmak üzere bir çok özellik optimize edildi.  



İşlerinizi tamamlamak 
için tasarlandı

Yeni Renault Trafic’in dinamik ve zarif dış tasarımı sadece görsel bir şölen 
sunmuyor, aynı zamanda ileri seviyede işlevsellik de sunuyor. Markanın 
yeni ışık imzası C şeklindeki full LED farlar, gece sürüşlerinde görüşü 
iyileştiriyor. Köşeli kübik tasarım yüklemeyi ve yerleşimi kolaylaştırıyor.



Geniş yükleme alanı 

Zeminde 4,15 m yükleme uzunluğu ve 2,5 ton römork çekme kapasitesi ile 
yeni Renault Trafic ihtiyaçlarınıza yönelik tasarlandı. 6 m3 yükleme alanına 
aletler, gereçler, hacimli parçalar olmak üzere ihtiyacınız olan her şeyi 
sığdırabilirsiniz. 
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1. 4,15 m yükleme uzunluğu
2. 6 m3 yükleme hacmi
3. Yükleme alanında 8 bağlantı noktası 



Hayatı kolaylaştıran 
mobil ofis

Bel destek ayarlı konforlu sürücü koltuğu, yenilenmiş iç mekânı, tamamen 
yenilenmiş Monochrom TFT 3,5’’ dijital gösterge paneli ve kablosuz akıllı 
telefon şarjı ile her yerde işinizi görebileceğiniz bir çalışma ortamına 
sahip olacaksınız. Easylink 8’’ dokunmatik multimedya ekranı ile her 
an bağlantıda olmanızı sağlıyor. USB ile bağlanan Apple CarPlay™ 
akıllı telefon yansıtma işlevi ile navigasyon uygulamalarınıza erişebilir, 
yolculuklarınızı kolaylaştırabilirsiniz. Kabin içerisindeki 87,1 litrelik saklama 
alanları ile kabin içindeki yaşam kolaylaşıyor. 
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1. Mobil ofis
2. Kablosuz şarj cihazı
3. Apple CarPlay™ ile akıllı telefonu ekrana 

yansıtma işlevi
4. Masaya dönüşebilen ön yolcu koltuğu

* Apple CarPlay™ bir Apple Inc. markasıdır.



Bulut Mavi (Opak)

Arsenik Gri (Metalik)

Carmen Kırmızı (Metalik)

Duman Gri (Opak)

Gri Füme (Metalik) Gece Siyah (Metalik)

Beyaz (Opak)

Renkler

Kompo kumaş döşeme

Döşeme

16” siyah Renault logolu 
entegre Jantlar

16’’ çelik jantlar ve tam 
boy jant kapakları

Jantlar



ekipman ve teknik özellikler
Trafic Van 2.0 Blue dCi 150 bg

Panelvan 6m3 Grand Confort
Güvenlik
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) S
Acil Fren Destek Sistemi (AFU) S
Elektronik Denge Programı (ESP) S
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA) S
Yol Tutuş Desteği (Extended Grip) S
Sürücü hava yastığı S
Ön gergili ve güç limitörlü ön emniyet kemerleri S
Ön ve arka disk frenler S
Geri görüş kamerası* O
Arka park sensörü O
Immobilizer S
İç ekipmanlar
Önden üflemeli manuel klima S
Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar S
Elektrikli ön camlar S
Uzaktan kumandalı merkezi kilit S
Yol bilgisayarı S
Eco Mode fonksiyonu S
Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control) S
Otomatik yanan farlar & yağmur sensörü S
Yükseklik ve derinlik ayarlı, hidrolik takviyeli direksiyon S
Aydınlatmalı kapalı torpido gözü S
Kapaklı ara bölme S
Yük sabitleme halkaları S
Yükseklik ve bel destek ayarlı, kol dayamalı sürücü koltuğu S
İki kişilik ön yolcu koltuğu S
Yolcu koltuğu altında yükleme alanı S
Masaya dönüşebilen ön yolcu koltuğu S
Kompo siyah kumaş koltuk döşeme S
12V şarj girişi S
Kablosuz şarj cihazı O
Multimedya
USB ve Bluetooth Bağlantılı Radyo Sistemi S
Easylink 8" Dokunmatik Ekran, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay O
Easylink 8'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi, Eğlence ve Navigasyon Sistemi, Apple CarPlay O
Yükleme alanı 12v şarj giriş ünitesi S
Dış ekipmanlar
Ön sis farları S
C-Şeklinde led gündüz farları S
Full led farlar S
Renkli camlar S
Sağ sürgülü kapı S
180° açılır kanatlı arka kapılar S
Darbe emici yan çıtalar S
Siyah plastik yan aynalar S
16" siyah Renault logolu entegre jantlar S
16'' çelik jantlar ve tam boy jant kapakları O
Yedek Lastik S
Metalik renk O

