Новий

Renault TRAFIC

Приваблива енергія
для повсякденного життя
Завдяки міцному характеру та витонченому дизайну новий
Renault TRAFIC допоможе вам відкрити нові можливості
для подорожей та роботи.
Ваш надійний супутник у дорозі, його просторий інтер’єр
здивує вас комфортом і безкомпромісною адаптованістю
внутрішнього простору під будь-які задачі.

Новий погляд
на захопливі подорожі
Новий Renault TRAFIC має характер: хромована
передня решітка радіатора, повністю світлодіодні фари, що мають притаманну бренду С-подібну
форму, створюють динамічний вигляд та стиль,
які поєднують сучасність та витривалість.
Дизайн інтер’єру має всі риси дизайну легкового автомобіля – просторість, стиль і комфорт,
які перетворюють новий TRAFIC на ідеального
партнера для всіх ваших подорожей.

1.

Вишуканість
із більшим розмахом
Завдяки увазі до всіх найбільших та най дрібніших деталей новий TRAFIC піклується про
ваше самопочуття на борту. Нова, ретельно
продумана й міцна оббивка ідеально доповнює витончений дизайн панелі приладів. Від
кольорової гами Dark Carbon до хромованих
вставок, жодний елемент не залишився без
уваги: нова рукоятка важеля перемикання
передач та шкіряне оздоблення рульового
колеса* надають салону додаткової вишуканос ті. Зручно розмістившись у зручному ергономічному кріслі, вам буде приємно керувати автомобілем та знаходити оптимальний
маршрут, керуючись вказівками вбудованої
навігаційної системи. Ви зможете комфортно
подорожувати в атмосфері повної безпеки
та впевненості завдяки потужній та надійній
роботі двигуна.

2.

* Натуральна шкіра.

Вікно в новий вимір
Уява про простір набуває повного сенсу всере дині нового Renault TRAFIC:
сидіння (до 9 місць) мають великі розміри й забезпечують комфорт вам і
вашим близьким, не зашкод жуючи при цьому багажному простору завдяки
перекон ливому розміру багажного відділення. Яскравий та витончений
інтер’єр, безліч місць для зберігання речей, адаптованість простору сприяють
комфорту. Щоб ваші подорожі були ще приємнішими, новий TRAFIC оснащений декількома розетками на 12 В та роз’ємами USB для підключення смартфонів, ігрових консолей та планшетів.

Завжди на зв’язку
Залишайтеся на зв’язку з новими мультимедійними системами нового TRAFIC. Системи
Media Nav Evolution та R-LINK Evolution мають
функцію відображення на дисплеї змісту екрана смартфона, щоб ви могли викорис товувати
улюблені програми на великому сенсорному
екрані на панелі приладів.
Ще більше задоволення від керування в пов1.

ній безпеці!
1. Система Media Nav Evolution: керування усіма
мультимедійними пристроями легким дотиком.
Нова система передбачає відображення змісту
екрана смартфона на дисплеї автомобіля через
додаток Android Auto™ або Apple CarPlay™, що дає
змогу користуватися програмами в будь-який час.
Бортовий планшетний сенсорний екран забезпе чує
доступ до різноманітних функцій — навігація, дзвінки через систему Нands-free, потокова пере дача
музичного контенту та багато іншого.
2. R-LINK Evolution: ще більше персональних
налаштувань. Інформація про автомобіль, навігація
TomTom, мобільний зв’язок та мультимедіа. Ви також
мо жете користуватися улюбленими додатками
смартфона через Android Auto™.
* Android Auto™ є торговою маркою Google Inc.
* Apple CarPlay™ є торговою маркою Apple Inc.
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Керування без турбот
Ваші сімейні та ділові подорожі стануть ще більш
простими та безпечними, що дозволить уникнути
зайвих стресових ситуацій. Новий Renault TRAFIC
оснащений усіма необхідними практичними
системами допомоги, які сприя тимуть вашій
безпеці.
Система допомоги під час паркування заднім

1.

ходом та камера заднього огляду дозволяють
виводити зображення на екран навігації, полегшуючи здійснення маневрів під час паркування.
Система Hill Start Assist утримує автомобіль на
схилі, щоб ви почували себе більш упевнено
під час рушання з місця. Додаткове поворотне
освітлення в поєднанні із протитуманними фарами збільшує видимість на звивистих дорогах.
Новий TRAFIC саме й створений для забезпечення
вашого комфорту та безпеки.
1. Система допомоги під час рушання на схилі:
дозволяє Renault TRAFIC легко рушати з місця на
схилі (із нахилом понад 10°). Система автоматично
втримує автомобіль нерухомим протягом 2 секунд,
даючи водію достатньо часу для натискання педа лі
акселератора.
2. Передні протитуманні фари з функцією поворотного освітлення: протитуманні фари покращу ють
видимість та безпеку за складних погодних умов і
автоматично вмикаються під час руху з низькою швидкістю, допомагаючи орієнтуватися на поворотах.
3. Система допомоги під час паркування: задні датчики та камера заднього огляду полегшують паркування, попереджаючи водія про перешкоди, завдяки
відоб ра женню їх на екрані та попереджуваль ному
зву ковому сигналу, інтенсивність якого збільшуєть ся
з набли женням TRAFIC до них.

