NYA

RENAULT
TRAFIC

Utformad för
effektivitet
10 nya
förarassistanssystem

Nya Renault Trafic finns tillgänglig i två längder och två höjder med
antingen enkel- eller dubbelhytt och kan därmed anpassas för att uppfylla
just dina behov. Kontor på hjul, konnektivitet med spegling av smartphone,
komfort ombord, lastlängd och lastvolym – allting har optimerats.

4,15 m
lastlängd*

8,9 m3
lastvolym*

utökad
nyttolast

2,5 ton dragkapacitet*

88 liter
förvaringsutrymme*

* beroende på version.

utformad för att
göra livet enklare

Den exteriöra designen på nya Renault Trafic är dynamisk och elegant,
men framför allt är den funktionell. De C-formade strålkastarna med 100 %
LED-lampor i den nya ljussignaturen lyser upp vägen perfekt i mörkret.
De nya elektriskt infällbara ytterbackspeglarna med blinkers gör dina
manövrar fullständigt säkra. De räta vinklarna optimerar och underlättar
i- och urlastningen och ger ett stilrent uttryck. Den moderna looken fulländas
på ett elegant sätt med 17” lättmetallfälgar. Vissa saker är tillval beroende
på version.

1. 7-liters kyld* Easy Life utdragbar låda
2. förvaring under passagerarsätet*
3. ett komplett mobilt kontor*: baksidan på det
fällbara mittsätet är utformad för att rymma
mappar eller en dator
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ta med dig
kontoret
Nya Renault Trafic är utrustad med ett toppmodernt mobilt kontor*
och kan tillgodose alla dina behov: det breda mittsätet kan fällas
så att du kan placera en surfplatta eller dator på det, och har en
integrerad dokumenthållare i A4-format. Förarsätet med justerbart
svankstöd garanterar högsta komfort och du får dessutom den
bästa förvaringsvolymen hos ett fordon i den här kategorin: 88,3 liter.
Med generösa förvaringsutrymmen i dörrarna, ett fack under
passagerarsätet*, väl tilltagna mugghållare och en 7-liters kyld*
Easy Life utdragbar låda är det enkelt att hålla reda på allt!
2

*beroende på version.
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1. 4,15 m lastlängd tack vare luckan under
passagerarsätet(1)
2. 8,9 m3 lastvolym(1)
3. lastutrymme med upp till 18
förankringspunkter och två LED-lampor(2)

1

optimalt lastutrymme

3

Med sin rekordlånga lastlängd på 4,15 m(1) om man utnyttjar den smarta
luckan under passagerarsätet och en dragkapacitet på 2,5 ton finns
det inget som stoppar nya Renault Trafic. Med en lastvolym på upp till
8,9 m3har nya Renault Trafic gott om plats för allt du behöver: verktyg,
material, skrymmande föremål, avfall och mycket mer. Den har också
två LED-lampor i lastutrymmet och upp till 18 förankringspunkter(2).
2

(1) på L2-versionen.
(2) tillval.

1. verkstadsbil
2. kylbil
3. bil med tippflak
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en skräddarsydd
transportbil

1

Oavsett vad du har för företag har nya Renault Trafic det chassi och
den lösning som passar just dig. Kylbil, isolerad skåpbil, flak, kran, pickup,
verkstadsbil, transport för personer med funktionsnedsättningar eller
ambulans – skräddarsy din bil utifrån dina behov med hjälp av vårt
nätverk av auktoriserade karossbyggare.
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1. modulärt utformat system
2. tre fullstora säten på rad två

maximal
mångsidighet

1

Dubbelhyttsversionen av nya Renault Trafic rymmer upp till sex
personer. Transportera hela arbetslaget när allihop behövs till ett
projekt. De modulära sätena gör det möjligt att utnyttja utrymmet
på olika sätt beroende på dina behov och med det modulärt
utformade systemet kan du omvandla bilens bakre del till
en verkstad som är redo att användas direkt.

