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tõhusaks loodud
laadimispikkus 
kuni 4,15 m

10 
juhiabisüsteemi

Uue Renault Traficu mudelivalik on maksimaalse tõhususe saavutamiseks 
ümber kujundatud. See on saadaval 2 pikkuses, 2 kõrguses ja tava- või 
topeltkabiiniga, et vastata kõigile su äri vajadustele. Mobiilne kontor, 
nutitelefoni ekraani dubleerimisfunktsiooniga ühilduvus, salongi mugavus, 
laadimispikkus ja kaubaruumi maht - kõik on tehtud optimaalseks. 



kandevõime 
kuni 1 250 kg

haagise mass 
kuni 2,5 t

88 liitrit 
panipaiku

kaubaruumi 
maht kuni 
8,9 m3



disain sinu käsutuses



Uue Renault Traficu dünaamiline ja elegantne väline disain pakub 
enamat kui lihtsalt funktsionaalsust. Margiomased C-kujulised täisleed-
esituled parandavad oluliselt öist nähtavust. Elektriliselt reguleeritavad 
küljepeeglid muudavad juhi elu lihtsamaks. Selle kandiline kuju muudab 
laadimise mugavamaks ja asjade paigutamise kergemaks, ning 17’’ 
teemantläikega valuveljed peegeldavad tähelepanu, mida on pööratud 
igale väiksemalegi detailile. 



oma klassi parim 
laadimispikkus

1

2

1. kõrvalistme all paiknev luuk võimaldab 
laadimispikkust suurendada kuni 4,15 meetrini.

2. kaubaruumi maht kuni 8,9 m3

3. kaubaruumis on 18 kaubakinnitusaasa ja kaks 
leedvalgustit



Rekordiline laadimispikkus 4,15 m*, mida võimaldab kõrvalistme all asuv 
läbilaadimisluuk ja 2,5-tonnine lubatud haagise mass, muudavad Traficu 
võimekuse ületamatuks. Selle kuni 8,9 m3 kaubaruum mahutab kõik, mida 
vajad: tööriistad, tarvikud, suured esemed, jäätmed jms. Mugavuse ja 
turvalisuse eest kannavad kaubaruumis hoolt kaks leedvalgustit ja 18 
kaubakinnitusaasa.

* versioonil L2

3



kasuta kõiki mobiilse 
kontori eeliseid
Reguleeritava nimmetoega juhiiste, stiilne kroomitud elementidega 
sisekujundus, 4,2’’ digitaalse ekraaniga näidikuteplokk ja nutitelefoni 
induktsioonlaadija pakuvad sulle äriklassi töökeskkonda kõikjal, 
kuhu lähed. Püsi alati maailmaga ühenduses multimeediasüsteemi 
easy link 8’’ keskmise ekraani abil. Planeeri teekond oma lemmik 
navigatsioonirakenduses, kasutades USB-liidese kaudu Android Auto™ 
või Apple CarPlay™ nutitelefoni ekraani dubleerimisfunktsiooni. Ruumi 
otstarbekat kasutust suurendavad kõikjal kabiinis asuvad panipaigad, 
mille kogumaht on omas kategoorias suurim - 88,3 liitrit. 6-liitrine 
jahutusega Easy Life* sahtel on Renault’ poolt välja töötatud uuendus, mis 
su igapäevase elu veelgi lihtsamaks muudab. 

2

3

1

1. 7-liitrine jahutusega* easy life sahtel
2. induktsioonlaadija
3. nutitelefoni ekraani dubleerimine Android 

Auto™ või Apple CarPlay™ abil
4. tõeline mobiilne kontor: keskmise istme 

seljatoe saab muuta arvutilauaks

* Sõltuvalt versioonist. 
Android Auto™ on Google Inc kaubamärk. Apple CarPlay™ on Apple Inc kaubamärk
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* mittemetallikvärv. ** metallikvärv. pildid on illustratiivsed.