3.
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КОЛЬОРИ КУЗОВА

Білий, лак ((369))

Сіра платина, металік (D69)
(
)

Сірий асфальт, лак ((KPW))

Червона магма
магма, лак (NNS)

Синя панорама,
панорама металік (J43)

Сіра касіопея,
С
касіопея металік (KNG)*

Мідно коричневий металік (CNH)*
Мідно-коричневий,

Бежево попелястий металік (HNK)*
Бежево-попелястий,

Чорна північ,
Ч
північ металік (D68)

* Виробництво кольору закінчується на 46 тижні 2020 р.

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ САЛОНУ

На ілюстрації версія з двигуном 140 к. с. з опціями: кондиціонер, Media Nav Evo, круїз-контроль і ключ-карта «вільні руки».

COMBI
Дизайн
• Повністю світлодіодні фари та денні
ходові вогні С-подібної форми
• Обрамлення емблеми із хромованими
«крилами»
• Решітка радіатора із хромованою
накладкою
• Хромовані декоративні накладки
в інтер’єрі: одометр, повітроводи, динаміки,
ручка КПП, ін.
• 100% карбонове оздоблення панелі
приладів
• Тканинна оббивка Java
• Двотонове оздоблення бампера

Опції
• Ключ-карта «Вільні руки»
• Кондиціонер кабіни і пасажирського відсіку
• Камера заднього огляду з парктроніком
• Сидіння водія підвищеного комфорту
• Ліві бічні зсувні двері
• Датчики світла та дощу
• Мультимедійна система

РОЗМІРИ
Combi L2H1

МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (кг)
Повна маса*
Споряджена маса
Вантажопідйомність*
Макс. маса причепа (з гальмами/без гальм)

L2H1
2950-3010
1976
974-1034
2000/750

* Залежно від типу двигуна.

ОБ’ЄМ (м3)**
Версія 8-9 місць
Версія 8-9 місць (3-й ряд сидінь складений)
Версія 5-6 місць

1,8
3,4
4,1

** Метод VDA: об’єм вимірюється за допомогою блоків 1 л розміром 200 x 100 x
50 мм. Об’єм багажного відділення з розділювальною сіткою (опція).

ОББИВКА СИДІНЬ

Java

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ (мм)
Довжина
Ширина (з/без дзеркал)
Висота
Колісна база
Передній звис
Задній звис

L2H1
5399
2283/1956
1967
3498
933
968

ВНУТРІШНІ ГАБАРИТИ (мм)
Довжина завантаження:***
Версія 8-9 місць
Версія 8-9 місць (3-й ряд сидінь складений)
Версія 5-6 місць
Максимальна ширина в салоні
Ширина між колісними арками
Висота

1136
1552
2050
1662
1268
1369

ЗСУВНІ БОКОВІ ДВЕРІ (мм)
Ширина отвору на висоті 600 мм від підлоги
Ширина отвору на висоті 100 мм від підлоги
Висота отвору
ЗАДНІ ДВЕРІ (мм)
Ширина отвору на висоті 70 мм від підлоги
Висота отвору (розпашні двері/відкидні двері)
Висота завантаження
Кліренс

16" повнорозмірні ковпаки
(Аксесуар)

1391
1320/1295
552
160

*** Довжина завантаження на рівні підлоги (відкидні двері багажного
відділення).

КОВПАКИ ТА КОЛІСНІ ДИСКИ

16" мініковпаки
(Стандарт)

907
1030
1284

17" легкосплавні диски
Cyclade (Аксесуар)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУН

dCi 115

ENERGY dCi 140

ОБ’ЄМ (см3)

1598

Тип пального

Дизель, Євро-5

Трансмісія

МКП6

Тип двигуна
Тип впорскування

4-циліндровий / 16-клапанний
Common Rail з турбонаддувом

Common Rail з турбонаддувом Twin Turbo

Макс. потужність (к. с. за об/хв)

115 / 3500

140 / 3500

Макс. обертальний момент (Н•м за об/хв)

300 / 1500

340 / 1500

Максимальна швидкість (км/год)

168

181

Розгін 0-100 км/год (с)

12,4

10,8

–

Так

7,9 / 5,9 / 6,6

7,2 / 5,7 / 6,2

174

164

–

Так

Система Stop & Start

ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ*
Міський / заміський / змішаний цикл (л/100 км)
Викиди CO2, комбінований цикл (г/км)
Режим ECO
Об’єм паливного бака (л)

80

ПАРАМЕТРИ РОЗВОРОТУ
Радіус розвороту від бордюру до бордюру / від стіни до стіни (м)

