RENAULT
TRAFIC ФУРГОН

ОФІС НА КОЛЕСАХ
Дизайн салону Trafic ретельно продуманий для роботи в оптимальних
умовах:
• ергономічні сидіння з підтримкою попереку,
• регулювання керма за висотою та глибиною,
• автоматичний клімат-контроль з автономним обігрівачем, тощо.
Обладнання та оздоблення інтер’єру покликані зробити ваші поїздки
комфортними:
• док-станція для смартфону та планшета,
• спинка центрального сидіння, що перетворюється в комп’ютерний
столик,
• кольорова гама інтер’єру Dark Carbon,
• хромовані вставки, тощо.
В салоні автомобіля всі необхідні речі знаходяться під рукою:
• 90 л загального об’єму ніш та поличок, включаючи широку нішу під
пасажирським сидінням об’ємом 54 л.
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ФУРГОН
Trafic фургон адаптований до будь-яких задач, як перевезення людей,
так і різноманітних вантажів:
• Рекордна довжина завантаження — 4,15 м, завдяки люку в перегородці
• Корисний об’єм до 6 м3
• Широкі зсувні бічні двері 103 см
• Задні розпашні двері, що відкриваються до 255°
• Версія з подвійною кабіною для перевезення до 6 осіб та 4 м3 вантажу
БЕЗПЕЧНІ ТА СПОКІЙНІ ПОЇЗДКИ
TRAFIC фургон оснащений практичними системами допомоги водію:
• Передній та задній парктронік
• Камера заднього огляду, зображення з якої виводиться на вбудований монітор дзеркала салону, або на 8” екран мультимедійної системи
• Дзеркало огляду сліпої зони інтегроване в сонцезахисний козирок
пасажира
• Передні протитуманні фари з функцією поворотного освітлення
• Функція Extended Grip для подолання відріз ків шляху з поганим
покриттям
Renault TRAFIC фургон — ваш ефективний партнер на кожен день.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГУН
Об’єм двигуна (см3)
Тип пального
Трансмісія
Тип двигуна
Тип впорскування
Макс. потужність (к. с.) при об/хв
Макс. крутний момент (Н•м) при об/хв
Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0-100 км/год (с)
Система Stop & Start
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ*
Міський / заміський / змішаний цикл (л/100 км)
Викиди CO2, комбінований цикл (г/км)
Режим ECO
Ємність паливного бака (л)
ПАРАМЕТРИ РОЗВОРОТУ
Радіус розвороту від бордюру до бордюру (м)
Радіус розвороту від стіни до стіни (м)
ГАЛЬМА
ABS з EBA та EBV / адаптивний ESP з ASR
Передні гальма: вентильовані дискові (мм)
Задні гальма: суцільні дискові (мм)
ШИНИ
Шина / розмір диска

dCi 115

ENERGY dCi 140
1598
Дизель, Євро-5
МКП6
4-циліндровий / 16-клапанний
Common Rail
Common Rail з турбонаддувом
з турбонаддувом "Twin Turbo"
115 / 3500
140 / 3500
300 / 1500
340 / 1500
168
181
12,4
10,8
–
Так
7,9 / 5,9 / 6,6
174
Так

7,2 / 5,7 / 6,2
164
Так
80

коротка база: 11,84 / довга база: 13,17
коротка база: 12,40 / довга база: 13,73
Стандарт
296x28
280x12
195/75 R16

* 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.

РОЗМІРИ
L1H1 фургон

L2H1 фургон

ГАБАРИТИ (мм)
L1H1
L2H1
5,2
6
Корисний об’єм, м3
Довжина
4999
5399
Ширина (без / з дзеркалами)
1956 / 2283 1956 / 2283
Висота без навантаження
1971
1967
Колісна база
3098
3498
Передній звис
933
933
Задній звис
968
968
Вантажний відсік
Ширина х висота люка під пасажирським сидінням
510х222
510х222
Корисна довжина по підлозі (включаючи місце під
2950
3350
пасажирським сидінням)
Корисна довжина по підлозі (включаючи місце для ніг пасажирів)
3750
4150
Корисна довжина, 400 мм над підлогою
2537
2937
Корисна довжина, 1 м над підлогою
2250
2650
Максимальна ширина
1662
1662
Ширина між колісними арками
1268
1268
Корисна висота
1387
1387

Бічні зсувні двері
Ширина отвору, 600 мм над підлогою
Ширина отвору, 100 мм над підлогою
Висота отвору
Задні двері
Ширина отвору, 70 мм над підлогою
Висота отвору
Висота порога завантаження
Кліренс
МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (кг)
Повна маса*
Споряджена маса*
Вантажопідйомність*
Макс. навантаження на передню вісь
Макс. навантаження на задню вісь
Макс. маса причепа (з гальмами/без гальм)

907
1030
1284

907
1030
1284

1391
1320
552
160

1391
1320
552
160

L1H1
L2H1
2900-2920 2960-3010
1736-2024 1766-2075
895-1164
896-1199
1585
1585
1650
1650
2000/750 2000/750

* Залежно від комплектації.

Подвійна кабіна L2H1

ГАБАРИТИ (мм)
Корисний об’єм, м3
Довжина
Ширина (без / з дзеркалами)
Висота без навантаження
Колісна база
Передній звис
Задній звис
Вантажний відсік
Висота х ширина отвору під пасажирським сидінням
Корисна довжина по підлозі, 33-222 мм над підлогою
Корисна довжина, 400 мм над підлогою
Корисна довжина, 1,1 м над підлогою
Максимальна ширина
Ширина між колісними арками
Корисна висота

L2H1
4
5399
1956 / 2283
1967
3498
933
968
225х1220
2314-2423
1819
1740
1662
1268
1387

Бічні зсувні двері
Ширина отвору, 600 мм над підлогою
Ширина отвору, 100 мм над підлогою
Висота отвору
Задні двері
Ширина отвору, 70 мм над підлогою
Висота отвору
Висота порога завантаження
Кліренс
МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (кг)
Повна маса*
Споряджена маса*
Вантажопідйомність*
Макс. навантаження на передню вісь
Макс. навантаження на задню вісь
Макс. маса причепа (з гальмами/без гальм)

907
1030
1284
1391
1320
552
160
L2H1
2920-2940
1935-2138
800-986
1585
1650
2000/750

* Залежно від комплектації.

КОЛЬОРИ КУЗОВА

Сіра платина, металік (D69)

Білий, лак (369)

Червона магма, лак (NNS)

Сірий асфальт, лак (KPW)

Синя панорама, металік (J43)

Сіра комета, металік (KNA)

Чорна північ, металік (D68)

www.renault.ua
www.my.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 в 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 публікації у будь-якій формі й у будь-яких засобах
інформації без попереднього дозволу групи Renault заборонено.
Renault рекомендує
Реферанс 7717002045. Надруковано у квітні 2021 року.