2

1. Easy Link-multimediasystem via 8” central display
med spegling av smartphone via Android Auto™
2. trådlös smartphone-laddare*
3. Apple CarPlay™ spegling av smartphone

2

integrerad
uppkoppling
Digital instrumentpanel som du kan läsa med en snabb blick, trådlös
smartphone-laddare*: få en effektiv arbetsplats var du än befinner
dig. Håll dig uppkopplad med Easy Link-multimediasystemet
som du kan hantera via en central 8”-display. Få åtkomst till dina
kartappar och planera dina rutter genom att spegla din smartphone
via Android Auto™ eller Apple CarPlay™ med hjälp av en av de tre
USB-portarna.
1

* beroende på version.
Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
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10 förarassistanssystem

Gör arbetsdagen enklare och jobbet säkrare med nya Renault Trafic.
När du kör har du tillgång till tio nya smarta och användbara
förarassistanssystem* som gör dina resor både smidigare
och säkrare.

Handsfree-låsning

krockkuddar

adaptiv farthållare

dödavinkelvarnare

För separat låsning eller upplåsning av antingen framdörrarna
eller lastutrymmet.

Front- och sidokrockkuddar skyddar förare och passagerare vid
våldsamma krockar.

Detta system hjälper dig att hålla ett lagom avstånd till
framförvarande fordon. Det bromsar bilen om avståndet blir
för litet och gasar när kusten är klar.

Det här systemet är aktivt i hastigheter över 15 km/h och
använder en ljussignal för att göra dig uppmärksam
på fordon utanför ditt synfält.

filbytesvarnare

fortkörningsvarnare med trafikskyltsavläsning

aktivt panikbromsningssystem, AEBS

parkeringssensorer

trötthetsvarnare

automatisk aktivering av helljus

Detta system använder en kamera på vindrutan, bakom
backspegeln, för att uppmärksamma föraren om en heldragen
eller streckad linje korsas oavsiktligt.

Systemet påminner dig om hastighetsbegränsningen med en
indikering på instrumentpanelen och varnar om du kör för fort
tack vare en kamera högst upp på vindrutan.

Detta system känner av fordon, cyklister och fotgängare
framför och på sidan av bilen och stannar bilen om det uppstår
en farlig situation. Det har aldrig varit så säkert att köra
i stadstrafik, dag som natt.

Radarsensorer underlättar när du ska parkera genom att
varna dig med ljus och ljud om det finns hinder runt bilen.

Funktionen analyserar ditt beteende och varnar om den
upptäcker tecken på trötthet, till exempel avvikande
rattrörelser. Varningen rekommenderar dig då att ta en paus
genom en ljud- och ljusindikering på instrumentpanelen.

Detta system använder en kamera högst upp på vindrutan.
Kameran analyserar trafikflödet utifrån dagsljus, vägbelysning
och trafiksituation.

*beroende på version.

färger och lack

Kosmosblå (SL)

Urbangrå (SL)

Vit Glaciär (SL)

Klarröd (SL)

Grå Highland (ML)

Kometgrå (ML)

Midnattssvart (ML)

Karminröd (ML)

SL: solid klarlack. ML: metalliclack. Fotona är inte juridiskt bindande.

klädsel

Kompo textilklädsel

navkapslar och fälgar

16” Mini fälg

16” Siras fälg

17” Avens lättmetallfälg

17” Avens lättmetallfälg med
diamantlook (endast Racing Spirit)

Java textilklädsel

tillbehör

1. Lastkorg, gångbro och stege. Utrusta
din nya Renault Trafic med en lastkorg
i aluminium som klarar av laster på
nästan 150 kg. Lägg till en gångbro och
en stege så blir den ett måste på alla
dina körningar.
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2. Standard-dragkrok. Välj en
standard-dragkrok till din nya
Renault Trafic. Den levereras utan
kulled så att du kan välja från vårt
omfattande modellutbud av kulleder
och anpassa den efter dina behov.

