Renault TRAFIC SpaceClass

Pirmklasīgs
salons
Dažas vietas kārdina dabūt vairāk. Renault Trafic
SpaceClass vadītāja sēdeklis ir viena no tām. Ar
paaugstinātu vadītāja pozīciju pie stūres, ergonomiskiem
ādas sēdekļiem*, stūres ratu arī pārklātu ar ādu*, un daudz
nodalījumi mantu glabāšanai (tostarp 54 litru mantu
glabāšanas nodalījums*), šis transportlīdzeklis nodrošina
drošu braukšanu. Vadības paneļa hroma un spīdoši
melnie dekoratīvie elementi akcentē transportlīdzekļa
augsto klasi. Viduskonsolē atrodas klimata kontroles
panelis un R-LINK Evolution* (vai MEDIA NAV Evolution*)
navigācijas sistēmas 7” ekrāns. Atpakaļskata kamera*
palīdz droši veikt manevrus.
* Pieejams kā papildaprīkojums.

Izbaudi plašumu un komfortu

Projektēts, lai pārvadātu deviņus cilvēkus visērtakajos apstākļos, Renault Trafic SpaceClass zina, kā
lutināt savus pasažierus. Daudzās salona konfigurācijas maiņas iespējas un plašums liek ikkatram
to augstu novērtēt. Unikāls ādas tapsējums*, un individuālās LED lampas lasīšanai, pilnībā izmaina
salonu, kur iespējams atpūsties vai strādāt pilnīgā mierā, pateicoties papildus tonētajiem stikliem.
Bet 220 V, 12 V, un USB kontaktligzdas ļauj uzlādēt viedtālruni, planšetdatoru vai klēpjdatoru. Ar Signature
pakotni ** Renault Trafic SpaceClass pārveidojas īstā “mobilajā telpā” ar mazo salokāmo galdiņu vidū
un individuāliem grozāmiem sēdekļiem uz skrejveltņiem.
* Pieejams kā papildaprīkojums.
** Pakotne ar piederumiem.

Krāsas

Tāles zila (J43)

Akmens (Hnk)

Vara brūna (CnH)

komētas pelēks (knA)

Platīnpelēka (D69)

koši melna (D68)

Riteņi

Cyclade 17”

Austerpelēka (kng)

Mīkstā apdare

17” Cyclade ar melniem
elementiem

Apdare Java

Ādas tapsējums*
Riviera

Aprīkojums
Ārējais izskats
• Dekoratīvie elementi spīdoši melnā krāsā •
Dienas braukšanas gaismas ar īpatnējām LED
gaismām
• 17” vieglmetāla diski
• Miglas lukturi ar pagriezienu izgaismošanas funkciju
• Papildus tonēti stikli (aptumšojuma pakāpe 90%)
• Bīdāmas sānu durvis labajā pusē
• Atpakaļgaitas parkošanās palīgsistēma
Salons
• Stūres rats pārklāts ar ādu ar matētiem hromētiem
ieliktņiem*
• 2 sēdekļi uz sliedēm (2 + 1 ar Easy Entry sistēmu)
• 2 Isofix stiprinājumi katrā rindā

• Otrās un trešās rindas glabāšanas nodalījumi ar
pudeļu turētājiem (trešā rinda)
• Regulējamā gaisa kondicionēšanas sistēma salona
priekšā un manuāli aizmugurē
• 6 individuālās lampas lasīšanai ar LED gaismas
diodēm
• 220V / 300W ligzda un 12V ligzda trešajā rindā
• 2 USB savienotāji (no abām pusēm - trešā rinda)
• grīdas paklāji salona priekšā un apšuvums salona
aizmugures daļā + alumīnija sēdekļu sliedes
• 2DIn CD MP3 radio atskaņotājs ar displeju
un tālvadības pulti zem stūres rata, audio
straumēšana, Bluetooth®, USB un 2x vienspraudņa
kontaktligzdas
• Bagāžas nodalījuma vāks

Pakete Signature**
• 2 individuālie grozāmie krēsli uz sliedēm ar Isofix
stiprinājumiem (otrā rinda)
• Trīsvietīgs sēdeklis ar 2 Isofix stiprinājumiem (trešā
rinda)
• Bīdāms un noņemams galds
• Ādas tapsējums*
Pakete Escapade**
• 2 individuālie grozāmie krēsli uz sliedēm ar Isofix
stiprinājumiem (otrā rinda)
• Trīsvietīgs sēdeklis, kuru var pārveidot gultā ar 2
Isofix stiprinājumiem (trešā rinda)
• Bīdāms un noņemams galds

Papildaprīkojums
• Ādas tapsējums*
• Vieglmetāla diski 17”
• Priekšējās un aizmugurējās parkošanās
palīgsistēma ar kameru
• R-LInk Evolution
• MEDIA nAV Evolution
• Bīdāmas sānu durvis kreisajā pusē
• Divvietīgs pasažieru sēdeklis priekšā ar 54 l
glabāšanas nodalījumu (pirmā rinda)

* Vēršāda. ** Pakotne ar piederumiem.

