
DRIVE THE CHANGE

RENAULT

ZOE
100% ELECTRIC, 100% SURPRINZATOR, 100% RENAULT



THINK
ELECTRIC
Zoe a fost gândit ca un vehicul simplu de utilizat, agreabil și ușor de integrat în viața cotidiană.
Profilul sportiv, cu suprafețe vitrate reduse, limitează pierderile termice.Bateria situată sub 
podea a permis coborârea centrului de greutate, ducând la creșterea stabilității vehiculului.

ÎNCĂRCĂTORUL CAMÉLÉON™

ZOE este primul vehicul electric echipat cu un încărcător 
CAMÉLÉON™ brevetat de către Renault. Acest încărcător 
revoluţionar se adaptează puterii disponibile la priză. Această 

inovație prezintă și avantajul unic de a asigura reîncărcarea 
ZOE la puteri variabile: încărcare standard (între 6h până la 9h), 
încărcare accelerată (80% într-o oră) sau încărcare rapidă (80% 
în 30 minute). Totul cu un singur încărcător.

BATERIA
La fel ca orice alt model Renault Z.E., ZOE este echipat cu o 
baterie Lithium-ion. 
Încărcarea sa se face foarte simplu, chiar dacă bateria nu este 
complet descărcată. Bateria este reciclabilă la finalul vieții.

Sistemul ‘‘Range OptimiZEr’’:
Cu cele 3 inovații majore (frânarea cu recuperare de energie, 
de ultimă generaţie, pompa de căldură și anvelopele MICHELIN 
EnergyTM E-V), îi permite lui Renault ZOE să dispună de cea mai 
ridicată autonomie din categoria sa.

•	ZOE, respect pentru mediu: 0 emisii, 0 poluare sonoră.

•	ZOE, reciclabil în proporție de 85% din masa sa.

•	ZOE, motorul electric ce dezvoltă 88 de cai putere.

•	ZOE, eficiență în accelerare a unui motor electric, grație unui 
cuplu maxim de 220 Nm ce intră în acțiune încă de la demaraj.

•	ZOE, 100% silențios.

•	ZOE, șasiu ultrarigid, înaltă stabilitate și agilitate.

1. Bateria este poziționată sub podea pentru a optimiza habitaclul și volumul portbagajului. 2. Suprafețele 
vitrate sunt special gândite pentru a optimiza stilul și autonomia. 3. 5 locuri disponibile. 4. Volumul 
portbagajului este de 338l. 5. Frânarea cu recuperare de energie, de ultimă generaţie 6. Pneuri MICHELIN 
ENERGY™ E-V. 7. Pompă de căldură. 8. Încărcătorul Caméléon™, 3 moduri de încărcare posibile cu un 
singur încărcător.



CHROMO ZONE
OPACĂ, METALIZATĂ, CU REFLEXII...PALETA DE CULORI SE ÎNFĂȚIȘEAZĂ ȘI EMOȚIONEAZĂ.

LEGENDA:
VO: vopsea opacă. VM: vopsea metalizată

GRIS GIVRÉ (VM)

BLEU ENERGY (VM)

NOIR ÉTOILÉ (VM)

GRIS NEPTUNE (VM)

BLANC GLACIER (VO)

BLEU AZUR (VO)

BLANC NACRÉ (VM)



ATELIER DE CREAȚIE
NIVELURI DE ECHIPARE ȘI OPȚIUNI

LIFE

PRINCIPALELE ECHIPAMENTE 
STANDARD  

SIGURANȚĂ
•	ABS cu asistență la frânarea 

de urgență
•	EBD (repartiție electronică de 

frânare)
•	HSA (sistem de asistența a 

pornirii în pantă)
•	 Airbag frontal șofer
•	Airbag-uri laterale cap-torace
•	Airbag frontal pasager 

deconectabil
•	 ESP (sistem de stabilitate 

electronică a vehiculului)
•	Regulator și limitator de viteză 

(Cruise Control)
•	Sistem de prindere ISOFIX
•	 Sistem de monitorizare 

presiune pneuri

CONFORT
•	Aer condiționat cu reglare 

automată
•	Faruri de zi LED
•	Geamuri față electrice și 

manuale spate
•	Oglinzi retrovizoare reglabile 

electric și degivrante
•	Sistem de acces (deschidere/

închidere) și demaraj al 
vehiculului
•	Tapițerie textilă neagră

Tapițerie textilă NegruJante de oțel 15’’, ornamente Arobase

MULTIMEDIA
•	Renault R-Link: tabletă 

multimedia integrată
•	Sistem de navigație TomTom®

•	Radio cu Bluetooth și SD/
USB/Jack

ECHIPAMENTE SPECIFICE Z.E
•	Funcția Eco-mode
•	Cordon de reîncărcare baterie 

pentru Wall-box
•	Încărcător Caméléon™ pentru 

o reîncărcare mai rapidă 
•	„Range OptimiZEr” (sistem 

de optimizare a autonomiei): 
pompă de caldură, frânarea 
cu recuperare de energie de 
ultimă generație și pneurile 
MICHELIN ENERGY™ E-V

OPTIUNI
•	Cablu de reîncărcare priză 

domestică
•	Harta Europei
•	Jante de aliaj 16’’ Aérotronic 
•	Sistem audio 3D Sound 

Arkamis cu Bluetooth și USB
•	Senzori de parcare spate și 

camera video pentru marșarier
•	Vopsea metalizată

ZEN

PRINCIPALELE ECHIPAMENTE 
STANDARD = LIFE+ 

CONFORT
•	Senzori de parcare spate
•	Senzori de ploaie și lumină
•	Senzor de toxicitate, ionizor și 

difuzor de parfum
•	Tapițerie textilă Gri tropical 

deschis cu tratament Teflon
•	Sistem audio ‘‘3D Sound by 

Arkamys’’

