
RENAULT TWIZY
100% ELECTRIC, 100% REVOLUŢIONAR, 100% RENAULT
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Z.E. BOX 
UNIVERSUL ZERO EMISII
ACCESAŢI UNIVERSUL ELECTRIC RENAULT BENEFICIIND 
DE OFERTA NOASTRĂ DE SERVICII COMPLETE.

Z.E. CHARGE 
Încărcarea este extrem de simplă! 
3 ore și 30 de minute pentru o încărcare completă a Twizy, la orice priză casnică. În 
anumite țări, aceste prize sunt instalate și pe bornele de încărcare publice.

Z.E. SERVICES 
Beneficiați de asistență completă.
Asistență 24 de ore din 24 și 7 zile din 7 pentru toate penele, soluții de deplasare 
pentru toate calătoriile dumneavoastră lungi, prelungiri ale garanției și contracte de 
întreținere, tot atâtea servicii care vă simplifică viața la bordul unui vehicul electric.

Z.E. CAR 
Redescoperiți plăcerea! 
Descoperiți toate atuurile gamei Renault Z.E.: vehicule 100 % electrice, 100 % 
inteligente, 100 % plăcere și 0 % emisii . Alegeți modelul care vi se potrivește și 
personalizați-l folosind gama de opțiuni și accesorii.

Z.E. BATTERY  
Alegeți cea mai convenabilă formulă de închiriere,
în funcție de kilometrajul dumneavoastră anual și de durata contractuală dorită. 
Datorită contractului de închiriere al bateriei, aveți certitudinea de a dispune în orice 
moment de o baterie în perfectă stare de funcționare având o capacitate de încărcare 
suficientă, ce depășește întotdeauna 75% din capacitatea inițială.
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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 își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de 
specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoștinţă 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 ușor 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.

www.renault.ro
m.renault.ro

www.facebook.com/RenaultRomania
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CÂND VORBIM ASTĂZI DESPRE ENERGIA ELECTRICĂ 
VORBIM ŞI DESPRE O PARTE ÎNSEMNATĂ DIN VIAŢA 
NOASTRĂ PERSONALĂ SAU PROFESIONALĂ, 
DE CE NU ŞI UN VEHICUL ELECTRIC?
TWIZY, SOLUŢIA INGENIOASĂ PENTRU DEPLASĂRILE 
URBANE!
BINE AŢI VENIT ÎN UNIVERSUL ZERO EMISII!

MK 80 02-B_TWIZY_A09_Ph1 ALEX V4.indd   1-3 5/19/2014   2:54:25 PM



ALBASTRU CARAIBES ROSU FILAMENT NEGRU ETOILE* ALB NEIGE* 
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*Vopsea metalizată

UNIVERSUL PERSONALIZĂRII TWIZY

(standard: culoare opacă, arcade în culoarea caroseriei, carcase 
ale retrovizoarelor în culoarea negru)

CAPACE DE ROŢI ŞI JANTE

ALBASTRU

ALB

NEGRU

GRI (STANDARD)

ROŞU

NEGRU

TWIZY URBAN 

CULORI CAROSERIE

ALBASTRU 
(AUTOCOLANT)

ROŞU (AUTOCOLANT)NEGRU (STANDARD)

      CULORI ACOPERIŞ ŞI UŞI1
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Versiunea de echipare URBAN surprinde caracteristicile esenţiale 
ale modelului Twizy: agilitate, dinamism, siguranţă. Şi mai ales un 
design inedit. Twizy URBAN este complet personalizabil și ajustabil 
personalităţii fiecăruia dintre noi. 

ARCADE

CARCASE RETROVIZOARE

PERSONALIZARE EXTERIOARĂ
Descoperiţi elementele personalizabile ale lui Twizy URBAN.

