UUS

RENAULT
EXPRESS VAN

avamisnurk 180°

lihtne laadimine
Vajad tõhusat ja funktsionaalset kaubikut?
Uus Renault Express Van just selline ongi!
Oma asümmeetriliste, 180° avanevate tagauste,
3,3 m3 kaubaruumi ja 1,91 m laadimispikkusega,
kinnise vaheseina korral, pakub see parimat
laadimispikkuse ja auto kogupikkuse suhet.
Avatava võrevaheseina* ja kokkuklapitava
kõrvalistmega versioonil on kaubaruumi
mahuks kuni 3,7 m3 ja laadimispikkus kuni
2,36 m. Laadimist lihtsustab ka oma klassi
kõige laiem külgmine liugukse ava - 716 mm.
Uus Express Van lihtsalt sobib sulle kõige
paremini.
* Lisavarustus

laadimispikkus 1,91 m ja 2 külgmist liugust

süsteem Rear View Assist ja nutitelefoni ekraani dubleerimisfunktsioon

multimeediasüsteem Easy Link

mugavus ja
multimeediasüsteem,
mis aitavad tõsta su
efektiivsust
Rooli taga veedetud aeg on kallis. Uues
Express Vanis on olemas kõik vajalik
mugavusvarustus ja multimeedialahendused.
Optimaalse mugavuse tagavad reguleeritava
kõrgusega juhiiste* ja rool, käetugi* ning
ergonoomilised juhtnupud ja istmed.
Multimeediasüsteem Easy Link* võimaldab
sul oma nutitelefoni ekraani dubleerimist. See
pakub ligipääsu su lemmik navigatsioonile,
muusikale ja telefonirakendustele. Telefoni
laadimise muudab lihtsaks juhtmevaba
induktsioonlaadija**.

induktsioonlaadija

* sõltuvalt versioonist.
** sõltuvalt telefoni ühilduvusest.

kinnine kindalaegas armatuurlaual

esmajärjekorras
praktiline
Iga päev peavad sul asjad käeulatuses olema.
Express Van pakub sulle ruumikat salongi
ja hulgaliselt panipaiku kõigi tööks vajalike
esemete paigutamiseks: kirjutusvahendid, A4
mõõdus tellimuslehed, tahvelarvuti, sülearvuti,
telefon, suured veepudelid jpm. Peakohal
paiknev lai ja sügav riiul mahutab 21,8 l. Seal
saab hoida riideid või töövahendeid. 7,4-liitrine
kinnine kindalaegas* sobib dokumentide
ja väiksemate igapäevaste esemete
hoiustamiseks. Kiirelt ligipääsetav kaanega
panipaik rooli kohal sobib hästi näiteks prillidele
või võtmetele.
* sõltuvalt versioonist.

kaanega panipaik rooli kohal

Express Vani versioon ehitusvaldkonnale

sulle rätsepatööna
valmistatud
tarbesõiduk
Töötad tehnilisel erialal? Kohandame su sõiduki
mobiilseks töökojaks. Töötad põllumajanduses?
Vali oma puu- ja juurviljade transpordiks
jahutusseadmega versioon. Mida iganes sa
teed, leiad meie tootevalikust sobiva lahenduse.
Renault volitatud ümberehitajate võrgustik
pakub kvaliteetseid lahendusi, mis vastavad
täpselt su äri vajadustele.
Individuaalsed ümberehituslahendused!

lisavarustus

1.

2.

3.

4.

1. Alumiiniumist katuseraam. Lihtne ja turvaline viis 		
transportida oma auto katusel kuni 80 kg täiendavat
varustust.
2. Veokonksu pakett. Lihtsalt paigaldatav süsteem 		
võimaldab sul vedada haagist või oma tööks 		
vajalikku varustust.
3. Kummist põrandamatid. Kaitse oma salongi 		
põrandat veekindlate ja kergesti puhastatavate 		
kummist põrandamattide abil.
4. Esiistmete vaheline käetugi. Suurenda oma 		
sõidumugavust ja kasuta täiendavat panipaika.

lihtsam juhtimine ja suurem turvalisus
Muuda oma töö uue Express Vani abil lihtsamaks ja tööta täiesti ohutult. Sõites toetavad sind mitmed nutikad
juhiabisüsteemid, mis lihtsustavad juhtimist ja manööverdamist ning muudavad kogu sõidu ohutumaks.

Süsteem Rear View Assist* koos digitaalse ekraaniga - see
kuvab auto taga asuvast kaamerast pildi, asendades salongi
tahavaatepeeglit. See on tõeliselt vajalik lahendus klaasideta
versioonidele!

Pimenurga jälgimissüsteem* töötab kiirustel 30 km/h kuni 140
km/h. See hoiatab signaaltule abil automaatselt sõidukitest, mis
pole tahavaatepeeglitest nähtavad.

Lainurk-tahavaatepeegel* kaasreisija päikesesirmis
suurendab nägemisraadiust ja aitab vähendada pimenurga
efekti. Võimaldab näha ala, mida varjab sõiduki metallist külg,
vähendades sellega kehva nähtavuse riski ristmikutel.