Cumulus sinine*

Highland hall**

Karmiinpunane** Austrihall**

Urban hall*

Komeedihall**

Säravmust**

Liustikuvalge*

Magmapunane*

värvivalik



tekstiilpolster Kompo tekstiilpolster JAVA

istmekatted

16’’ ilukilbid Mini 16’’ ilukilbid Siras

veljed

rehvid

Rehvi tüüp suverehv aastaringne rehv

Rehvi/velje mõõt 205/65 R16 215/65 R16 215/60 R17 215/65 R16

Mudel Goodyear Efficientgrip Cargo Bridgestone Duravis R660 Goodyear Efficientgrip Cargo Goodyear Efficientgrip Cargo Continental VanContact 4Season

Kütusekulu klass B B B B C

Haarduvusklass märjal teel A A A A A

Väline müratase (dBA) kiirusel 80 km/h 69  72  70  69  73 

Väline müratase (dBA) kiirusel  50 km/h 61.9 67 63.9 62.7 67.1

17’’ valuveljed Avens



H1 kaubik mõõtmed (mm) L1H1 L2H1
Kaubaruumi maht (m3) 5.8 7.75
Välismõõtmed
Kogupikkus 5,080 5,480
Kogulaius peeglitega / peegliteta 1,956/2,283 1,956/2,283
Koormata sõiduki kõrgus 1,971 1,967
Teljevahe 3,098 3,498
Esiülend 1,014 1,014
Tagaülend 968 968
Kaubaruum
Läbilaadimisluugi laius x kõrgus 510 x 222 510 x 222
Laadimispikkus põrandal 2,537 2,937
Laadimispikkus põrandal (koos ruumiga kõrvalistme all) 2,950 3,350
Laadimispikkus põrandal (koos jalaruumiga kõrvalistme ees) 3,750 4,150
Laadimispikkus 400 mm kõrgusel põrandast 2,537 2,937
Laadimispikkus 1 000 mm kõrgusel põrandast 2,250 2,650
Maksimaalne kaubaruumi laius 1,662 1,662
Kaubaruumi laius rattakoobaste vahel 1,268 1,268
Kasulik kõrgus 1,387 1,387
Külgmine liuguks(ed)
Küljeukse ava laius 600 mm kõrgusel põrandast 907 907
Küljeukse ava laius 100 mm kõrgusel põrandast 1,030 1,030
Küljeukse ava kõrgus 1,284 1,284

H1 kaubik mõõtmed (mm) L1H1 L2H1
Tagauksed
Tagauste ava laius 70 mm kõrgusel põrandast 1,391 1,391
Tagauste ava kõrgus 1,320 1,320
Tagauste laadimiskõrgus 552 552
Kliirens 160 160

H1 kaubiku massid ja koormused (kg) L1H1 L2H1
Versioon sandard kv suurendatud kv suurendatud kv
Täismass* 2,800 2,900 - 3,010 3,010 - 3,070
Max koormata sõiduki tühimass* 1,783 - 2,066 1,783 - 2,066 1,819 - 2,102
Max kandevõime* 1,017 1,227 1,251
Max koormus esisillale 1,625 1,625 1,625
Max koormus tagasillale 1,650 1,650 1,650
Max haagise kaal
Haagise suurim lubatud mass (piduritega/-ta) MGB 750/2,000 - 2,500 750/2,000 - 2,500 750/2,000 - 2,500
Max kaubiku kaal
Haagise suurim lubatud mass (piduritega/-ta) EDC 750/1,900 750/1,690 - 1,800 750/1,630 - 1,690

* Sõltuvalt mootorist. kv = kandevõime
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H2 kaubik mõõtmed (mm) L1H2 L2H2
Kaubaruumi maht (m3) 6.7 8.9
Välismõõtmed
Kogupikkus 5,080 5,480
Kogulaius peeglitega / peegliteta 1,956/2,283 1,956/2,283
Koormata sõiduki kõrgus 2,495 2,498
Teljevahe 3,098 3,498
Esiülend 1,014 1,014
Tagaülend 968 968
Kaubaruum
Läbilaadimisluugi laius x kõrgus 510 x 222 510 x 222
Laadimispikkus põrandal 2,537 2,937
Laadimispikkus põrandal (koos ruumiga kõrvalistme all) 2,950 3,350
Laadimispikkus põrandal (koos jalaruumiga kõrvalistme ees) 3,750 4,150
Laadimispikkus 400 mm kõrgusel põrandast 2,537 2,937
Laadimispikkus 1 000 mm kõrgusel põrandast 2,250 2,650
Maksimaalne kaubaruumi laius 1,662 1,662
Kaubaruumi laius rattakoobaste vahel 1,268 1,268
Kasulik kõrgus 1,898 1,898
Külgmine liuguks(ed)
Küljeukse ava laius 600 mm kõrgusel põrandast 907 907
Küljeukse ava laius 100 mm kõrgusel põrandast 1,030 1,030
Küljeukse ava kõrgus 1,284 1,284