3. Skyddsinklädnad i trä
och polypropen. Vid tuffa
arbetsuppgifter eller användning
i blöta miljöer gör nya Renault
Trafic jobbet med sina fyra serier
av professionell inklädnad i trä eller
polypropen.

4. 20 V–220 V-omvandlare.
Behöver du ladda din elektriska
utrustning under hektiska
arbetsdagar? Behöver du ansluta
en lampa för att lysa upp din
arbetsplats? Då kan du välja
20 V–220 V-omvandlaren och göra
livet enklare – den är mångsidig
och kan integreras diskret i bilen.

2

3

4
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5. Trafic gummimattor.
Håll bilens passagerarutrymme
rent dag efter dag, jobb efter jobb,
leverans efter leverans. Välj de här
superresistenta golvmattorna som
är enkla både att installera
och rengöra.

konfigurationer
skåpbil

chassi-platta

2 solida sidopaneler

1 sidoskjutdörr

skåpbil med glasrutor i skjutdörren

1 sidoskjutdörr

bakdörrar

2 sidoskjutdörrar

skåpbil med helt glasade sidor

1 sidoskjutdörr

2 solida sidopaneler

2 sidoskjutdörrar

180°/255° paneldörrar

180°/255° dörrar med glasruta

baklucka med ruta

Främre stötfångare i samma färg
som karossen, två nyanser

Bakre sidosteg i
samma färg som karossen

Främre stötfångare och
ytterbackspeglar i samma
färg som karossen, krominsatser
i kylargrillen

Bakre sidosteg och bakre
stötfångare i samma färg
som karossen

designpaket fram och bak

2 sidoskjutdörrar

dubbelhytt

Dörrlist i samma färg som karossen

komplett designpaket

1 sidoskjutdörr

2 sidoskjutdörrar

Dörrlist och sidoskydd
i samma färg som karossen

mått
L1H1 skåp

L2H2 skåp
1 030

1 030

1 898

1 387

2 498
1 971

3 098

1 391

1 662

552

160
1 014

1 268

1 662

968

5 080

3 750

1 956

1 956

2 283

2 283

1 014

3 498

1 391

552

160
2 537
2 950

1 268

2 937
3 350

968

5 480

4 150

1 956

1 956

2 283

2 283

L2H1 skåp
1 030

1 387
1 967

3 498

1 268

1 391

552

160
1 014

1 662

2 937
3 350

968

5 480

H1-skåpbil, mått (mm)
Max. nyttovolym (m3)
Utvändiga mått
Totallängd
Totalbredd utan/med ytterbackspeglar
Olastad höjd
Axelavstånd
Överhäng fram
Överhäng bak
Lastutrymme
Bredd x längd på luckan under sätet
Lastlängd golv
Lastlängd golv (inklusive utrymme under passagerarsäte)
Lastlängd golv (inklusive fotutrymme)
Lastlängd 400 mm från golvet
Lastlängd 1 000 mm från golvet
Max. bredd invändigt
Bredd mellan hjulhus
Nyttohöjd
Sidoskjutdörr(-ar)
Öppningens bredd, sidoskjutdörr, 600 mm från golvet
Öppningens bredd, sidoskjutdörr, 100 mm från golvet

4 150

L1H1

L2H1

5.8

7.75

5 080
1 956/2 283
1 971
3 098
1 014
968

5 480
1 956/2 283
1 967
3 498
1 014
968

510 x 222
2 537
2 950
3 750
2 537
2 250
1 662
1 268
1 387

510 x 222
2 937
3 350
4 150
2 937
2 650
1 662
1 268
1 387

907
1 030

907
1 030

1 956

1 956

2 283

2 283

H1-skåpbil, mått (mm)
Öppningens höjd, sidoskjutdörr
Bakdörr
Öppningens bredd 70 mm från golvet
Öppningens höjd
Lasttröskel
Markfrigång