Tagurduskaamera* pakub vaadet auto taha, kuvades sellest
pildi Easy Linki ekraanile või tahavaatepeegli ekraanile, kui
tagurpidikäik sisse lülitada. Pildile lisatud abijooned muudavad
su manöövrid lihtsamaks ja ohutumaks.

Kiirusepiiraja* aitab hoida sõidukiiruse ettemääratud piirides.
Püsikiirusehoidik* reguleerib automaatselt kiirust, ilma et
peaksid pedaali vajutama.

Intelligentne veojõukontrollisüsteem extended grip optimeerib
haarduvust rasketes teeoludes. See töötab kiirustel kuni 50 km/h
ja on käsitsi aktiveeritav, aidates sul haarduvuse kadumisel
sõiduki üle paremat kontrolli omada.

Haagise stabiliseerimissüsteem aitab sul haagist vedades
õiget trajektoori hoida. Süsteem vähendab vibamist ilma kiirust
alandamata ja parandab teelpüsivust tugeva küljetuule või
raskete teeolude korral.

Eesmised ja tagumised parkimisandurid lihtsustavad
manööverdamist, andes su ees ja taga paiknevatest
takistustest märku akustiliste ja visuaalsete signaalide abil.

Mäeltstardiassistent, koostöös ESC-ga, hoiab pidureid
2 sekundit automaatselt peal, et anda sulle aega jalg
piduripedaalilt tõsta ja gaasipedaali vajutada. Süsteem käivitub,
kui tõus on suurem kui 3%.

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) koos alajuhitavuse
kontrolli ja veojõukontrolliga aitavad hoida sõidukit juhitavana
“kriitilistes” sõiduolukordades (takistuse vältimine, haarduvuse
kadumine kurvis jne).

* lisavarustus

värvivalik

Liustikuvalge*

Urban hall*

Säravmust**

Highland hall**

Komeedihall**1

Iron sinine**1

peagi saadaval
* mittemetallikvärv
** metallikvärv
Lai valik unikaalseid värve on saadaval tellimisel. Piltidel kuvatud värvid
võivad erineda tegelikest toonidest.

1

Ilukilbid ja veljed

15” terasveljed koos ilukilpidega
Carten

15” terasveljed koos ilukilpidega
Kijaro1

15” valuveljed Purna 1, 2

polstrid

Musta värvi tekstiilpolster Inti3

Intensiivseks kasutamiseks mõeldud
tugevdatud ja vastupidav polster1

1
2
3

saadaval lisavarustusena
ainult bensiinimootoriga versioonidele
käetugi on saadaval lisavarustusena

varustus

Business
Standardvarustus
Turvalisus ja juhiabisüsteemid
• Mäeltstardiassistent
• Juhi turvapadi
• Hädaabikõne süsteem: automaatne avariist
teavitamise süsteem või SOS-nupp, mis võimaldab
hädaolukorrast teavitada (numbrile 112)
• Haagise stabiliseerimissüsteem
• Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)
• Kaugjuhitav kesklukustus
• ABS-pidurid ja hädapidurdusassistent
Lisavarustus professionaalidele
• 6 kaubakinnitusaasa põrandal
• Kinnine aknaga vahesein
Mugavus
• Panipaik armatuurlaual
• Riiul esiklaasi kohal ja lukustatav kindalaegas
armatuurlaua ülaosas.
• 3 nupuga võti
• 1 12 V pistik keskkonsoolis ja kaks topsihoidikut
• Salongi soojendus, õhufilter (ilma salongiõhu ringluse
süsteemita)
• Elektrilised klaasitõstukid esiustel
• ÖKO-režiim

Pack Clim (Business +)
Interjöör
• Tekstiilpolster Inti
• Plastikust põrandakate salongis
• 3,5” TFT-ekraaniga näidikutepaneel*
Välimus
• Krobelise pealispinnaga ja musta värvi eesmine ja
tagumine kaitseraud, külgmiste tahavaatepeeglite
korpused, välimised ukselingid ja külgmised
kaitseliistud
• Renault’ margiomase kujundusega leedpäevasõidutuled
• 15” terasveljed koos ilukilpidega Carten
• Klaasideta asümmeetrilised tagaused
• Klaasita parempoolne külgmine liuguks
Lisavarustus
• Inaktiveeritav kaassõitja turvapadi
• Suurendatud kandevõime (ainult bensiinimootoriga
versioonile)
• 8” puuteekraaniga multimeediasüsteem Easy Link,
Bluetooth® ühendus, USB-liides armatuurlaual,
ühilduvus Android Auto™ ja Apple CarPlayga™
• Süsteem Extended Grip koos aastaringsete rehvidega
• Libisemisvastase kattega kaubaruumi vineerpõrand
(9 mm) ja külgmised kaitsepaneelid (5 mm, ilma
rattakoobaste katteta)
• Eesmised udutuled
• Raadio R & Go Connect koos USB-liidesega
• Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
• Varuratas
• Plastikust kaubaruumi polster

Standardvarustus
Mugavus
• Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad
soojendusega tahavaatepeeglid
• Manuaalne kliimaseade
• Elektrilised klaasitõstukid esiustel koos impulsslülitiga
juhiuksel
• Reguleeritava kõrgusega juhiiste