H2 kaubik mõõtmed (mm) L1H2 L2H2
Tagauksed
Tagauste ava laius 70 mm kõrgusel põrandast 1,391 1,391
Tagauste ava kõrgus 1,820 1,820
Tagauste laadimiskõrgus 552 552
Kliirens 160 160

H2 kaubiku massid ja koormused (kg) L1H2 L2H2
Versioon suurendatud kv suurendatud kv
Täismass* 2,900 - 3,010 3,010
Max koormata sõiduki tühimass* 1,885 - 2,116 1,921 - 2,153
Max kandevõime* 1,125 1,089
Max koormus esisillale 1,625 1,625
Max koormus tagasillale 1,650 1,650
Haagise suurim lubatud mass (piduritega/-ta) 750/2,500 750/2,500

* Sõltuvalt mootorist. kv = kandevõime
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disain
• Täiendavad kroomitud 

kujunduselemendid
• Radiaatorivõre
• Kere värvi uksesiini kate
• Kroomitud kujunduselemendid kütte- ja 

konditsioneerisüsteemi juhtnuppudel, 
käigukangil, ventilatsiooniavadel, 
sisemistel ukselinkidel

• Kahevärviline eesmine kaitseraud
• Tekstiilpolster Java
varustus
• Mobiilse kontori võimalustega 2-kohaline 

kõrvaliste koos sülearvuti panipaiga, 
kirjutusaluse ja 54-liitrise panipaigaga 
istme all.

• Läbilaadimisluugiga kinnine vahesein 
(kaubikul)

• Jahutusega easy life sahtel
• 2 täiendavat USB-liidest keskmises 

panipaigas
• 4,2” värvilise digitaalse ekraaniga 

näidikutepaneel
• Manuaalne kliimaseade
• Elektriliselt kokkuklapitavad külgmised 

tahavaatepeeglid

olulisem lisavarustus
• 17” valuveljed Avens
• Plastikuga kaetud tekstiilkattega 

rool koos mattkroomide 
kujunduselementidega roolil ja 
käigukangil 

• Sõidukite tuvastusfunktsiooniga aktiivne 
hädapidurdussüsteem 

• Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem
• Pimenurga jälgimissüsteem
• Sõidukiiruse hoiatussüsteem koos 

liiklusmärkide tuvastusfunktsiooniga
• Juhi väsimuse tuvastussüsteem
• Tagumised parkimisandurid (visuaalse ja 

helihoiatusega)
• Parkimisandurid ees, taga ja külgedel 

(visuaalse ja helihoiatusega)
• Tagurduskaamera koos ekraaniga salongi 

tahavaatepeeglil või pildi kuvamisega 
easy link ekraanil (sõltuvalt varustusest)

• Nutitelefoni induktsioonlaadija (kontrolli 
oma nutitelefoni ühilduvust)

• 8’’ ekraaniga easy link: ühendatud* 
multimeediasüsteem koos 8” 
puuteekraani, Android Auto™ ja Apple 
CarPlay™ ühilduvuse, Bluetoothi®, USB-
liidese ja audiopistikuga esipaneelil

• 8’’ ekraani ja navigatsiooniga easy link: 
ühendatud* multimeediasüsteem koos 
8” puuteekraani, Android Auto™ ja Apple 
CarPlay™ ühilduvuse, Bluetoothi®, USB-
liidese ja audiopistikuga esipaneelil

Pack Clim (Business+)

standardvarustus

disain
• Täisleed-esituled koos margiomaste 

C-kujuliste leed-päevasõidutuledega
• Kroomitud liistuga radiaatorivõre
• Uus käigukanginupp
• Titaanmusta värvi ja geomeetrilise 

faktuuriga dekoratiivpaneeliga 
armatuurlaud koos avatud 
panipaikadega

• Tekstiilpolster Kompo
• Krobelise pinnaga grafiitmustad eesmine 

ja tagumine kaitseraud, külgmised 
kaitseliistud, tagumised tulepaneelid ja 
küljepeeglite korpused

• 16’’ terasveljed koos ilukilpidega Mini
• 3 nupuga kokkuklapitav võti
• Uued suunatulega elektrilised külgmised 

tahavaatepeeglid
• Kinnine vahesein
• 12 V pistik keskkonsoolis

• Reguleeritava kõrgusega juhiiste
• 2-kohaline kõrvaliste
• Automaatne lähitulede lülitus
• Parempoolne külgmine liuguks ja 180° 

avanevad tagauksed
• Kohanduv juhi turvapadi
• 3,5’’ must-valge digitaalse ekraaniga 

näidikutepaneel
• Kaubakinnitusaasad kaubaruumi 

põrandal (8 tk versioonil L1 ja 10 tk 
versioonil L2)

• Uus R&Go DAB-raadio (juhtnupud roolil, 
USB, Bluetooth® ja R&Go rakendus)

• 12 V pistik kaubaruumis
• Suletud kindalaegas (valgustusega ja 

jahutusega konditsioneeri korral)

Business

* ühendus peagi saadaval. Android Auto™ on Google Inc kaubamärk. Apple CarPlay™ on Apple Inc kaubamärk.