*Bu ekipman farklı bir ekipman ya da ekipmanlar ile alınmalıdır.

motor

Trafic Van 2.0 Blue dCi 150 bg
Panelvan 6m3 Grand Confort

Motor  tipi
Silindir hacmi (cm3) 1.997
Çap x Strok (mm) 85x88
Silindir adedi 4
Subap adedi 16
Maksimum güç (bg) 150
Maksimum güç devri (dev/dak) 3.500
Maksimum tork (Nm) 350
Maksimum tork devri (dev/dak) 1.500
Yakıt tipi Dizel
Emisyon normu Euro6dfull
Enjeksiyon tipi Common Rail
AdBlue Var
Turbo Değişken Geometrili Turbo
Stop & Start Var
Aktarma organları
Vites tipi Manuel
Vites sayısı 6 ileri
Çekiş tipi Önden çekiş
Performans
Maximum hız (km/s) 178
0 - 100 km/s hızlanma (sn) 13,6
Direksiyon
İki kaldırım arası dönüş çapı (m) 13,17
İki duvar arası dönüş çapı (m) 13,73
Tüketim değerleri*
Yakıt deposu (l) 80
AdBlue deposu (l) 24,7
 Ortalama CO2 salımı (g/km) - WLTP 186
Yakıt tüketimi (I/100km)  WLTP 7,1
Ağırlıklar
Boş Ağırlık (kg) 1.899
Azami yüklü ağırlık (kg) 3.070
İstiap haddi (kg) 1.250
Yolcu adedi (sürücü dahil) 3
Ölçüler
Toplam uzunluk (mm) 5.480
Dingil mesafesi (mm) 3.498
Toplam genişlik (aynalar hariç/dahil) (mm) 1.956 / 2.283
Toplam yükseklik (yüksüz halde) (mm) 1.967
Aks mesafesi (mm) 3.498
Ön dingil uzantısı (mm) 1014
Arka dingil uzantısı (mm) 968



Trafic Van 2.0 Blue dCi 150 bg
Panelvan 6m3 Grand Confort

Yük bölümü kullanılabilir zemin uzunluğu (mm) 4.150
Yerden 400 mm yükleme uzunluğu (mm) 2.937
Yerden 1000 mm yükleme uzunluğu (mm) 2.650
Yük bölümü faydalı genişliği (mm) 1.662
Yük bölümü çamurluk arası genişlik (mm) 1.268
Faydalı yükseklik (mm) 1.387
Sürgülü yan kapı genişliği (mm) 1.030
Sürgülü yan kapı giriş yüksekliği (mm) 1.284
Tekerlek kemerleri arasındaki genişlik (mm) 1.268
Arka kapı Zeminden 70 mm yükseklikte giriş genişliği (mm) 1.391
Arka kapı yükleme eşiği (mm) 552
Yerden yükseklik (mm) 160
Arka kapı yüksekliği (mm) 1.320
Faydalı hacim (m3) 6,0
Yürüyen aksam
Lastik ebatları 215/65 R16 

H1 Van Boyutlar (mm) L2H1
Kullanılabilir maksimum hacim (m3) 6
Dış boyutlar
Uzunluk 5.480
Genişlik aynalar hariç/aynalar dâhil 1.956/2.283
Yükseklik – yüksüz 1.967
Aks mesafesi 3.498
Aks uzantı 1.014
Arka uzantı 968
Kargo alanı
Genişlik x koltuk kapağı uzunluğu 510 x 222
Yükleme zemini uzunluğu 2.937
Yükleme zemini uzunluğu (koltuk altı dâhil) 3.350
Yükleme zemini uzunluğu (ayak bölgesi dâhil) 4.150
Yerden 400 mm yükleme uzunluğu 2.937
Yerden 1.000 mm yükleme uzunluğu 2.650
Yük bölümü faydalı genişliği 1.662
Yük bölümü çamurluk arası genişlik 1.268
Yük bölümü faydalı yüksekliği 1.387
Sürgülü yan kapı(lar)
Sürgülü yan kapı eşik genişliği zeminden 600 mm 907
Sürgülü yan kapı genişliği 1.030
Sürgülü yan kapı yüksekliği 1.284

