НОВИЙ

RENAULT
EXPRESS

СУЧАСНИЙ ТА КОМФОРТНИЙ
• Виразна передня частина, фірмові денні
світлодіодні ліхтарі та хромоване оздоблення
• 17 практичних відділень для зберігання речей
об’ємом 54 л
• 8” екран мультимедійної системи Easy Link
з функцією реплікації смартфону
• Індукційна зарядка, численні роз’єми USB та
розетки 12 В
ПРОСТОРИЙ ТА УНІВЕРСАЛЬНИЙ
• 5 повнорозмірних комфортних сидінь
• Рекордно велике відділення для багажу на
800 л
• Багажне відділення на 3000 л завдяки сидінню
другого ряду, що складається в пропорції
1/3-2/3
• Бічні зсувні двері з рекордною шириною
716 мм
БЕЗПЕЧНЕ ТА СПОКІЙНЕ ВОДІННЯ
• Електронний контроль стійкості з системою
допомоги під час старту на підйомі та функцією запобігання розгойдуванню причепа
• Система моніторингу «сліпих» зон
• Передній та задній парктронік з камерою
заднього огляду
• Дзеркало з автозатемненням з інтегрованим
монітором камери заднього огляду
• Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
Новий Express — це бездоганний супутник
на кожен день.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГУН
Об’єм двигуна (см3)
Тип коробки передач
Діаметр циліндра і хід поршня (мм)
Кількість циліндрів/клапанів
Потужність (к. с. при об/хв)
Обертальний момент (Н•м при об/хв)
Тип упорскування
ПІДВІСКА

1,5 Дизель, Євро-5

1,6 Бензин, Євро-5

1461
Механічна 6-ступінчата
76 x 80,5
4/8
95 / 3750
220 / 1500
Common Rail + Tурбокомпресор

1598
Механічна 5-ступінчата
78 x 83,6
4/16
110 / 5500
156 / 4000
Багатоточкове

Незалежна, типу McPherson, з витими пружинами, телескопічними гідравлічними
амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості або без нього
Напівзалежна, з витими пружинами, з телескопічними гідравлічними амортизаторами,
зі стабілізатором поперечної стійкості або без нього

Передня
Задня
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість, км/год
Час розгону 0-100 км/год
РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Радіус розвороту, м
КОЛЕСА Й ШИНИ
Розмір шин
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО*
Викиди CO2 (г/км) , комбінований цикл
Міський / Заміський / Змішаний цикл, л
ОБ’ЄМ (л)
Об’єм паливного бака
МАСА (кг)**
Споряджена маса (включно з водієм)
Максимально допустима маса
Загальна маса автомобіля з причепом
Максимальна вантажопідйомність
Максимальна маса причепа з гальмами
Максимальна маса причепа з без гальм
Об’єм багажного відділення 5 місць / 2 місця (л)

160
12,2

169
11,6

11,1

11,1

185/65 R15

185/65 R15

132
5,8 / 4,6 / 5,1

185
10,1 / 6,8 / 8,0

50

50

1394
1858
3058
464
1200
695

1327
1785
2985
458
1200
660
800/3000

* Дані про витрату пального наведені згідно Правила ЄЕК ООН № 101-01. Експлуатаційна витрата пального може відрізнятися залежно від умов.
** Показники комплектації ZEN.

ГАБАРИТИ
716(4)
1 620(5)
1 189(6)
14°
1 048
781

14°
1 074

1 227

1 404

1 517

1 140

1 172(7)

1 663
558

160(3)
851

1 804
1 842(1)
1 088 1 890(2)

2 812
4 394

1 488
1 775
2 079

730

1 478

(1) з леєрами (2) з антеною (3) кліренс без навантаження (4) ширина бокового отвору (5) довжина завантаження зі складеним заднім сидінням (6) довжина
завантаження з 5-ма сидіннями (7) на висоті 100 мм від порогу багажника. Цифри вказані в мм.

КОЛЬОРИ КУЗОВА

Білий лід (369)

Сірий асфальт (KPW)

Сіра комета, металік (KNA)

Сіра скеля, металік (KQA)

Чорна перлина, металік (676)

Синій неон, металік (RQH)

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 7717002043. Надруковано у квітні 2021 року.

