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Jauns komforta līmenis
Jaunais Renault TRAFIC ir gādīgs partneris ikdienas gaitās, 
kas rūpējas par pasažieru labsajūtu salonā – tumšs grafīta 
krāsas instrumentu panelis, jauns tapsējums, dekoratīvi 
hroma ieliktņi, ergonomiska pozīcija pie stūres, ērti sēdekļi, 
stūre ar ādas apdari *. Ceļā tevi pavada navigācijas iekārta, 
ļaujot izbaudīt automobiļa jaudu un braukšanas prieku, ko 
sniedz divlitrīgais dzinējs un automātiskā pārnesumkārba. 
Jūties droši uz ceļa. 

* Vēršāda.





Īstais laiks sajust 
jaunu dimensiju
Jaunā TRAFIC salona plašuma koncepcija iegūst 
pavisam jaunu nozīmi – visi deviņi sēdekļi ir 
pietiekami lieli, lai nodrošinātu vadītājam un 
pasažieriem visaugstāko komforta līmeni, 
nesamazinot bagāžai paredzēto vietu, pateicoties 
ietilpīgajam bagāžas nodalījumam. Liela, stiklota 
telpa ar bīdāmiem logiem, ideāls apgaismojums, 
plašs salons, daudz mantu glabāšanas nodalījumu 
un interjera konfigurācijas maiņas iespējas… Tas 
viss nodrošina īsta komforta sajūtu. Jaunajā 
Renault TRAFIC ir izvietotas vairākas 12 voltu 
ligzdas un USB pieslēgvietas, kas ļauj pieslēgt 
viedtālruņus, spēļu konsoles un piezīmjdatorus, 
lai visi pasažieri varētu izbaudīt braucienu.



Esi sasniedzams 
vienmēr
Esi sasniedzams vienmēr ar Renault TRAFIC multimediju 
sistēmas un Renault Easy Connect palīdzību. Media 
Nav Evolution un R-LINK Evolution attēlo viedtālruņa 
ekrānu, lai tavas iecienītākās lietotnes būtu pieejamas 
uz automobiļa instrumentu panelī izvietotā lielā 
skārienjūtīgā ekrāna. Pieejama arī R & Go lietotne, kas 
savieno viedtālruni vai planšetdatoru ar automobili 
un nodrošina piekļuvi multimediju pasaulei. Lielāks 
braukšanas prieks, saglabājot pilnīgu drošību!

1. R-LINK Evolution – vairāk personalizācijas iespēju. 
Braukšanas komfortu nodrošinās noderīga informācija par 
automobili, TomTom navigācijas iekārta, tālrunis, kā arī no 
R-LINK Store multimediju sistēmas lejupielādējamas lietotnes. 
Visas lietotnes pieejamas arī pielietojot viedtālruņa ekrāna 
attēlošanas funkciju.

2. R & Go ir advancēta un praktiska lietotne, kas izstrādāta, 
lai nodrošinātu nemanāmu mobilo ierīču un planšetdatoru 
integrāciju Renault automobilī. Ievieto savu viedtālruni 
vai planšetdatoru turētājā un seko norādēm, lai gūtu jaunu 
pieredzi. Atskaņo mūziku, pārvaldi kontaktinformāciju un 
izbaudi precīzu navigācijas funkciju vai iegūsti informāciju 
par degvielas patēriņu un izmanto Driving ECO2 funkcijas… 
Tas viss tagad ir iespējams, pateicoties jaunajai Renault 
R&Go lietotnei.

3. MEDIA NAV Evolution – vissvarīgākie multimediju pa-
kalpojumi rokas stiepiena attālumā. Jaunā funkcija savieno 
viedtālruni ar Android Auto™ vai Apple Car Play, lai uzstādītās 
lietotnes būtu pieejamas jebkurā laikā. Iebūvētais skārien-
jūtīgais planšetdators nodrošina piekļuvi tādām lietotnēm 
kā navigācijas sistēmai, kas sniedz informāciju par satiksmi, 
skaļrunim, audio straumēšanas pakalpojumā atskaņotajai 
mūzikai utt.

Android Auto ™ ir Google Inc. reģistrēta preču zīme.
Apple CarPlay ™ ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme. 3.2.
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Krāsas

(1) Nemetāliska laka. (2) Metāliska krāsa.

Magmas sarkana(1)

Tāles zila(2)

Vara brūna(2)

Austerpelēka(2)

Akmens(2)Koši melna(2)

Ledus balta(1) Pelēkbrūna(1)

Platīnpelēka(2)



Riepas

RIEPU VEIDS Vasaras riepas Universālās riepas
Riepu/riteņu izmērs 215/65 R16 215/60 R17 215/65 R16
Zīmols Goodyear EfficientGrip Cargo Goodyear EfficientGrip Cargo Continental Vanco Four Seasons
Degvielas izmantošanas efektivitātes klase B B C
Saķeres ar slapju ceļu klase A A A
Troksnis (dB) 70 69 73

