
Renault TRAFIC SpaceClass
Jaunais



Sajūti jaunā Renault SpaceClass harmoniskā un 
dinamiskā dizaina pievilcību. Elegants dizains, kas 
rada miera sajūtu, jauni full-LED priekšējie lukturi 
ar Renault raksturīgajām C-shape gaismām, jauns 
hromētais režģis. Izbaudi tā eleganto izskatu, 
ekskluzīvo Comet Grey metālisko toni,  diskus 
ar dimanta spīdumu, Glossy Black efektus un 
tonētos logus. Sajūti prieku, ko rada jaunas iespējas 
ceļot grezni ar visaugstāko komforta līmeni un 
sirdsmieru.

Uzticieties savai 
intuīcijai







Ir vietas, kas mudina doties vēl tālāk. Jaunais 
Renault SpaceClass piedāvā augstākās klases 
salonu ar ādas apdari, stūri ar ādas pārklājumu* 
un matēta hroma stariem, kā arī jaunu, tumšu 
karbona instrumentu paneli un paaugstinātu 
vadītāja sēdekļa pozīciju. Viduskonsolē ir iebūvēts 
automātiskais gaisa kondicionieris un skārienjūtīgā 
ekrānā vadāmā navigācijas sistēma R-LINK 
Evolution vai MEDIANAV Evolution ar viedtālruņa 
ekrāna attēlošanas un atpakaļskata kameras 
attēla rādīšanas iespēju. Ar divlitrīgu dzinēju un 
automātisko transmisiju aprīkotais jaunais Renault 
SpaceClass garantē izcilu braukšanas prieku.

* Vēršāda.

Izjūti salona 
bagātīgumu



Plašuma un komforta 
sajūta
Jaunais Renault SpaceClass parūpējas par visiem 
pasažieriem – tajā paredzēta vieta līdz pat deviņiem 
cilvēkiem, kuri var izbaudīt vienlīdz augstu 
komforta līmeni. Plašums un vairākas interjera 
konfigurācijas maiņas iespējas, īpašais ādas* 
tapsējums, paplašinātā gaisa kondicionēšanas un 
apsildes sistēma, individuālas lasīšanai paredzētas 
LED gaismas un papildu tonētie stikli pārvērš 
salonu privātā telpā, kur iespējams pilnīgā mierā 
strādāt vai atpūsties.
Salonā iebūvētās 220 V, 12 V un USB pieslēguma 
vietas ļauj uzlādēt viedtālruņus, planšetdatorus 
un piezīmjdatorus. Renault SpaceClass versijā 
Signature pārvēršas par īstu dzīvojamo istabu 
uz riteņiem ar saliekamajiem galdiem centrā un 
nodalītiem, grozāmiem un pa sliedēm bīdāmiem 
sēdekļiem.

* Vēršāda.





Krāsas

Platīnpelēka

Koši melna

Komētas pelēks

Vara brūna

Austerpelēka

Akmens

Tāles zila
Nesaistošas fotogrāfijas.



Riteņi Mīkstā apdare

17” CYCLADE vieglmetāla diski 17 "CYCLADE vieglmetāla diski ar dimanta 
spīdumu

JAVA tapsējums Platine Gray krāsā Ādas tapsējums* RIVIERA

* Vēršāda.

Dzinēji
ENERGY dCi 145 ENERGY dCi 145 EDC ENERGY dCi 170 EDC

Maksimālā jauda kW (ZS), sasniedzot apgr./min 107 (145) / 3500 107 (145) / 3500 125 (170)
Maksimālais griezes moments Nm, 
sasniedzot apgr./min 350 350 380

Pārnesumkārbas 6 pārnesumu manuālā automātiskā EDC automātiskā EDC
Sistēma Stop & Start ir
Izmešu kontroles sistēma EURO 6
CO2 kombinētajā ciklā (g/km)(1) bd bd bd
CO2 izmeši  (g/km)(1) bd bd bd

(1) Degvielas patēriņš un CO2 emisiju daudzums ir noteikts saskaņā ar standarta mērījumu metodi, kas ir dota piemērojamajos automašīnu sertifikācijas noteikumos. Tā ir vienāda visiem ražotājiem un ļauj salīdzināt 
automobiļu modeļus. Reālais degvielas patēriņš ir atkarīgs no automobiļa ekspluatācijas apstākļiem, aprīkojuma un autovadītāja braukšanas stila.
.



