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INOVAȚIE ÎN

COTIDIAN

NOI LINII DINAMICE ŞI ROBUSTE, UN DESIGN INTERIOR RESTILIZAT, ECHIPAMENTE ŞI MOTOARE NOI
PENTRU UN PLUS DE EFICACITATE: NOUL TRAFIC INOVEAZĂ PE TOATE PLANURILE. CABINA REPREZINTĂ
UN ADEVĂRAT BIROU MOBIL UNDE TOATE ACCESORIILE DUMNEAVOASTRĂ POT FI PERFECT CONECTATE.
INGENIOS, OFERĂ CEL MAI LUNG SPAŢIU DE ÎNCĂRCARE DIN CATEGORIA SA. MOTORIZĂRILE SUPLE ŞI
ECONOMICE BENEFICIAZĂ DE ULTIMELE TEHNOLOGII ÎN DOMENIU.
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1. Cabina ca spaţiu de lucru. Vastă, luminoasă şi mai ales foarte practică cu spaţiile de depozitare multiple dar şi posibilitaţile de conectivitate, cabina Noului
Renault Trafic reprezintă un adevărat birou mobil. 2. Partea din față se înnoiește. Ea îmbină dinamismul și robustețea, prin blocurile optice alungite și expresive,
bare de protecție față cuprinzătoare și protectoare. 3. Trapa sub bancheta pasagerilor faţă. Graţie trapei ingenioase, Noul Trafic vă oferă cea mai mare lungime de
încărcare din segment. 4. Noile motorizări ale Noului Trafic afişează performanţe record, cu un consum mediu sub 6L/100 km*. 5. Card „mâini libere”. Acces,
pornire și blocare a portierelor, fără cheie, doar având cardul asupra dumneavoastră**.
* Consum și emisii omologate potrivit reglementărilor în vigoare. ** În funcție de versiuni.
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BIROU MOBIL

INTEGRAT

PROIECTATĂ CA O PRELUNGIRE A BIROULUI, CABINA NOULUI TRAFIC ABUNDĂ DE SOLUȚII INOVATOARE
PENTRU A PRIMII, CONECTA ȘI REÎNCĂRCA TABLETELE, LAPTOP-URILE SAU SMARTPHONE-URILE
DUMNEAVOASTRĂ. LA BORD, DISPUNEȚI DE SPAȚII DE DEPOZITARE CU UN VOLUM TOTAL DE 90 L PENTRU
A VĂ AȘEZA ȘI PĂSTRA LA ÎNDEMÂNĂ TOATE LUCRURILE. INOVATOR, PRACTIC ȘI CONFORTABIL…NOUL
TRAFIC FACE MOBILTATEA MAI SIMPLĂ.
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1. Oglindă „Wide view”*. Această oglindă încorporată în parasolar permite lărgirea câmpului vizual și vizualizarea zonei de unghi mort până la 3/4 din zona din
spate. 2. Spații de depozitare. Noul Renault Trafic vă oferă tot mai multe soluții utile de depozitare materializate prin cele 14 spații de depozitare bine integrate și
repartizate în cabină și în special prin voluminoasa cutie de 54 l amplasată sub bancheta pasagerului. 3. Suport tabletă. Datorită acestui suport fixat pe consola
centrală, tableta dumneavoastră multimedia este bine ancorată și vă este mereu la îndemână. 4. Încorporată în oglinda retrovizoare interioară, camera video pentru
marșarier vă ușurează manevrele. Ea vine în completarea sprijinului sonor oferit de radarul pentru marșarier. 5. Scaune protectoare și confortabile. Datorită
spumelor mai dense și atenției aparte acordată formelor, scaunele Noului Trafic asigură o mai bună susținere laterală. Fiecare șofer își găsește poziția ideală de
condus grație volanului reglabil în înălțime și în adâncime și scaunelor cu cotiere și reglare (în înălțime, lombară, longitudinală) îmbunătățită.
* Oglindă retrovizoare pentru monitorizarea unghiului mort.
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MĂSURAȚI-I

INGENIOZITATEA
RENAULT A CONCEPUT PENTRU NOUL TRAFIC SOLUȚII INEDITE
ASTFEL ÎNCÂT SPAȚIUL DE ÎNCĂRCARE SĂ DEVINĂ ȘI MAI PRACTIC.
TRAPA SA EXCLUSIVĂ DE SUB BANCHETA PASAGERULUI PERMITE
TRANSPORTUL DE MATERIALE CU O LUNGIME DE PÂNĂ LA 4,15 METRI.
PENTRU SIMPLIFICAREA ÎNCĂRCĂRII PUTEȚI CONTA PE GALERIA
INTERIOARĂ INGENIOASĂ ȘI PE LARGA GAMĂ DE ACCESORII…
INTELIGENT PROIECTAT, NOUL TRAFIC OFERĂ POSIBILITĂȚI INFINITE.