EXTERIOR
•	Pack Look: ornament cromat 

calandru și geamuri spate cu 
tentă albastră
•	Jante de aliaj 16’’ Aérotronic, 

cu pneuri MICHELIN ENERGYTM 
E-V

OPȚIUNI
•	Cablu de reîncărcare priză 

domestică
•	Geamuri electrice fată/spate 

și card de acces și demaraj 
«mâini libere»
•	Harta Europei
•	Senzori de parcare spate și 

cameră video pentru marșarier
•	Vopsea metalizată

Jante de aliaj 16’’ ‘‘Aérotronic’’ Tapițerie textilă Gri tropical dechis



DIMENSIUNI
ÎNĂLȚIME, LĂȚIME, VOLUM PORTBAGAJ...UN AUTOVEHICUL CREAT PENTRU NEVOILE 
DUMNEAVOASTRĂ

CONSUM, PERFORMANȚE...DETALII COMPLETE

VOLUM PORTBAGAJ (dm3)
Volum portbagaj 338
Volum maxim cu bancheta rabatată 1 225

DIMENSIUNI (mm)
A Ampatament 2 588
B Lungime 4 084
C Consolă față 839
D Consolă spate 657
E Ecartament față 1 511
F Ecartament spate 1 510
G  Lățime fără oglinzi/ cu oglinzi 1 730 / 1 945
H Înălțime 1 562
H1 Înălțime cu hayonul deschis 2 028
J Înălțime margine de încarcare 724

DIMENSIUNI (mm)
K Garda la sol 120
L Lungime habitaclu 1 678
M Lăţime în dreptul stâlpilor faţă 1 384
M1 Lăţime în dreptul stâlpilor spate 1 390
N Lăţime interioara faţă 1 365
N1 Lăţime interioară spate 1 320
P Înălţime interioară faţă 904
Q Înălţime interioară spate 826
Y Lăţime acces portbagaj 941
Y1 Lăţime inferioară acces portbagaj 899
Y2 Lăţime inferioară între roţi 1 037
Z Înălţime acces portbagaj 685
Z1 Lungime maximă spaţiu de încărcare 1 426
Z2 Înălţime sub tableta spate 622
Z3 Lungime spaţiu de încărcare în spatele scaunelor 580

DRUM BUN
Z.E. 65 kW

Omologare AGVYA0
Număr de locuri 5

MOTOR
Tip motor Electric sincron cu rotor bobinat
Tip cutie de viteze Automată cu reductor
Putere în kW CEE (CP) 65/88 (3000 -11300 rpm)
Cuplu maxim Nm CEE 220 (250 - 2500 rpm)

BATERIE
Tehnologie Lithium-ion 
Tensiune (volți) 400
Greutate baterie (kg) 290

TIMP DE ÎNCĂRCARE
Încărcător Adaptativ monofazic - trifazic între 3 

și 43 KW 
3 KW (wallbox monofazic 16A)                                                                               9h
22 KW (borne trifazice 32A)                  1h (80% din capacitatea bateriei)
43 KW (borne trifazice 63A)                         30 min (80% din capacitatea bateriei)

PERFORMANTE
Viteză maximă (km/h) 135
0-50 Km/h (s) 4
0-100 Km/h (s) 13,5

CONSUM
Autonomie ciclu NEDC (km) 210
Consum (Wh/km) 146
Emisii de CO2 0

DIRECȚIE
Asistată Electrica variabil
Rază de bracaj între trotuare (m) 10,56
Număr de ture de volan 2,73

TREN DE RULARE
Suspensie fată Tip Mac-Pherson
Suspensie spate Osie flexibilă 

JANTE și ANVELOPE
Pneuri de referință Pneuri  Michelin EnergyTM E-V

185/65 R15 și 195/55 R16 
FRANE
ABS Da
Repartitor electronic al forţei de frânare Da
Control dinamic al traiectoriei și control al sub-virării Da
Asistență la frânarea de urgență Da
Frâne față Discuri ventilate 258 mm
Frâne spate Tamburi 9''
Frână de parcare Manuală

DIMENSIUNI
Lungime (mm) 4084
Lățime fără oglinzi (mm) 1730
Înălțime (mm) 1562
Ampatament (mm) 2588
Ecartament față (mm) 1511
Ecartament spate (mm) 1510
Consolă față (mm) 839
Consolă spate (mm) 657
Volumul portbagajului (dm3) 338

MASE 
Masă proprie (kg) 1428
Masă maximă autorizată 1943
(1) NEDC : New European Driving Cycle, normă europeană de măsurare a emisiilor și a consumului, este o metodă 
standardizată de măsurarea a consumului bazată pe teste de încercare identice pentru toate vehiculele în Europa, 
indiferent că este vorba despre vehicule termice, electrice sau hibride.

Autonomia omologată  a vehiculului conform ciclului NEDC este de 210 km . Ca și consumul de carburant în cazul unui motor termic, autonomia Renault Zoe 
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 condus 
adoptat sunt principalelele variabile. Astfel, puteți de pildă, parcurge între 100 și 150 km în funcţie de stilul de condus și condiţiile meteo. De aceea, vă 
punem la dispoziție mijloace de control al autonomiei cu ajutorul noilor instrumente de bord, în special al econometrului, care va indica consumul de energie 
instantaneu. În vederea optimizarii razei de actiune, maximizați recuperarea energiei produse prin decelerare și utilizați modulul ‘‘ Eco ‘‘.
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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