H1-skåpbil, vikt och last (kg)
Version
Fordonets bruttovikt (GVW)*
Max. olastad tjänstevikt*
Max. nyttolast
Max. last på framaxel
Max. last på bakaxel
Max. släpvagnsvikt
(bromsad/obromsad) MGB
Max. släpvagnsvikt
(bromsad/obromsad) EDC
*beroende på motor. NL = nyttolast

L1H1

L2H1

1 284

1 284

1 391
1 320
552
160

1 391
1 320
552
160

L1H1

L2H1

Standard NL
2 800
1 783–2 066
1 017
1 625
1 650

Utökad NL
2 900–3 010
1 783–2 066
1 227
1 625
1 650

Utökad NL
3 010–3 070
1 819–2 102
1 251
1 625
1 650

750/2 000–2 500

750/2 000–2 500

750/2 000–2 500

750/1 900

750/1 690–1 800

750/1 630–1 690

H2-skåpbil, mått (mm)
Max. nyttovolym (m3)
Utvändiga mått
Totallängd
Totalbredd utan/med ytterbackspeglar
Olastad höjd
Axelavstånd
Överhäng fram
Överhäng bak
Lastutrymme
Bredd x längd på luckan under sätet
Lastlängd golv
Lastlängd golv (inklusive utrymme under passagerarsäte)
Lastlängd golv (inklusive fotutrymme)
Lastlängd 400 mm från golvet
Lastlängd 1 000 mm från golvet
Max. bredd invändigt
Bredd mellan hjulhus
Nyttohöjd
Sidoskjutdörr(-ar)
Öppningens bredd, sidoskjutdörr, 600 mm från golvet
Öppningens bredd, sidoskjutdörr, 100 mm från golvet

L2H2
8.9
5 480
1 956/2 283
2 498
3 498
1 014
968
510 x 222
2 937
3 350
4 150
2 937
2 650
1 662
1 268
1 898
907
1 030

H2-skåpbil, mått (mm)
Öppningens höjd, sidoskjutdörr
Bakdörr
Öppningens bredd 70 mm från golvet
Öppningens höjd
Lasttröskel
Markfrigång

H2-skåpbil, vikt och last (kg)
Version
Fordonets bruttovikt (GVW)*
Max. olastad tjänstevikt*
Max. nyttolast
Max. last på framaxel
Max. last på bakaxel
Max. släpvagnsvikt
(bromsad/obromsad) MGB
Max. släpvagnsvikt (bromsad/obromsad) EDC
*beroende på motor. NL = nyttolast

L2H2
1 284
1 391
1 820
552
160

L2H2
Utökad NL
3 010
1 921–2 153
1 089
1 625
1 650
750/2 500
-

mått
L1H1 dubbelhytt

L1H1 chassi-platta
1 030

1 217

1 387
1 971

1 268

2 700

1 391

552

160
1 014

1 662

1 953

160
2 537
2 950

968

3 098

2 150

5 080

1 956

3 750

1 956

2 283

1 014

3 498

3 100

817

2 283

1 956

1 956

2 283

2 283

5 495

5 397

L2H1 dubbelhytt
1 030

1 387
1 967

3 498

1 391

2 937
3 350

968

5 480

Dubbelhytt, mått (mm)
Nyttovolym (m3)
Utvändiga mått
Totallängd
Totalbredd utan/med ytterbackspeglar
Olastad höjd
Axelavstånd
Överhäng fram
Överhäng bak
Lastutrymme
Höjd x bredd på öppning under passagerarsäte
Nyttolängd 30 mm från golvet (upp till 222 mm) i E0
Lastlängd 30 mm från golvet (upp till 222 mm) i E1-E2
Lastlängd 400 mm från golvet
Lastlängd 1,1 m från golvet
Max. bredd invändigt
Bredd mellan hjulhus
Nyttohöjd
Sidoskjutdörr(-ar)
Öppningens bredd, sidoskjutdörr, 600 mm från golvet
Öppningens bredd, sidoskjutdörr, 100 mm från golvet

