
Renault TRAFIC SpaceClass





Mõned kohad tekitavad soovi pikemale teekonnale 
asuda. Renault TRafic Spaceclassi juhiiste on üks 
nendest. Kõrge isteasend, ergonoomilised nahkistmed*, 
nahaga kaetud rool* ja suur hulk panipaiku (sealhulgas 
üks 54-liitrine*) muudavad sõitmise stressivabaks. 
Kroomitud ja läikivmustad kujunduselemendid 
armatuurlaual märgivad kuulumist kõrgemasse klassi. 
Keskkonsool mahutab automaatse kliimaseadme ning 7" 
ekraaniga R-LiNK Evolution* (või MEDia NaV Evolution*) 
navigatsioonisüsteemi. Tagurduskaamera* aitab teil 
turvaliselt manöövreid sooritada. 

* Lisavarustusega versioon.

Lase oma 
sisemisel säral 
välja paista



Olles loodud mugavalt mahutama kuni üheksa inimest, teab Renault TRafic Spaceclass hästi, kuidas 
oma reisijad ära hellitada. Selle paindlikud ümberpaigutusvõimalused ja ruumikus on leidnud laialdast 
tunnustust. Eksklusiivne nahkpolster*, individuaalsed LED lugemistuled ja tumedaks toonitud klaasid 
teevad sellest privaatse sviidi, milles saad rahus töötada või lõõgastuda. 220V, 12V ja USB pistikud 
võimaldavad sul oma nutitelefoni, tahvelarvutit või sülearvutit laadida. Signature versioonis** muutub 
Renault TRafic Spaceclass väikeste kokkuklapitavate laudade ja siinidel pöörlevate individuaalsete 
tugitoolidega mobiilseks lounge’ks.

  * Saadaval lisavarustusena.
** Lisavarustusega versioon.

Erakordne ruumikus ja mugavus





Polsterdus

Java tekstiilpolster  Riviera nahkpolster* 

Värvid

Panorama sinine (J43) Tumebeež (HNK) Pruun (CNH) Kassiopeia hall (KNG)

Komeedihall (KNA) Plaatinahall (D69) Kesköömust (D68)

Veljed 

 17” Cyclade 17“ musta lõikega 
Cyclade

Kere välimus
• Läikivmustad kujunduselemendid
• Eristuvate LED päevasõidutuledega esituled
• Teemantlihvitud 17“ valuveljed
• Kurvitulede funktsiooniga udutuled
• Täiendavalt toonitud klaasid (90% tumendus)
• Liuguks parempoolsel küljel
• Tagumine parkimisabisüsteem

Interjöör
• Nahaga kaetud rool koos ma� kroomi värvi 

kujunduselementidega
• 2 siinidel istepinki (2+1 koos Easy Entry süsteemiga)
• 2 Isofi x kinnitust igas istmereas

• Taskud teises ja kolmandas istmereas koos 
pudelihoidjatega (kolmandas reas)

• Automaatne kliimaseade ees ja  taga käsitsi 
reguleeritav konditsioneer

• 6 individuaalset LED lugemislampi
• 220V / 300W pistik ja 12V pistik kolmandas 

istmereas
• 2 USB pistikut (mõlemal küljel kolmandas istmereas)
• Põrandamatid ees, vaipkate salongi tagaosas + 

alumiiniumist istmesiinid
• 2DIN CD MP3 raadio koos ekraani ja 

kaugjuhtimispuldiga rooli all. Voogedastus, 
Bluetooth, USB ja 2x 3,5mm audiopistik

• Pakiruumi kate

Interjööri pakett  Signature**
• 2 individuaalset tugitooli koos Isofi x kinnitustega 

teises istmereas
• Kolmekohaline istepink koos kahe Isofi x kinnitusega 

kolmandas istmereas
• Siinidel liigutatav ja eemaldatav laud
• Nahkpolster*

Interjööri pakett  Escapade**
• 2 individuaalset tugitooli koos Isofi x kinnitustega 

teises istmereas
• Voodiks klapitav kolmekohaline istepink koos kahe 

Isofi x kinnitusega kolmandas istmereas
• Siinidel liigutatav ja eemaldatav laud

Olulisem lisavarustus
• Nahkpolster* 
• 17“ teemantlihvitud valuveljed
• Parkimisabi ees ja taga koos tagurduskaameraga
• R-LINK Evolution 
• MEDIA NAV Evolution
• Liuguks vasakpoolsel küljel
• Kahekohaline kõrvaliste koos 54-liitrise panipaigaga 

(esimeses reas)

Standard- ja lisavarustus

* Loomanahk. ** Pake�  koos lisavarustusega.