13,17 / 13,73

ГАЛЬМА
ABS з EBA та EBV/адаптивний ESP з ASR

Стандарт

Передні гальма: вентильовані дискові (мм)

296x28

Задні гальма: суцільні дискові (мм)

280x12

* Рівень споживання пального та викидів CO2 сертифіковані у відповідності до стандартного, регламентованого методу.
Він має однаковий принцип для всіх виробників і дозволяє порівнювати транспортні засоби.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

1. Ключ-карта «Вільні руки». Ключ-карту «Вільні
руки» від Renault можна використовувати для
замикання, відмикання та запуску автомобіля, не
виймаючи карту з кишені, просто натискаючи на
дверні ручки або кнопку запуску.
2. Шкіряне оздоблення керма*. Вишуканий елемент
із ексклюзивним майстерним дизайном. Оптимальні
ергономічні форми, приємні на дотик матеріали,
жодна деталь не залишилась без уваги. Вироблене
з натуральної шкіри* оздоблення надає вашому
автомобілю неперевершеного вигляду.
Система круїз-контролю/обмежувача швидкості.
Дозволяє вибрати постійну швидкість (функція регулювання) або встановити максимальну швидкість
(функція обмежувача). Органи керування, розташовані на кермі, дозволяють регулювати швидкість.

1.

3. Система подушок безпеки. Програмовані подушки
безпеки водія та пасажира, підголівники та трьохточкові ремені безпеки з обмежувачами зусиль та
переднатягувачами. Функція деактивації подушки
безпеки пасажира дозволяє встановлювати дитяче
сидіння безпеки спинкою вперед за напрямком руху
(відповідно до правил). В автомобілі встановлені
подушки-шторки безпеки, а також бокові подушки
для передніх сидінь (за наявного окремого пасажирського сидіння).
4. Чотири задні датчики паркування. Полегшують
паркування, їх можна відключити за допомогою
органів керування на панелі приладів. Сис тема
допомоги під час паркування попереджає водія
про наявність перешкод звуковим сигналом (за
подальшого наближення до перешкоди частота
звукового сигналу збільшуватиметься). Таким чином
зменшується ймовірність аварії або пошкодження
автомобіля.
2.

3.

* Бичача шкіра.

4.

АКСЕСУАРИ

1.

1. Тримач для велосипедів та складаний фаркоп.
Дозволяють легко й безпечно перевозити велосипеди для всієї родини (без додаткових регулювань).
2. Багажні леєри на дах QuickFix. Легко й швидко
встановлюються на дах без додаткових інструментів завдяки інноваційній системі кріплення QuickFix.
Поперечні багажні леєри є ідеальним аксесуаром
для встановлення тримачів для велосипедів, лиж,
а також для встановлення багажного бокса, що
значно збільшить об’єм для перевезення багажу.

2.

3.

4.

5.

3. Багажник на дах і поперечні леєри. Збільшують
багажний простір автомобіля, саме те, що потрібно
для подорожей без компромісів. Багажний бокс,
встанов лений на поперечних леєрах, є втіленням
всього того, чого тільки можна бажати — практичність, надійність, привабливість. Багажний бокс
оснащений замком для надійного захисту ваших
речей усередині.
4. Текстильний килимок. Текстильні килимки на
підлогу гарантують автомобілю додатковий захист.
Розроблені та виконані спеціально для цієї моделі,
килимки швидко фіксуються на підлозі запобіжними застібками. Результати дуже прискіпливих
випробувань довели найвищий рівень якості, безпеки та довговічності килимків.
5. Дитячі сидіння безпеки — Isofix Kidfix — група 2-3,
є невід’ємною частиною забезпечення оптимального захисту та безпеки дітей під час подорожей.
Надзвичайно комфортні; можуть встановлюватися
в три положення, включно з положенням для сну;
оснащені регульованими підголівниками та спинкою охоплюючого типу, забезпечуючи надійне
втримання дитини у безпечному положенні.

Гарантія
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію
на 3 роки або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

Технічне обслуговування
Дилерська мережа Renault нараховує 34 дилерські центри по всій країні й надає
якісне обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
На всій території України діє служба техдопомоги на дорогах Renault Assistance.
Наші двері відкриті для Вас 24 години на добу, 365 днів на рік.
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-149.

З турботою про Ваш автомобіль.
З увагою до водія.
Ваш Renault Service!
Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення до кожного
клієнта. Безпека, надійність і мобільність — основні принципи роботи сервісної
мережі Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника компанії
Renault в Україні www.my.renault.ua та отримуйте додаткові бонуси.

Безкоштовна гаряча лінія
Гаряча лінія: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних
і мобільних номерів українських операторів зв’язку — безкоштовні)
з 8.00 до 20.00 – у будні
з 9.00 до 19.00 – у вихідні.
Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-149.
Офіційний сайт: www.renault.ua.

www.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції група Renault залишає за собою
право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів, а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший
термін доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або
оздоблення салону можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації у будь-якій формі й будь-яких засобах
інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.
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