H1 Van Boyutlar (mm) L2H1
Arka kapı
Eşik genişliği yerden 70 mm 1.391
Eşik yüksekliği 1.320
Yükleme eşiği 552
Yerden yükseklik 160

H1 Van ağırlık ve kapasiteler (kg) L2H1
Versiyon
Azami yüklü ağırlık 3.010 – 3.070
Maksimum yükleme kapasitesi 1.251
Maksimum ön aks yükleme kapasitesi 1.625
Maksimum arka aks yükleme kapasitesi 1.650
Maksimum römork çekme kapasitesi
(frenli/frensiz) 750/2.500

Boyutlar ve hacimler

L2H1 van
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hızlı yanıt
dijital kanallardan gelen isteklerinizi, 4 çalışma saati içinde 
yanıtlıyoruz.
bilgilendirme
siparişinizden araç teslimine kadar, sizi sürekli bilgilendiriyoruz.
sürpriz yok
serviste aracınızı, belirtilen zamanda ve onayladığınız ödeme tutarıyla 
teslim ediyoruz.
sizden onaylı
onayınız olmadan aracınıza yapılan işlemlerden ücret almıyoruz.
araç tahsisi
garanti kapsamındaki işlemlerde, aracınızın hareketsiz kalmasına 
yol açan yedek parçanın 3 işgünü içinde temin edilememesi hâlinde, 
size geçici araç tahsis ediyoruz.
garanti
ücretli yapılan tüm bakım ve onarım işlemlerine 2 yıl garanti veriyoruz.
avantajlı
bakım ve mekanik onarım işlemlerinde, aracınızın yaşına göre artan 
indirim oranları sunuyoruz.

sizi her zaman dinliyoruz.
renault.com.tr
Renault diyalog: 444 66 22

Renault’da sözümüz sözRenault’nuza en iyi biz bakarız!

garanti
yeni araç garantisi; malzeme, montaj ve üretim hatalarına karşı 
kilometre sınırı olmaksızın 2 yıldır. YENİ RENAULT EXPRESS VAN 2 yıl 
sınırsız kilometre garantisine ek olarak 3 yıl / 100.000 km (hangisi önce 
dolarsa) yeni araç garantisi kapsamındadır. antikorozyon garantisi 
kilometre sınırı olmaksızın 12 yıl, boya garantisi ise kilometre sınırı 
olmaksızın 3 yıl süre için geçerlidir. aracın yaşı 
ne olursa olsun, Renault yetkili servislerinde, ücret ile yapılan 
tüm müdahaleler, malzeme, montaj ve üretim hatalarına karşı 
2 yıl / 100.000 km yedek parça ve onarım garantisi kapsamındadır. 

Renault şebekesinde sunulan diğer hizmetler
hiç kimse Renault’nuzun bakım ve onarımını Renault’dan daha iyi 
yapamaz, aracınızı Renault’dan daha iyi donanım ve aksesuarlarla 
teçhiz edemez.  
• ilk montaj parçalarına eşdeğer kalitede olan Renault orijinal yedek 
parçaları Renault’nuzun orijinal değerinin korunmasını sağlar. 
• artı oto, çok cazip şartlar ve uygun fiyatlarla otomobil kiralama 
hizmeti verir.
• aracınızı kişiselleştirmek için sağlam ve ileri teknolojili, geniş Renault 
aksesuarları yelpazesinden seçiminizi yapabilirsiniz. 
• aracınıza yapılan her müdahaleden sonra aracınızdaki 40 nokta, 
Renault şebekesi çalışanları tarafından güvenliğiniz için ücretsiz 
olarak kontrol edilir. sonuçlar, kontrol sertifikası ile size verilir. 
ayrıca aracınız, dış yıkaması yapılarak, size temiz bir şekilde teslim 
edilecektir.
• her bir servis paketinin fiyatının baştan belli olduğu Renault fix servis 
paketleri, aracın bakımı için gerekli temel işlemleri ve bakım sırasında 
değiştirilen parçaları kapsıyor. diğer bir deyişle, 
bu paketler size yedek parça, işçilik ve kdv’si içinde, “her şey dâhil” 
fiyatlarla sunuluyor.
 
Renault yardım 
türkiye’nin her yerinde günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı ve kazalı 
araçlara yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti veren 
Renault yardım’a 444 62 47 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Renault mais a.ş. 
fatih sultan mehmet mah. 
balkan cad. no: 47 34771 
ümraniye-istanbul

bire bir iletişim merkezi
Renault diyalog : 444 66 22

Whatsapp : 444 66 22
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