Uus

Renault TRAFIC SpaceClass

Usalda oma
intuitsiooni
Tunneta Uue Renault SpaceClassi harmoonilise
ja dünaamilise disaini külgetõmmet. Rahustavalt
selged ja kindlad vormid, uus radiaatorivõre,
uued täisleed-esituled koos margiomaste
C-kujuliste leed-päevasõidutuledega. Avasta
selle elegantne välimus, eksklusiivne komeedihall
metallikvärv, teemantläikega veljed, läikivmustad
kujunduselemendid ja toonklaasid. Tunne
naudingut uudsest luksuslikust sõidukogemusest,
suurimast mugavusest ja meelerahust.

Koge salongi
rikkalikkust
Mõned kohad julgustavad sind veelgi kaugemale
minema. Uues Renault SpaceClassis loovad kõrge
isteasend, nahkistmed ja nahkrool* ideaalsed
tingimused stressivabaks sõiduks. Läikivmustade
ja

kroomitud

dekoratiivelementidega

armatuurlaud värskendab kehtivaid luksuse
norme. Lisaks automaatsele kliimaseadmele
paikneb keskkonsoolis ka puuteekraaniga
navigatsioonisüsteem R-LINK Evolution või
MediaNav Evolution, mille ekraanile võib kuvada
nii nutitelefoni ekraani dubleeringu kui ka
tagurduskaamera pildi. 2,0-liitrise mootorimahu
ja automaatkäigukastiga varustatud Uus Renault
TRAFIC SpaceClass garanteerib erakordse
sõidunaudingu.
* Veisenahk.

Ruumikam ja
mugavam kui kunagi
varem
Uus Renault TRAFIC SpaceClass hoolitseb
kõigi reisijate eest - see on loodud mugavalt
mahutama kuni 9 inimest. Ruumikus ja suur hulk
ümberpaigutusvõimalusi, unikaalne nahkpolster*,
võimsam kliimaseade ja soojendus, individuaalsed
leed-lugemisvalgustid ning täiendavalt toonitud
klaasid muudavad salongi privaatruumiks, kus
saad rahus lõõgastuda või tööd teha.
220 V ja 12 V pistikud ning USB-liidesed kabiinis
võimaldavad sul laadida nutitelefone ning tahvelja sülearvuteid. Renault TRAFIC SpaceClassi
Signature versioon on koos klapplaudade ja siinidel
liigutatavate üksikute pöörlevate istmetega tõeline
ratastel elutuba.

* Veisenahk

Värvivalik

Liustikuvalge

Komeedihall

Kassiopeia hall

Kesköö must

Pruun

Tumebeež

Panorama sinine

Pildid on illustratiivsed.

Veljed

17” valuveljed Cyclade

Istmekatted

17" teemantläikega valuveljed Cyclade

Plaatinahalli värvi polster Java

Riviera nahkpolster*
* Veisenahk.

Mootorid
Maksimumvõimsus kW (hj) / pööretel
Maksimaalne pöördemoment Nm
Käigukasti 6-k. manuaal
Stop & Start
Heitgaasinorm
Keskmine kütusekulu (l/100km)(1)
CO2 heitkogus kombineeritud tsüklis (g/km)(1)

ENERGY dCi 145
107 (145) / 3 500
350
manuaalkäigukast

-

ENERGY dCi 145 EDC
107 (145) / 3 500
350
EDC-automaatkäigukast
jah
EURO 6
-

ENERGY dCi 170 EDC
125 (170)
380
EDC-automaatkäigukast

-

Kütusekulu ja CO2 heitkogused on määratud standardsete mõõtmismeetodite alusel vastavalt kehtivatele regulatsioonidele. Kuna sama mõõtmismeetodit rakendatakse kõigile tootjatele, võimaldab see erinevaid mudeleid
omavahel võrrelda. Kütusekulu tegelikes tingimustes sõltub sõiduki kasutustingimustest, varustusest ja juhi sõidustiilist

(1)

Standardvarustus

Kere välimus
•
•
•
•
•
•
•

Täisleed-esituled
Margiomase kujundusega leed-päevasõidutuled
Stiilsed läikivmustad ja kroomitud kujunduselemendid
Metallikvärv
Liuguks parempoolsel küljel
Täiendavalt toonitud klaasid (90% tumendus)
Tagumine parkimisabisüsteem