Mīkstā apdare

16’’ tērauda riteņu diski ar 
dekoratīvām disku uzlikām 

MINI

16’’ tērauda riteņu diski ar 
dekoratīvām disku uzlikām 

MAXI

Riteņi

17” CyClAde vieglmetāla diski

JavaKoMPo



Aprīkojums

Standarta aprīkojUmS

Dizains
• C-Shape Full LED priekšējie gaismas lukturi un LED dienas braukšanas   
  lukturi
• Jauns logotipa ietvars ar hromētu „mustache’’ apdari
• Jauns radiatora režģis ar hromētu apakšējo malu
• Jauna pārnesumu pārslēgšanas svira
• Instrumentu panelis tumšā grafīta krāsā
• KOMPO auduma tapsējums
• Divtoņu bamperis
• Hromēti dekoratīvie elementi ap gaisa kondicioniera slēdžiem, 
  gaisa deflektoriem un bīdāmajiem slēdžiem uz instrumentu paneļa

Standarta aprīkojUmS = BUSInESS +

Dizains
• Papildu hromētie radiatora režģa dekoratīvie ieliktņi 
• JAVA auduma tapsējums

 

aprīkojums
• Saliekama atslēga ar trim vadības pogām (papildaprīkojumā)
• Salona gaisa filtrs (daļiņu)
• 12 V ligzda viduskonsolē un otrajā sēdekļu rindā
• Pēc augstuma regulējums vadītāja sēdeklis

 

aprīkojums
• Slēdzami mantu glabāšanas nodalījumi priekšējā panelī
• Jauns 1DIN radio atskaņotājs (USB pieslēgvieta, Bluetooth®, vadības   
  pogas uz stūres)
• Pēc augstuma regulējams vadītāja sēdeklis ar jostas vietas atbalstu un   
  elkoņa balstiem
• Divvietīgs priekšējais pasažieru sēdeklis ar mantu glabāšanas 
  nodalījumu
• Gaisa kondicionieris

BUSInESS

paCk CLIm



dCi 120 ENERGY  
dCi 145

ENERGY  
dCi 145 EDC

ENERGY  
dCi 170 EDC

dZInĒjI 
Degvielas veids dīzelis
Dzinēja maksimālā jauda kW (ZS), sasniedzot apgr./min 88 (120) / 3500 107 (145) / 3500 107 (145) / 3500 125 (170) / 3500
Maksimālais griezes moments Nm, sasniedzot apgr./min 320 / 1500 350 / 1500 350 / 1500 380 / 1500
Degvielas iesmidzināšanas veids Common Rail + mainīgas ģeometrijas turbokompresors
Dzinēja darba tilpums (cm3) 1,997
Cilindru/vārstu skaits 4/16
Izplūdes gāzu standarts/katalizators/daļiņu filtrs EURO 6
Stop & Start un Energy Smart Management nē ir ir ir
Apkopes intervāls 40 000 km / 2 gadi(1)

VEIktSpĒja
Maksimālais ātrums (km/h) 165/- 176/- 174/- 179/-
Transmisijas veids

Pārnesumkārbas veids manuālā manuālā Automātiskā transmisija 
EDC ar dubulto sajūgu

Automātiskā transmisija 
EDC ar dubulto sajūgu

Pārnesumu skaits 6

StŪrES IEkĀrta
Pagrieziena rādiuss riteņiem (m) L1: 11.84/12.40 - L2: 13.17/13.73  

BrEmŽU SIStĒma
ABS ar avārijas bremzēšanas palīgsistēmu un elektroniskais EBV / ESP bremžu 
regulatoru ar ASR funkciju standarta aprīkojums

Priekšā — ventilējamu disku bremzes, aizmugurē — disku
bremzes: diametrs/biezums (mm) 296/28 - 280/12

dEGVIELaS patĒrIŅŠ Un Co2 EmISIja(2)

Protokols WLTP
Eco režīms ir
Degvielas tvertnes tilpums (litri) 80
AdBlue tvertnes tilpums(3) 20
CO2 kombinētajā ciklā (g/km) 181 - 200 179 - 203 187 - 204 182 - 204
Kombinētais cikls (l/100 km) 6,9 - 7,6 6,8 - 7,8 6,9 - 7,8 6,9 - 7,8

(1) Tā kā dzinējā eļļa nepieciešama eļļošanai, kā arī kustīgo detaļu atdzesēšanai, starp eļļas nomaiņas reizēm vienu vai vairākas reizes nepieciešams papildināt tās daudzumu.
(2) Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums ir noteikts saskaņā ar standarta mērījumu metodi, kas ir dota piemērojamajos automobiļu sertifikācijas noteikumos. Tā ir vienāda visiem ražotājiem un ļauj salīdzināt automobiļus 
(3) Faktiskais degvielas un AdBlue® patēriņš reālos apstākļos ir atkarīgs no automobiļa ekspluatācijas un noslodzes, aprīkojuma un vadītāja braukšanas stila. No 2018. gada 1. septembra visi jaunie modeļi ir jāapstiprina saskaņā ar WLTP - Pasaulē 
saskaņoto vieglo transportlīdzekļu testa procedūru. Lai atvieglotu pārejas periodu, saskaņā ar WLTP protokolu apstiprinātās degvielas patēriņa un CO2 emisiju daudzuma vērtības arī turpmāk tiks izteiktas NEDC vērtībās, bet pārejas periods 
dažādās valstīs būs atšķirīgs. 

Tehniskā specifikācija



Uzzini vairāk par Renault TRAFIC
www.renault.lv 

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.

Renault rekomende
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