Blue dCi 110 Blue dCi 130 Blue dCi 150 Blue dCi 150 EDC6 Blue dCi 170 Blue dCi 170 EDC6
Töömaht (cm3)/silindrite/klappide arv 1,997/4/16 1,997/4/16 1,997/4/16 1,997/4/16 1,997/4/16 1,997/4/16
Maksimaalne võimsus kW EEC (hj) / pööretel p/min 81 (110) 3,500 96 (130) 3,500 110 (150) 3,500 110 (150) 3,500 125 (170) 3,500 125 (170 ) 3,500
Maksimaalne võimsus Nm EEC (pööretel p/min) 300 at 1,500 320 1,500 350 1,500 350 1,500 380 1,500 380 1,500
Sissepritse tüüp  ühisanum otsesissepritse
Kütusepaagi maht (l) diisel - 80
AdBlue® paagi maht1 (l) 24.7
Heitgaasinorm Euro 6 D-Full 
Heitmete piiramine järelkatalüsaator/tahmaosakeste filter/Adblue® paak1

Käigukasti tüüp manuaal manuaal manuaal  topeltsiduriga EDC-
automaatkäigukast manuaal  topeltsiduriga EDC-

automaatkäigukast
Käikude arv 6 6 6 6 6 6
Stop&Start + Energy Smart Management – – – – – –
Hooldusintervall kuni 40 000 km/2 aastat2

Jõudlus
Maksimaalne kiirus (km/h) versioonil H1 165 176 176 - 176 -
Kiirendus 0-100 km/h (s) 16.8 14.3 - 10.9 10.8 10.0
Kütusekulu CO2 heitkogused3

Määramisstandard WLTP(4)

Kütusekulu kombineeritud tsüklis (l/100 km)5 - / - / - - / - / - - / - / - - / - / - - / - / - - / - / -
CO2 heitkogus (g/km)5 - / - / - - / - / - - / - / - - / - / - - / - / - - / - / -
Roolimine 
Pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m) lühike teljevahe: 11,84 - pikk teljevahe: 13,17
Pöörderingi läbimõõt seinte vahel (m) -
Pidurisüsteem
ABS-pidurid koos EBA ja kohanduv EBV/ESP koos ASR-ga standardvarustuses
Ees: ventileeritavad kettad - Taga: täiskettad Ø/paksus 
(mm) 296/28 - 280/12

Rehvid

Rehvi-/veljemõõt standardvarustuses: 205/65 R16 
lisavarustusena: 215/60 R17

standardvarustuses: 215/65 R16 
lisavarustusena: 215/60 R17

 - = pole saadaval. 1 Mõõtmised veel kestavad. Tegelik kütusekulu ja AdBlue® kulu sõltuvad sõiduki kasutustingimustest, varustusest, juhi sõidustiilist ja sõiduki koormatusest. 2 Mootor tarbib õli määrimiseks ja oma liikuvate osade jahutamiseks. Õli lisamine üks või mitu korda 
kahe õlivahetuse vahel, on normaalne. 3 Kütusekulu ja CO2 heitkogused määratakse standardsete mõõtmismeetodite põhjal vastavalt kehtivatele regulatsioonidele. Kuna sama mõõtmismeetodit kasutatakse kõigil tootjatel, võimaldab see sõidukeid omavahel võrrelda. 4 WLTP 
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): selle uue määramisstandardi alusel kinnitatud andmed vastavad NEDC standardiga võrreldes tunduvalt rohkem auto igapäevasel kasutamisel saadavatele andmetele. 5 kaubik ja meeskonnakabiiniga kaubik H1 / kaubik H2 
/ kabiiniga platvorm.

tehnilised andmed



Renault recommande renault.ee

Tutvu Renault Traficuga lähemalt aadressil www.renault.ee
Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, 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 siin sisalduvaid ja selles 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 võtke palun 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 Renaul eelneva kirjaliku loata.
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Renault soovitab