Standard Grand

Mootorid dCi 125
Stop & Start

dCi 145
Stop & Start

Emissioonistandard Euro 6 Euro 6
Maksimaalne pöördemoment (Nm) 320 340
Kütusekulu NEDc kombineeritud  tsüklis (l/100 km)* 5,9 6,1
cO2 heitmed (g/km)* 155 159
* Kütusekulu ja cO2 heitkogused määratakse standardse mõõtmismeetodi alusel vastavalt kehtivatele 
regulatsioonidele. Kuna sama mõõtmismeetodit rakendatakse kõigile tootjatele, võimaldab see sõidukeid võrrelda. 
Kütusekulu tegelikes tingimustes sõltub sõiduki asutustingimustest, varustusest ja juhi sõidustiilist.

Mõõdud ja mootorid

Massid (kg) Standard Grand
 Täismass* 2 890-2 995 2 970-3 030
 Tühimass* 1 954-2 146 1 986-2 189
 Maksimaalne kandevõime* 744-1039 761-1044
 Piduritega / piduriteta haagise suurim lubatud mass 2 000 / 750 2 000 / 750
* Sõltuvalt versioonist, paketist ja istekohtade arvust

Mõõdud (mm) Standard Grand
Küljeukse ava laius 100 mm kõrgusel põrandast 1 030 1 030
Küljeukse ava kõrgus 1 255 1 255
Tagauste ava laius 70 mm kõrgusel põrandast 1 255 1 255
Tagauste / -luugi ava kõrgus 1 300 1 300
Tagauste laadimiskõrgus 552 552

Mõõdud (mm) Standard Grand
Üldpikkus 4 999 5 399
Kogulaius peeglitega / peegliteta 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283
Koormata sõiduki kõrgus 1 971 1 971
Teljevahe 3098 3 498
Esi- / tagaülend 933 / 968 933 / 968
Maksimaalne laadimispikkus* 8/9-kohalisel versioonil 683 908
Maksimaalne laadimispikkus* 5/6-kohalisel versioonil** 1 583 / 1 601 1 908 / 1 926
Maksimaalne laadimispikkus* 2/3-kohalisel versioonil 2 514 2 914
 Maksimaalne kaubaruumi laius 1 625 1 625
 Rattakoobaste vaheline laius kaubaruumis 1 230 1 230
 Kasulik kõrgus 1 300 1 300
Väikseim kõrgus maapinnast 160 1 60
Salongi kõrgus esiistmetelt laeni 1 010 1 010
Salongi kõrgus istmepadjast laeni 2. reas 894 894
Salongi kõrgus istmepadjast laeni 3. reas 894 894

Põlveruum ühekohalise kõrvalistme korral 266 2. reas
156 3. reas

338 2. reas
253 3. reas

Põlveruum kahekohalise kõrvalistme korral 192 2. reas
156 3. reas

265 2. reas
253 3. reas

Põlveruum ühekohalise kõrvalistme korral vastassuunas 
istudes 126 255

Põlveruum kahekohalise kõrvalistme korral vastassuunas 
istudes 51 179

* Laadimispikkus põrandal mõõdetuna
** Sõltub istmetüübist



Kõik meetmed on rakendatud selleks, et käesolev trükis oleks täpne ja selle sisu oleks trükkimiskuupäeval ajakohane. Antud dokument on koostatud pilootpartiide ja prototüüpide põhjal. Järgides pideva täiustamise 
poliitikat jätab Renault endale õiguse kirjeldatud spetsifi katsioone, sõidukeid ja lisaseadmeid igal ajal muuta. Sellistest muudatustest teatatakse Renault’ edasimüüjatele võimalikult kiiresti. Olenevalt asukohariigist 
võivad teatud mudelid erineda ja teatud lisavarustus võib olla mi� esaadaval (standardvarustusena, lisavarustusena või lisaseadmena). Uusima info saamiseks võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel 
põhjustel erinevad käesoleva dokumendi piltide värvid veidi tegeliku värvi ja polstri toonidest. Kõik õigused kaitstud. Trükise või selle osade reprodutseerimine mistahes vormis ja mistahes viisil on ilma eelneva 
Renault’ loata keelatud.     

Renault soovitab
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