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СУЧАСНИЙ ТА ЗРУЧНИЙ

Новий Express фургон — відповідає всім 
головним вимогам комерційного сегменту та 
пропонує найкраще співвідношення ціни та 
функціональності.

Його кузову притаманні міцність і динаміка — 
все завдяки вертикаль ному бамперу з високою 
решіткою , ребристому капоту та плавним 
лініям. 

Він може бути оснащений бензиновим дви-
гу ном 1,6 TCe 110 (з 5-ступінчатою механічною 
короб кою передач) або дизельним двигуном 
1,5 dCi 95 (з 6-ступінчатою механічною коробкою 
передач).

ПРАКТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ

Новий Express фургон може похизуватись най-
кращими розмірами у своєму класі: 

•  корисний об’єм вантажного відсіку (від 3,3 
до 3,7 м³) — один з найбільших в сегменті

•  ширина бічних зсувних дверей — 716 мм

•  довжина завантаження по підлозі (з мета-
левою перегородкою) — 1,91 м 

•  максимальна корисна довжина — до 2,36 м 

•  фургон дозволяє завантажити до 675 кг 
(з урахуванням ваги водія)

•  вантажний відсік оснащений поворотними 
кільцями для кріплення вантажів (шістьма 
на підлозі й чотирма з боків)

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА БЕЗПЕЧНИЙ

У новому Express фургон особливу увагу 
приділено безпеці ,  а також комфорту та 
зручності водія, завдяки наступному базовому 
або опціонному обладнанню: 

•  камера постійного заднього огляду Rear 
View Assist з монітором 5 дюймів на місці 
дзеркала для забезпечення водія підви ще-
ним візуальним контролем за ситуацією 
на дорозі 

•  камера заднього огляду з передачею зоб-
ра ження на екран , що інтегрований в 
дзер ка ло заднього огляду, для спрощення 
маневрування під час паркування 

•  система контролю сліпих зон для покра-
щення видимості сліпих зон з обох сторін 
автомобіля

•  дзеркало з широким оглядом, що допома гає 
водієві бачити праву сліпу зону автомобіля

•  магнітола або мультимедійна система 
Renault EASY LINK (з 8-дюй мовим сенсор-
ним екраном і реплікацією смартфону)

•  численні відсіки для особистих ре чей 
загальним об’ємом до 48 літрів 

Новий  Express фургон  спрощує  щоденне 
професійне життя!

НОВИЙ RENAULT EXPRESS ФУРГОН



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТИ

КОЛЬОРИ КУЗОВА

Сіра скеля, металік (KQA)

Білий лід (369) Сіра комета , металік (KNA)Сірий асфальт (KPW)

Чорна перлина, металік (676) Синій неон, металік (RQH)

1,5 Дизель, Євро-5 1,6 Бензин, Євро-5
ДВИГУН
Об’єм двигуна (см3) 1461 1598
Тип коробки передач Механічна 6-ступінчата Механічна 5-ступінчата
Кількість циліндрів/клапанів 4/8 4/16
Потужність (к. с. при об/хв) 95 / 3750 110 / 5500
Обертальний момент (Н•м при об/хв) 220 / 1500 156 / 4000
Тип упорскування Common Rail + Турбокомпресор Багатоточкове
ПІДВІСКА

Передня
Незалежна, типу McPherson, з витими пружинами, телескопічними гідравлічними 

амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості або без нього

Задня
Напівзалежна, з витими пружинами, з телескопічними гідравлічними 
амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості або без нього

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість, км/год 160 169
Час розгону 0-100 км/год, с 12,2 11,6
РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Радіус розвороту, м 11,1 11,1
КОЛЕСА Й ШИНИ
Розмір шин 185/65 R15 185/65 R15 
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО*
Викиди CO2 (г/км) 132 185
Міський / Заміський / Змішаний цикл, л 5,8 / 4,6 / 5,1 10,1 / 6,8 / 8,0
ОБ’ЄМ (л)
Об’єм паливного бака 50 50
МАСА (кг)**
Споряджена маса (базова комплектація) 1338 1265
Максимально допустима маса 1965 1940
Загальна маса автомобіля з причепом 3165 3140
Максимальна вантажопідйомність 627 675
Максимальна маса причепа з гальмами 1200 1200
Максимальна маса причепа без гальм 665 630

   *  Дані про витрату пального наведені згідно Правила ЄЕК ООН № 101-01. Експлуатаційна витрата пального може відрізнятися залежно від умов.
** Показники комплектації ZEN.
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(1) з леєрами (2) з антеною (3) кліренс без навантаження (4) ширина бокового отвору (5) довжина завантаження з відкритою правою частиною перегородки 
та складеним пасажирським сидінням (6) довжина завантаження за металевою перегородкою (7) на висоті 100 мм від порогу багажника. Цифри вказані в мм.



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 
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