TWIZY 45 TWIZY
OMOLOGARE Cvadriciclu uşor (L6e) Cvadriciclu greu (L7e)
TVV ACVYA0 ACVYB0
Emisii Zero emisii: 100% electric
Număr de locuri 2

MOTOR
Tip motor 3CG - electric asincron
Putere în kW CEE (CP) 4 (5) 13 (17)
Cuplu maxim Nm CEE 33 57
Regim cuplu maxim (rpm) de la 0 la 2050 rpm de la 0 la 2100 rpm
Carburant Electric

CUTIE DE VITEZE
Tip cutie de viteze Automată cu reductor
Raport de demultiplicare 1 : 13,4 1 : 9,23
Număr de rapoarte 1

PERFORMANŢE
Viteză maximă (km/h) 45 80
50 m D.A. (s) 7,5 6,6
0-45 km/h (s) 9,9 6,1
30-60 km/h (s) 5 (până la 45 km/h) 8,1

CONSUM CICLU URBAN ECE-15 (în l/100 km şi g/km)
CO2 (g/km) 0
Autonomie ECE-15 (km) 120 100
Wh/km 58 63

DIRECŢIE
Asistată Cremalieră directă
Rază de bracaj între trotuare(m) 6.8
Număr de ture de volan 2.8

JANTE
Jante de referinţă 13"
Dimensiuni pneuri faţă Continental EcoContact 125 / 80 R13
Dimensiuni pneuri spate Continental EcoContact 145 / 80 R13

FRÂNE
Tip circuit de frânare Circuit simplu
Faţă Discuri pline - 214 mm
Spate Discuri pline - 204 mm

MASE (KG)
Masă la vid (exceptând bateria) 446 (375) 474 (375)
Masa totală rulantă 685 690
Sarcina utilă 110 115
Masă maximă remorcabilă 0

CARACTERISTICI TEHNICE

* Autonomia vehiculului măsurată și certificată de UTAC pentru ciclul ECE -15 este de 100 km pentru Renault Twizy. Ca și consumul de carburant al unui vehicul cu motor termic în condiții reale de utilizare, autonomia Renault 
Twizy este influențată de mai multe variabile, care la rândul lor depind în mare parte de șofer. Viteza, diferența de nivel a drumurilor parcurse și stilul de șofat adoptat sunt principalele variabile. Astfel, puteți, de pildă, parcurge în 
general aproximativ 80 de km adoptând un stil de condus economic și în jur de 50 km în condiții de utilizare mai dure. De aceea, vă punem la dispoziție mijloacele de control al autonomiei cu ajutorul noilor instrumente de bord, în 
special al econometrului, care vă indică consumul de energie instantaneu. În vederea optimizării razei de acțiune, maximizați recuperarea energiei produse prin decelerare și limitați utilizarea consumatorilor accesorii (dezaburire 
parbriz, faruri). Temperaturile apropiate de 0°C sau cele negative măresc timpul de încărcare și reduc autonomia.

Temperaturile puternic negative limitează cantitatea de energie înmagazinată în baterie și implicit autonomia. Vă recomandăm să alegeți pentru încărcarea și staționarea îndelungate locuri cu temperatură pozitivă.

TEHNOLOGIE
Încărcarea bateriei?... Super simplu! Deschideţi trapa din faţă, trageţi cablul 
de alimentare și branșaţi Twizy la orice priză convenţională de 220V. În 
garajul dumneavoastră, în parcarea unui centru comercial, la birou ... În 3 
ore și  30 de minute* maxim, bateria este complet încărcată. Apoi, graţie 
transmisiei automate, veţi avea parte de un mod de condus economic și 
confortabil. Ca și pentru restul gamei Z.E., tabloul de bord specific indică 
instant gradul de autonomie.

Cum funcţionează? Când Twizy este la încărcat, consumă 2000 
wati, cât un fier de călcat. Încărcătorul transformă curentul electric 
din reţea în curent continuu stocat în baterii de 6,1 kWh. Când 
Twizy rulează, bateria alimentează motorul prin regulatorul 
care transformă energia stocată în energie utilă ( alternativ 
trifazată, pentru specialiști!). Cu cât motorul primește mai 
mult curent, cu atât mai mult el furnizează putere. Curentul 
primit de partea fixă a motorului este trimis rotorului care 
antrenează prin reductor roţile din spate ale lui Twizy. Așadar 
sunteţi propulsaţi către noi aventuri! 

BATERIE

MOTOR

REGULATOR

REDUCTOR

ARBORE DE 
TRANSMISIE

ÎNCĂRCĂTOR

*Temperaturile apropiate de 0°C sau cele negative măresc timpul de încărcare și reduc autonomia. Temperaturile puternic 
negative limitează cantitatea de energie înmagazinată în baterie și implicit autonomia. Vă recomandăm să alegeți pentru 
încărcări și staţionări îndelungate locuri cu temperatură pozitivă
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