N

oul Trafic pune în scenă o mulțime de soluții iscusite pentru a vă oferi una dintre cele mai bune
capacități de încărcare de pe piață. Imbatabil pe lungime, noul sistem constând într-o trapă sub
bancheta pasagerului aduce un câștig de 1,2 m în lungime astfel că la bordul Trafic încap obiecte
cu o lungime de 3,75 m (4,15 m în cazul versiunii L2). Sistemul de blocare a ușii din spate stânga permite
asigurarea obiectelor și mai lungi transportate ocazional, care necesită deplasarea cu ușa din dreapta
spate deschisă. Volumul util – 5,2 m³ în cazul versiunii L1 și 6 m³ în cazul versiunii L2 – a fost maximizat
datorită spațiului de încărcare care și-a păstrat aceeași formă cubică. Cu Noul Trafic puteți astfel transporta
3 euro-paleți chiar și cu versiunea L1.
Mereu mai practic, Noul Trafic vă propune dotări inedite precum cardul” mâini libere”, galeria interioară
precum și 18 inele de fixare, în funcție de versiune. Pentru a ușura aranjarea și asigurarea mărfii transportate,
Noul Trafic este livrat cu peste 60 de accesorii din care 30 sunt destinate încărcăturii.
Un Nou Renault Trafic pentru fiecare meserie: Noul Renault Trafic poate suporta numeroase modificări
pentru a se adapta specificul meseriei dumneavoastră. Noul Trafic este pre-utilat din fabricație cu o serie
de echipamente pentru a facilita modificările și vă propune o rețea de carosieri, parteneri agreați pentru a
efectua aceste modificări. Ingeniozitatea este la locul ei în Noul Trafic.

Card ‘‘mâini libere’’
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Trapă sub bancheta pasageri

93116__ MB-Trafic-VU-F82-EN MOD 27.01.2015 ALEX V2 .indd 8

Galerie interioară

Inele de ancorare

Sistem de blocaj al uşii stânga spate

Zona de încărcare
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MOTOR ENERGY dCi

PERFORMANȚĂ DUBLĂ

DE LA FORMULA 1® LA PRODUCȚIA DE SERIE

ROB WHITE

Director,
tehnic al Renault Sport F1®

GASPAR GASCON

Director,
inginerie motoare Renault

La Renault, competiția constructivă este alimentată de
pasiunea specialiștilor săi. Rob White, Director tehnic
al Renault Sport F1®, creează împreună cu echipa sa
motoare Renault Energy F1 care propulsează monoposturile
unui sfert din echipele de Formula 1®. Motoare victorioase
de mai bine de 35 de ani! De 12 ori campion mondial! În
cazul vehiculelor de serie, Alain Raposo, Director inginerie
motoare Renault, împreună cu echipa sa concepe noile
game de motoare Energy. Credeți că nu există nicio legătură?
Dimpotrivă. Rob și Alain comunică zi de zi, discută, dezvoltă
împreună idei noi, profită reciproc de expertiza celuilalt
cu entuziasmul unor eterni pioneri. Scopul: reducerea cu
până la 25% a consumului de carburant și emisiilor de CO2,
testarea robusteții în condiții extreme și intensificarea la
maxim a plăcerii de a conduce zi de zi o mașină Renault.
Atunci când două echipe pătimașe de ingineri își unesc
eforturile și își împărtășesc expertiza, dinamica se dublează
și se nasc unele dintre cele mai bune motoare din lume.
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BENEFICIIND DE EXPERTIZA TEHNOLOGICĂ A RENAULT ÎN F1, NOUL TRAFIC PROPUNE O GAMĂ DE
MOTORIZĂRI CARE ÎMBINĂ ECONOMIA, SUPLEȚEA ȘI PERFORMANȚA. MOTORUL ENERGY DCI 120
RĂSPUNDE CU BRIO PROVOCĂRII DE REDUCERE A CONSUMULUI LA 5,7 L/100 KM*, PĂSTRÂND INTACTĂ
PLĂCEREA LA VOLAN.