1 268

552

160
1 014

1 662

4 150

L1H1

L2H1

3.2

4

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

5 399
1 956/2 283
1 967
3 498
933
968

255x1 220
2 018
1 914 till 2 023
1 419
1 340
1 662
1 268
1 387

255x1 220
2 418
2 314 till 2 423
1 819
1 740
1 662
1 268
1 387

907
1 030

907
1 030

Dubbelhytt, mått (mm)
Öppningens höjd, sidoskjutdörr
Bakdörr
Öppningens bredd 70 mm från golvet
Öppningens höjd
Lasttröskel
Markfrigång

Dubbelhytt, vikt och last (kg)
Version
Fordonets bruttovikt (GVW)*
Max. olastad tjänstevikt*
Max. nyttolast
Max. släpvagnsvikt (bromsad/obromsad)
*beroende på motor.

1 956

1 956

2 283

2 283

L1H1

L2H1

1 284

1 284

1 391
1 320
552
160

1 391
1 320
552
160

L1H1

L2H1

1 200
2 960–3 040
1 869–2 079
1 139
2 000/750

1 200
3 070
1 920–2 143
1 150
2 000/750

Chassi-platta, mått (mm)
Utvändiga mått (mm)
Axelavstånd
Överhäng fram
Överhäng bak
Totallängd
Totalbredd utan/med ytterbackspeglar
Totalhöjd olastad
Markfrigång (min.)
Byggbara mått (mm)
Max. byggbar totallängd
Max. byggbar nyttolängd
Max. byggbart överhäng bak
Max. byggbar nyttobredd
Byggbar totalhöjd

L2H1

3 498
933
817
5 248
1 956/2 283
1 953
160
5 648
3 100
1 217
2 150
2 700

Dubbelhytt, vikt och last (kg)
Version
Fordonets bruttovikt (GVW)*
Tjänstevikt*
Max. nyttolast*
Max. last på framaxel
Max. last på bakaxel
Max. släpvagnsvikt (bromsad/obromsad)
*beroende på motor. **Upp till 1 735 kg som tillval vid specialbeställningar med ombyggnad.

L2H1
1 200
2 970–3 000
1 562–1 678
1 625
1 585
1 650**
2 000/750

motorer

Cylindervolym (cm3)/antal cylindrar/ventiler
Max. effekt kW EEC (hk) vid varv/min
Max. vridmoment Nm EEC vid varv/min
Insprutning
Bränsle och tankvolym (l)
AdBlue®-tankvolym(1) (l)
Standard för avgasrening
Avgasrenande efterbehandling
Typ av växellåda
Antal växlar
Funktion
Maxhastighet (km/h) för H1
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp(2)
Certifieringsprotokoll
Förbrukning vid blandad körning (l/100 km)(4)
CO2-utsläpp (g/km)(4)
Styrning
Svängradie mellan trottoarer (m)
Bromsar
ABS med EBA och adaptiv EBV/ESP med ASR
Fram: ventilerade skivor – Bak: solida skivor Ø / bredd (mm)
Däck
Däck/hjuldimension

Renault Pro+
alltid vid din sida
Blue dCi 130

Blue dCi 150

1 997/4/16
96 (130) vid 3 500
320 vid 1 500

1 997/4/16
110 (150) vid 3 500
350 vid 1 500

Manuell växellåda
6
176

Blue dCi 150 EDC6

Blue dCi 170

Blue dCi 170 EDC6

1 997/4/16
1 997/4/16
1 997/4/16
110 (150) vid 3 500
125 (170) vid 3 500
125 (170) vid 3 500
350 vid 1 500
380 vid 1 500
380 vid 1 500
common rail
diesel – 80
24.7
Euro 6 D-Full
katalysator/partikelfilter/AdBlue®-tank(1)
EDC-automatlåda Manuell växellåda EDC-automatlåda
Manuell växellåda med
dubbelkoppling
med dubbelkoppling
6
6
6
6
176

tbc

tbc

tbc

(3)

WLTP
Se prislistan
Se prislistan
Kort axelavstånd: 11,84 – Långt axelavstånd: 13,17
Som standard
296/28 – 280/12
Som standard: 205/65 R16
Tillval: 215/60 R17

Renault har tillverkat transportbilar i över hundra år
och strävar efter att erbjuda sina företagskunder
innovativa och användbara produkter och tjänster.
Alla modeller (Express, Trafic, Master och Kangoo)
är utformade för att underlätta din arbetsdag.
I Renault-nätverket finns det vissa återförsäljare som
är specialister på Renault Pro+. De kan anpassa alla
bilmodeller så att de uppfyller de mest specifika krav.