Izmēri un dzinēji
Standard

Bīdāmas sānu durvis un aizmugures durvis
Kopējais garums
Kopējais platums ar / bez spoguļiem
Automašīnas augstums (bez kravas)
Garenbāze
Priekšējā / aizmugurējā pārkare
Iekraušanas garums* 8/9 vietu versijai
Iekraušanas garums* 5/6 vietu versijai**
Iekraušanas garums* 2/3 vietu versijai
Maksimālais iekšējais platums
Iekšējais platums starp riteņu arkām
Lietderīgais augstums
Klīrenss
Augstums no sēdekļa līdz jumtam 1. rindā
Augstums no sēdekļa līdz jumtam 2. rindā
Augstums no sēdekļa līdz jumtam 3. rindā
Aizmugurē sēdošā pasažiera ceļgalu attālums līdz 1. rindas
individuālajam sēdeklim
Aizmugurē sēdošā pasažiera ceļgalu attālums līdz 1. rindas
vienlaidu sēdeklim
Pretēji braukšanas virzienam sēdošā pasažiera ceļgalu
attālums 1. rindas individuālajam sēdeklim
Pretēji braukšanas virzienam sēdošā pasažiera ceļgalu
attālums 1. rindas vienlaidu sēdeklim

Grand

Standard
4999
1956 / 2283
1971
3098
933 / 968
683
1583 / 1601
2514
1625
1230
1300
160
1010
894
894
266 W 2. rindā
156 W 3. rindā
192 W 2. rindā
156 W 3. rindā

Grand
5399
1956 / 2283
1971
3498
933 / 968
908
1908 / 1926
2914
1625
1230
1300
160
1010
894
894
338 W 2. rindā
253 W 3. rindā
265 W 2. rindā
253 W 3. rindā

126

255

51

179

* Iekraušanas garums durvju augstumā ar paceļamajām aizmugures durvīm.
** Atkarībā no sēdekļu veida.

Bīdāmas sānu durvis un aizmugures durvis
Bīdāmo sānu durvju atveres platums 100 mm augstumā no
grīdas
Bīdāmo sānu durvju atveres augstums
Bīdāmo sānu durvju atveres platums 70 mm augstumā no grīdas
Durvju atveres augstums / paceļamās aizmugures durvis
Aizmugures durvju iekraušanas slieksnis

Masa (kg) un slodze
Klase

Automašīnas pilna masa*
Pašmasa*
Maksimālā kravnesība*
Piekabes ar / bez darba bremzēm kravnesība

Standard

Grand

1030

1030

1255
1255
1300
552

1255
1255
1300
552

Standard
2890-2995
1954-2146
744-1039
2000 / 750

Grand
2970-3030
1986-2189
761-1044
2000 / 750

*Atkarībā no modeļa/pakotnes un vietu skaita.

Twin Turbo Diesel ENERGY, 6 pārnesumu manuālā transmisija
Izmešu standarts
Maks. griezes moments (Nm)
NEDC kombinētā cikla patēriņš (l/100 km)*
CO2 izmešu daudzums (g/km)*

dCi 125
Stop & Start
Euro 6
320
5,9
155

dCi 145
Stop & Start
Euro 6
340
6,1
159

* Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums ir sertificēts, izmantojot standarta, reglamentēto metodi. Mērījumu
metode ir identiska visiem ražotājiem, kas ļauj salīdzināt dažādus transportlīdzekļus. Faktiskais degvielas patēriņš ir
atkarīgs no transportlīdzekļa ekspluatācijas, aprīkojuma un vadītāja braukšanas stila.

Iepazīstiet jauno Renault TRAFIC SpaceClass
vēl labāk: www.renaultlatvija.lv

Esam darījuši visu, lai brošūrā būtu ietverta visjaunākā un visprecīzākā informācija, taču Renault patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma pārveidot automašīnas, ieskaitot to īpašības, tehnisko
raksturojumu, aprīkojumu un piederumus. Brošūras novecošana ir neizbēgama, un tās informācija var kļūt neprecīza, jo automašīnu īpašības, tehniskais raksturojums, aprīkojums vai piederumi var būt
mainīti pēc brošūras publicēšanas datuma un tādējādi atšķirties no apraksta brošūrā. Tāpēc pirms jebkura izstrādājuma iegādes pie Renault pārstāvja jānoskaidro, vai automašīnas īpašības, tehniskais
raksturojums, aprīkojums un piederumi atbilst brošūrā minētajai informācijai.
Renault rekomendē
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