D

escinzând din blocul dCi de ultimă generație
proiectat de Renault, motorul Noului Trafic
beneficiază de o tehnologie modernă care
asigură reducerea consumului cu 1 l/100 km*.
Se declină în Turbo cu geometrie variabilă (dCi
90 CP și dCi 115 CP) și Twin Turbo (dCi 120 CP
și dCi 140 CP), oferind astfel o gamă vastă de
motorizări ce răspund nevoilor fiecăruia. Motorul
Twin Turbo, în combinație cu Stop & Start și cu
noul sistem de recuperare a energiei la decelerare
(Energy Smart Management), permite coborârea
consumului sub pragul de 6 l/100 km*, un record
pentru un vehicul din această categorie. Dubla
supra-alimentare asigură un condus suplu și
reprize ferme, oferind în același timp mai multă
putere în regimurile înalte:
• Prima turbină, cu inerție extrem de scăzută,
livrează un cuplu semnificativ încă din regimurile
joase, asigurând astfel o reactivitate sporită în
fazele de decolare și relansare.
• A doua turbină preia ștafeta în regimurile mai
înalte; permite astfel obținerea unei puteri ridicate
fără pierderea elanului, asigurând o accelerație
constantă, regulată și lineară. Mai econom și mai
plăcut de condus! Noul Trafic vă aduce beneficii
pe toate planurile.
* Consum și emisii omologate potrivit reglementărilor în vigoare..

dCi 115

Cuplu (Nm)
Putere (kW)
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DIMENSIUNI

INĂLŢIME, LUNGIME, VOLUM UTIL...UN VEHICUL CREAT PENTRU A RĂSPUNDE NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ

FURGON
Furgon L1H1

Furgon L2H1

MASE (KG)
Versiuni
MTMA*
Masă proprie minimă
Sarcină utilă maximă
Masă maximă axa faţă
Masă maximă axa spate
Masă maximă remorcabilă cu/fără sistem de frânare

L1H1
1,000
2,740
1,740
1,000

L2H1
1,200
2,990
1,790
1,200
1,585
1,650
2,000/750

*în funcţie de motorizări şi de omologările specifice

VOLUM UTIL** (M3)
Versiune furgon, 2+1 locuri

L1H1
5,2

L2H1
6

**metoda de măsurare VDA : spaţiul este măsurat cu ajutorul unui element de 1 litru având dimensiunile 200x100x50 mm.Volumul portbagajului măsurat include fileul de
reţinere bagaje (disponibil opţional)

DIMENSIUNI (MM)
Dimensiuni exterioare
Lungime
Latime fără/cu oglinzi retrovizoare
Înălţime
Ampatament
Consola faţă
Consola spate
Dimensiuni interioare - spaţiul de marfă
Lungime X lăţime trapă în peretele despărţitor
Lungimea utilă la podea
Lungimea utilă la podea (inclusiv zona de sub banchetă)
Lungimea utilă la podea (inclusiv zona de sub banchetă + spaţiul de la
picioarele pasagerilor)
Lungimea utilă la 400 mm de podea
Lungimea utilă la 1m de podea
Lăţime interioară maximă
Lăţimea între pasajele de roţi
Înălţime utilă
Uşa(i) laterală(e) culisantă(e)
Lăţime intrare uşa laterală culisantă la 600mm de podea
Lăţime intrare uşa laterală culisantă la 100mm de podea
Înălţime intrare uşa laterală culisantă
Uşa spate
Lăţime intrare uşa spate la 70 mm de podea
Înălţime intrare uşa spate
Prag de încărcare
Garda la sol
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L1H1

L2H1

4,999
1,956/2,283
1,971
3,098
933
968

5,399
1,956/2,283
1,971
3,498
933
968

510 x 222
2,537
2,950

2,937
3,350

3,750

4,150

2,537
2,250
1,662
1,268
1,387

2,937
2,650
1,662
1,268
1,387

907
1,030
1,284

907
1,030
1,284

1,391
1,320
552
160

1,391
1,320
552
160
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MOTORIZĂRI