•
•
•
•
•

Esiistmete soojendus
Külgmised ja kardinturvapadjad
Kokkuklapitav võrevahesein ja kokkuklapitav kõrvaliste
Lainurk-tahavaatepeegel Wide-View Mirror
Klaasidega asümmeetrilised tagauksed

Multimeedia
• Raadio R & Go Connect koos USB-liidesega
Lisavarustus
• Eesmised ja tagumised parkimisandurid
• Süsteem Rear View Assist
• Tagurduskaamera
• Pimenurga jälgimissüsteem
• 8” puuteekraaniga multimeedia- ja
navigatsioonisüsteem Easy Link, Bluetooth® ühendus,
USB-liides armatuurlaual, ühilduvus Android Auto™ ja
Apple CarPlayga™
• Kaubaruumi leedvalgustus
• 15” terasveljed koos ilukilpidega Kijaro
• Vasakpoolne külgmine liuguks klaasita või avatava
klaasiga

Android Auto™ on Google Inc kaubamärk.
Apple CarPlay™ on Apple Inc kaubamärk.
Piltidel võib olla näha ka täiendavat lisavarustust.

mõõtmed

14°
1048

1 811
1 8501
1 8932

1 100

781
569

1603
851

2 812

1 488

730

1 775

4 393

2 079

7164

2 3605

1 404

1 416

1 9156

1 170
1 1727

1 478

Kaubaruum

Kaubaruumi maht kinnise vaheseina korral (dm3)
Kaubaruumi maht kokkuklapitud vaheseina ja kõrvalistme korral (dm3)
Tagauste ava kõrgus (mm)

Express Van
3 300
3 700
1 844

koos katusereelingutega. 2 koos antenniga. 3 koormata sõiduki kliirens. 4 küljeukse ava laius. 5 laadimispikkus
kokkuklapitud vaheseina ja kõrvalistme korral. 6 laadimispikkus kinnise vahesein korral. 7 küljeliistust 100 mm
kaugusel (mm).
1

tehnilised andmed
TCe 100

mootorid

Mootori töömaht (cm3) / silindrite arv / klappide arv

Maksimumvõimsus kW EEC (hj) pööretel

Maksimaalne pöördemoment Nm EEC 240 pööretel

Sissepritse tüüp

Kütuse liik ja paagi maht (l)

AdBlue® paagi maht (l) - ainult diiselversioonidel

Heitgaasinorm

1333 / 4 / 16

Blue dCi 75
1461 / 4 / 8

Maksimumkiirus (km/h)

55 (75) / 3 000-3 750

70 (95) / 3 000-3 750

ühisanum

otsesissepritse

otsesissepritse

otsesissepritse

200 / 1 500

bensiin - 50
-

220 / 1 750-2 000

17

diisel - 50

Euro 6D - Temp

17

240 / 1 750-2 000
diisel - 50
17

manuaal / 6

standardvarustuses

166,6
11,9

148,1

100

16,3

Sertifitseerimisprotokoll WLTP3

CO2 heitmed (g/km) (min / max / max koos ümberehitusega)

220 / 1 750-2 000

diisel - 50

Kütusekulu ja CO2 heitmed
Kütusekulu kombineeritud tsüklis (l/100 km) (min / max / max koos
ümberehitusega)

1461 / 4 / 8

55 (75) / 3 000-3 750

Stop & Start & Energy Smart Management

Kiirendus 0-100 km/h (s)

1461 / 4 / 8

Blue dCi 95

75 (100) / 4 500

Käigukasti tüüp / käikude arv

Jõudlus

Blue dCi 75 Ecoleader

16,3

161,8
13

WLTP3
6,7 / 7,4 / 8

5,0 / 5,5

4,6 / 5,0

5,0 / 5,5 / 6,2

152 / 168 / 160

131 / 144

120 / 132

131 / 144 / 163

to 780 kg

to 780 kg

Roolimine

Pöörderingi läbimõõt seinte vahel (m)

11,1 / 11,6

Pidurid

ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi (EBA) ja elektroonilise
stabiilsuskontrolliga (ESC)

standardvarustuses

Ees: ventileeritavate piduriketaste läbimõõt / paksus (mm)
Taga: piduritrumlite läbimõõt (“)

D280 x 24
9

Rehvid

Rehvimõõt

Mahutavus
Kandevõime3

185/65R15

to 650 kg

to 780 kg

- pole saadaval,
1
sõltuvalt juhi sõidustiilist, 2 kütusekulu ja CO2 heitkogused määratakse standardsete mõõtmismeetodite põhjal vastavalt kehtivatele regulatsioonidele. Kuna sama mõõtmismeetodit kasutatakse kõigil tootjatel, võimaldab see sõidukeid omavahel võrrelda,
3
WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): uue määramisstandardi alusel kinnitatud andmed vastavad tunduvalt rohkem andmetele, mis kehtivad tegelikes oludes auto igapäevasel kasutamisel, võrreldes varasema NEDC standardiga.

Tutvu Renault Express Vaniga 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 Renault’ eelneva kirjaliku loata..
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