Aprīkojums

Ārējais izskats
• Dienas braukšanas gaismas ar FULL LED gaismām
• Raksturīgs LED dienas braukšanas gaismu dizains
• Hromēti akcenti spīdīgi melnā krāsā
• Metāliska laka
• Bīdāmas sānu durvis labajā pusē
• Papildus tonēti stikli (aptumšojuma pakāpe 90%)
• Atpakaļgaitas parkošanās palīgsistēma

Salons
• Stūre ar ādas pārklājumu*
• Ātrumu pārslēgšanas svira ar ādas pārklājumu
• 2 sēdekļi uz sliedēm (2 + 1 ar Easy Entry sistēmu)
• 2 Isofix stiprinājumi katrā rindā
• Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma salona 

priekšpusē ar papildu sistēmu, lai pastiprinātu aukstā 
un siltā gaisa plūsmu virzienā uz aizmugurējām sēdekļu 
rindām

• Otrās un trešās rindas glabāšanas nodalījumi ar pudeļu 
turētājiem (trešā rinda)

• Otrās un trešās rindas glabāšanas nodalījumi ar pudeļu 
turētājiem (trešā rinda)

Pakete Signature**
• 2 individuālie grozāmie krēsli uz sliedēm ar Isofix 

stiprinājumiem (otrā rinda)
• Trīsvietīgs sēdeklis ar 2 Isofix stiprinājumiem (trešā 

rinda)
• Bīdāms un noņemams galds
• Ādas tapsējums* RIVIERA

Pakete Escapade** 
• 2 individuālie grozāmie krēsli uz sliedēm ar Isofix 

stiprinājumiem (otrā rinda)
• Trīsvietīgs sēdeklis, kuru var pārveidot gultā ar 2 Isofix 

stiprinājumiem (trešā rinda)
• Bīdāms un noņemams galds
• LED lampa lasīšanai (trešajā rinda) 

Papildaprīkojums
• Ādas tapsējums* 
• Alumīnija diski 17”
• Priekšējās un aizmugurējās parkošanās palīgsistēma 

ar kameru
• R-LINK Evolution 
• MEDIA NAV Evolution
• Bīdāmas sānu durvis kreisajā pusē
• Priekšējais divvietīgais sēdeklis ar 54 l tilpuma mantu 

glabāšanas nodalījumu
• Apsildāmi priekšējie sēdekļi

Aprīkojums
• Saules aizsargi

* Vēršāda.
** Piederumu pakete.
Android Auto ™ ir Google Inc. reģistrēta preču zīme



Izmēri

Ārējie un iekšējie izmēri (mm) Standard Grand
Kopējais garums 4999 5399
Kopējais platums ar / bez spoguļiem 1956 / 2283 1956 / 2283
Automašīnas augstums (bez kravas) 1 971 1971
Garenbāze 3098 3498
Priekšējā / aizmugurējā pārkare 933 / 968 933 / 968
Iekraušanas garums* 7/9 vietu versijai 683 908
Iekraušanas garums* 4/6 vietu versijai** 1583 / 1601 1908 / 1926 
Iekraušanas garums* 2/3 vietu versijai 2514 2914
Maksimālais iekšējais platums 1625 1625
Iekšējais platums starp riteņu arkām 1230 1230
Lietderīgais augstums 1300 1300
Klīrenss 160 160
Augstums no sēdekļa līdz jumtam 1. rindā 1010 1010
Augstums no sēdekļa līdz jumtam 2. rindā 894 894
Augstums no sēdekļa līdz jumtam 3. rindā 894 894
Aizmugurē sēdošā pasažiera ceļgalu attālums 
līdz 1. rindas individuālajam sēdeklim

266 - 2. rindā
156 - 3. rindā

338 - 2. rindā 
253 - 3. rindā

Ārējie un iekšējie izmēri (mm) Standard Grand
Aizmugurē sēdošā pasažiera ceļgalu attālums līdz 1. 
rindas vienlaidu sēdeklim

192 - 2. rindā
156 - 3. rindā

265 - 2. rindā 
253 - 3. rindā

Pretēji braukšanas virzienam sēdošā pasažiera ceļgalu 
attālums līdz 1. rindas individuālajam sēdeklim 126 255

Pretēji braukšanas virzienam sēdošā pasažiera ceļgalu 
attālums līdz 1. rindas vienlaidu sēdeklim 51 179

Bīdāmas sānu durvis un aizmugures durvis Standard Grand
Bīdāmo sānu durvju atveres platums 100 mm augstumā 
no grīdas 1030 1030

Bīdāmo sānu durvju atveres augstums 1255 1255
Bīdāmo sānu durvju atveres platums 70 mm augstumā 
no grīdas 1255 1255

Durvju atveres augstums / paceļamās aizmugures 
durvis 1300 1300

Aizmugures durvju iekraušanas slieksnis 552 552

* Iekraušanas garums durvju augstumā ar paceļamajām aizmugures durvīm. 
** Atkarībā no sēdekļu veida.

GrandStandard



Šis dokuments ir sagatavots, izmantojot informāciju par pirmsražošanas un prototipa modeļiem. Renault, saskaņā ar nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas publicētajās specifikācijās, 
transportlīdzekļos un papildaprīkojumā. Ja informācija tiek mainīta, Renault dīleri tiek par to informēti pēc iespējas ātrāk. Dažādās pārdošanas valstīs versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā 
daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai papildus piederums). Lai iegūtu aktuālāko informāciju, lūdzam sazināties ar Jums tuvāko dīleri. Drukas tehnoloģisko iemeslu dēļ, šajā dokumentā attēlotās krāsas var atšķirties 
no reālajām virsbūves vai interjera elementu apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. Šīs publikācijas pilnīga vai daļēja atveidošana jebkurā formātā un veidā, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Renault, ir aizliegta.
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