CONSUM, PERFORMANŢE...TOATE DATELE NECESARE PENTRU A ÎNŢELEGE MAI BINE VEHICULUL DUMNEAVOSTRĂ.
dCi 90

Energy dCi 120
Twin Turbo

dCi 115

MOTORIZĂRI

Energy dCi 140
Twin Turbo

DISPONIBILE ULTERIOR

Cilindree (cm3)/Număr de cilindri/Supape
Cod TVV
Putere maximă kW CEE (cp) la tr/min
Cuplu maxim Nm CEE la tr/min
Tip injecţie
Carburant şi volum rezervor (l)
Norma poluare/catalizator/filtru particule
Cutie viteze 6 trepte
Stop&Start + Energy Smart Management

1,598/4/16
4FL002
3FL018
66 (90) / 3500
84 (115) / 3500
260/ 1,500
300 / 1,500
Common rail + turbo geometrie variabilă

88 (120) / 3500
103/140/3500
320 / 1,500
340/1,500
Common rail + Twin Turbo
Diesel - 80
Euro 5 / • / •
Manuală

-

-

•

•

153
15.9

168
12.4

172
12

181
10.8

7.8
5.7
6.5
170

7.8
5.7
6.5
170

6.6
5.5
5.9
155

7.1
5.5
6.1
160

PERFORMANŢE
Viteza maximă (km/h)
0-100 km/h (s)

CONSUMURI ŞI EMISII CO2*
Consum urban (l/100km)
Consum extra-urban (l/100km)
Consum mixt (l/100km)
Emisii CO2 (g/km)

DIRECTIE
Ø de bracaj între trotuare (m)
Ø de bracaj între ziduri (m)

Ampatament scurt: 11,84
Ampatament scurt: 12,40

Ampatament lung:13,17
Ampatament lung:13,73

FRÂNARE
ABS cu AFU şi EBD / ESP adaptiv cu ASR
Faţă :discuri ventilate – Spate : discuri pline Ø / laţime (mm)

Standard
296/28 - 280/12

PNEURI
Standard: 205/65 R16
Opţional: 215/65 R17

Dimensiuni

Standard: 215/65 R16
Opţional: 215/60 R17

• = standard       - = indisponibil;
* consumul de carburant cât şi emisiile de CO2 sunt omologate conform metodelor standard europene în vigoare. Identice pentru toţi constructorii de autovehicule, aceste metode permit compararea corectă a performanţelor vehiculelor.
Consumul real depinde însă de condiţiile de rulare şi utilizare a fiecărui vehicul, de echipamentelele adiţionale şi de stilul de condus al fiecărui şofer. Pentru optimizarea consumului, puteţi consulta mai multe detalii disponibile pe
www.renault.ro

• De 12 ori campion mondial cu motorizarile sale în F1, Renault este cunoscut pentru expertiza și exigența sa absolută în domeniu.
Știința de a produce motoare super performante îi permite de a dezvolta motorizări de serie care sunt la cel mai înalt nivel în ceea
ce privește:
• Reducerea consumului și emisiilor de CO2
• Dezvoltarea de tehnologii pentru un randament maxim și o veritabilă placere de a conduce
• Fiabilitatea motorizărilor, testate în conditii extreme pe circuitele F1
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RENAULT, NR. 1 ÎN VÂNZARILE DE VEHICULE UTILITARE ÎN EUROPA ÎNCEPÂND CU 1998

FEBRUARIE 2015

www.renault.ro

GARANȚIE

3

ANI

SAU 300.000 KM
recomandã

Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi și nu are valoare contractuală. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii sau prototipuri, vehiculele din imagini ﬁind
cu titlu de prezentare. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault îşi rezervă dreptul de a modiﬁca, în orice moment, conţinutul legat de speciﬁcaţiile, vehiculele
şi accesoriile descrise şi reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modiﬁcări sunt aduse la cunoştinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare,
versiunile pot ﬁ diferite, anumite echipamente pot să nu ﬁe disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a primi cele mai recente informaţii.
Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot ﬁ uşor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele
folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau pentru orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în
prealabil al Renault.
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