Interjöör
•
•
•
•
•

Nahaga kaetud rool*
Nahkkattega käigukanginupp
2 siinidel istepinki (2+1 koos Easy Entry süsteemiga)
2 Isofix kinnitust igas istmereas
Automaatne kliimaseade ees koos täiendava
kliimaseadme- ja küttevõimendiga tagumistele
istmeridadele.
• Taskud teises ja kolmandas istmereas koos
pudelihoidjatega (kolmandas reas)
• Tekstiilist põrandamatid ees ning põrandakate salongi
tagaosas koos alumiiniumsiinidega
• Ekraaniga raadio koos kaugjuhtimispuldiga rooli all

Interjööri pakett Signature**

• 2 individuaalset tugitooli koos Isofix kinnitustega
teises istmereas
• Kolmekohaline istepink koos kahe Isofix kinnitusega
kolmandas istmereas
• Siinidel liigutatav ja eemaldatav laud
• Nahkpolster* Riviera

Interjööri pakett Escapade**

• 2 individuaalset tugitooli koos Isofix kinnitustega
teises istmereas
• Voodiks klapitav kolmekohaline istepink koos kahe
Isofix kinnitusega kolmandas istmereas
• Siinidel liigutatav ja eemaldatav laud
• Leed-lugemisvalgustid ilma viitereleeta (kolmandas
istmereas)

Olulisem lisavarustus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nahkpolster*
17“ teemantläikega valuveljed
Parkimisabi ees ja taga koos tagurduskaameraga
R-LINK Evolution
MediaNav Evolution
Liuguks vasakpoolsel küljel
Kahekohaline kõrvaliste koos 54-liitrise panipaigaga
Esiistmete soojendus
Päikesesirmid

* Veisenahk. ** Lisavarustusega pakett.

Mõõtmed

Standard

Välis- ja sisemõõtmed (mm)
Üldpikkus
Kogulaius peeglitega / peegliteta
Koormata sõiduki kõrgus
Teljevahe
Esi- / tagaülend
Maksimaalne laadimispikkus* 7/9-kohalisel versioonil
Maksimaalne laadimispikkus* 4/6-kohalisel versioonil**
Maksimaalne laadimispikkus* 2/3-kohalisel versioonil
Maksimaalne kaubaruumi laius
Rattakoobaste vaheline laius kaubaruumis
Kasulik kõrgus
Kliirens
Salongi kõrgus esiistmetelt laeni
Salongi kõrgus istmepadjast laeni 2. reas
Salongi kõrgus istmepadjast laeni 3. reas
Põlveruum ühekohalise kõrvalistme korral

Grand

Standard
4 999
1 956 / 2 283
1 971
3 098
933 / 968
683
1 583 / 1 601
2 514
1 625
1 230
1 300
160
1 010
894
894
266 2. reas
156 3. reas

Grand
5 399
1 956 / 2 283
1 971
3 498
933 / 968
908
1 908 / 1 926
2 914
1 625
1 230
1 300
160
1 010
894
894
338 2. reas
253 3. reas

Välis- ja sisemõõtmed (mm)
Põlveruum kahekohalise kõrvalistme korral
Põlveruum ühekohalise kõrvalistme korral vastassuunas
istudes
Põlveruum kahekohalise kõrvalistme korral
vastassuunas istudes
Lükand- ja tagauksed
Küljeukse ava laius 100 mm kõrgusel põrandast
Küljeukse ava kõrgus
Tagauste ava laius 70 mm kõrgusel põrandast
Tagauste / -luugi ava kõrgus
Tagauste laadimiskõrgus
* Laadimispikkus põrandal mõõdetuna
** Sõltub istmetüübist

Standard
192 - 2. reas
156 - 3. reas

Grand
265 - 2. reas
253 - 3. reas

126

255

51

179

Standard
1 030
1 255
1 255
1 300
552

Grand
1 030
1 255
1 255
1 300
552

Avarda oma Renault TRAFICU
kogemust aadressil www.renault.ee

Kasutusele on võetud kõik ett evaatusabinõud, tagamaks, et antud väljaanne on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva
tootearenduse poliitikale jätab Renault endale õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Renault’ edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik.
Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga.
Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või siseviimistlusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis
tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault’ eelneva kirjaliku loata.
Renault soovitab
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