Som standard: 215/65 R16
Tillval: 215/60 R17

- = inte tillgängligt. (1) pågående certifieringsprocess. Förbrukningen av bränsle och AdBlue® vid faktisk användning beror på användningsförhållanden, utrustning, förarens körsätt och hur tungt lastad bilen är. (2)
bränsleförbrukningen samt CO2-utsläppen har certifierats enligt en standardmetod. Metoden är densamma för alla tillverkare och gör det möjligt att jämföra olika bilar. (3) WLTP (”Worldwide Harmonised Light Vehicle Test
Procedures” – Globala harmoniserade provningsförfaranden för lätta motorfordon): Detta nya testprotokoll ger resultat som ligger mycket närmare den verkliga förbrukningen vid normal användning jämfört med NEDCprotokollet. (4) skåpbil och dubbelhytt H1/skåpbil H2/chassi-platta.

specialister till din tjänst
– en säljare som är specialist på transportbilar
– en särskild säljare för eftermarknaden
– egen mottagning för företagskunder
ett lättare val
– omfattande utställning av bruksfordon
– provkörning utan tidsbokning
– offert inom 48 timmar, gäller även
specialtillverkade bilar
mobilitetsgaranti
– utökade verkstadstider
– service inom 8 timmar utan tidsbokning
– diagnos inom en timme
– lånebil i samma kategori

den ikoniska
Estafette

1959
uppfriskande och
praktiska idéer

designad för
yrkespersoner

Med sin unika förarhytt, sin sidoskjutdörr, sin lilla svängradie och sitt låga golv
gick Estafette inte obemärkt förbi när den började tillverkas 1959.
I en värld där transportbilar var relativt ovanliga var färgsättningen i orange,
gult och blått en föraning om förändring. Estafette kom att symbolisera
Frankrikes ekonomiska boom efter andra världskriget och var en revolution
för Renault eftersom allt flyttades till bilens framdel. En total förändring av
chefernas synsätt på den tiden – de insåg att framhjulsdrift var ett måste för
att underlätta åtkomst till lastutrymmet.

Renault skulle komma att tillverka en rad olika versioner av Estafette för alla
typer av professionell användning (och för användning på fritiden): en pickup,
en hög skåpbil, en förlängd version, en minibuss med nio säten, en campingbil,
etc. Den här mångsidigheten är något som Renault alltid har fortsatt att sträva
efter. Det sista exemplaret av Estafette rullade ut från produktionslinjen 1980
och ersattes av Renault Trafic.

beställ Renault Trafic på www.renault.se
Alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet i detta dokument var korrekt och uppdaterat vid tiden för pressläggningen. Dokumentet har skapats utifrån modeller och prototyper som används
före lansering. I enlighet med företagets kontinuerliga produktutveckling förbehåller RENAULT sig rätten att när som helst ändra specifikationer, bilar och tillbehör som beskrivs och avbildas här. Renaults återförsäljare
får meddelande om alla sådana ändringar så snart som möjligt. Beroende på försäljningsland kan versionerna variera, och viss utrustning kan vara otillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta din närmaste
återförsäljare för den senaste informationen. På grund av begränsningar inom trycktekniken kan färgerna i den här broschyren avvika något från de verkliga färgerna på lack och klädsel i kupén. Med ensamrätt. Det
är förbjudet att helt eller delvis, oavsett metod och format, mångfaldiga hela eller delar av den här publikationen utan att först ha inhämtat skriftligt godkännande från Renault.
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