Renault TRAFIC
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Convite
à viagem
O Renault Trafic convida-o a fazer-se à estrada…
design robusto, linhas dinâmicas e dimensões
generosas, para percursos ainda mais confortáveis.
Destaque para a modularidade; o espaço adaptase às utilizações mais específicas, profissionais ou
familiares. As novas tecnologias estão ao serviço da
sua segurança e de um motor suave e económico.
Partir torna-se um prazer.

As imagens e o textos são gerais a toda a gama Renault Traﬁc. Para
conhecer o conteúdo dos equipamentos e das opções, consultar as
tabelas detalhadas no ﬁnal desta brochura

Aliar o conforto
à modernidade
Graças a estofos mais compactos e à atenção muito
particular dada à forma, os bancos do Renault Trafic
oferecem um excelente apoio lateral. É fácil para
qualquer condutor encontrar a sua posição ideal, graças
ao volante regulável em altura e em profundidade e
aos bancos dotados de apoios de braço cuja regulação
(lombar, longitudinal e em altura) foi otimizada. O
Renault Trafic é a materialização da palavra conforto.

Soluções inteligentes

O Renault Trafic VP está repleto de múltiplas soluções inovadoras para o seu conforto. O painel de bordo foi concebido para guardar, ligar e carregar os
seus tablets e smartphones. Navegação, câmara de marcha-atrás… ao volante, as tecnologias ajudam-no a cada instante. A bordo, tem à sua disposição
90 litros de volume de arrumação para organizar e manter ao alcance da mão todos os objetos que não pode dispensar. E para lhe proporcionar o máximo
conforto no dia a dia, o cartão mãos livres permite trancar e destrancar as portas, ligar o motor e tudo sem chave... basta que tenha o cartão consigo.

Renault Traﬁc
em detalhe
Com o Renault Trafic, a inovação reforça a eficácia
do seu quotidiano. Descubra em detalhe os motores
mais eficientes do momento e uma capacidade
de carga absolutamente fora do comum.

Motor Energy dCi. Duplamente eﬁciente
Beneficiando da experiência tecnológica adquirida pela Renault na F1®, o Renault Trafic propõe uma gama de motores que combina
sobriedade, suavidade e eficiência.

Proveniente do bloco 1.6 dCi da última
geração desenvolvido pela Renault, o motor do
Renault Trafic beneficia de uma tecnologia
moderna que lhe permite reduzir o consumo em
1 l/100 km. Com versões equipadas com motores
turbo de geometria variável (dCi 95 e 120 cv),
o Renault Trafic VP apresenta-se com uma
vasta gama de motores que se adapta às suas
necessidades.

Os motores dCI
Para reduzir as emissões poluentes, os motores
dCi são equipados com um dispositivo de Redução
Catalítica Seletiva (RCS*) que funciona com o
AdBlue® (uma solução não tóxica, disponível na
maior parte das estações de serviço). Esta tecnologia
transforma os óxidos de azoto, provenientes dos
motores Diesel, em gases inofensivos. O reservatório
de Adblue® está equipado com um indicador
que mostra no painel de bordo a percentagem
de Adblue® restante e quando será necessário
reabastecer.
* A Redução Catalítica Selectiva consiste na injeção, no catalisador
de escape, de amoníaco (chamado NH3) proveniente do Adblue®.
A reação química provocada transforma os óxidos de azoto (NOx)
em gases não poluentes (vapor de água e azoto inofensivo).
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Concebido com
generosidade
Para além de engenhoso, o Renault Trafic revela uma
enorme modularidade que é necessária para poder
transportar até nove passageiros e a respetiva bagagem.
Nos lugares traseiros, o espaço generoso permite
aos passageiros viajar confortavelmente em bancos
redesenhados. Prático e modulável, o Renault Trafic
dispõe de um banco traseiro rebatível, basculante, para
transportar ainda mais bagagem. A generosidade do
Renault Trafic ainda lhe reserva mais surpresas.
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Circule conectado
R&Go, uma aplicação prática e inteligente no seu smartphone ou tablet
A Renault R&Go é uma aplicação prática e inteligente, desenvolvida para uma integração
perfeita do seu telemóvel ou tablet no seu veículo Renault. Coloque o seu smartphone
ou tablet no suporte e deixe-se guiar numa nova experiência. Simples de utilizar, esta
aplicação permite-lhe aceder aos universos Multimédia, Telefone, Navegação e Veículo
de uma forma ergonómica e intuitiva. Ouvir a sua música, gerir os seus contactos,
navegar com precisão ou ainda obter informações sobre o seu curso e utilizar as funções
Driving ECO2...é agora possível graças à aplicação R&Go da Renault.
MEDIA NAV EVOLUTION, um sistema multimédia integrado, simples e acessível
O Pack Media Nav Evolution, com tablet tátil integrado de 7”, permite aceder a
funcionalidades úteis e muito práticas: navegação, rádio, música em audio-streaming
e comunicações em modo mãos-livres, graças à tecnologia Bluetooth®. Com o
Renault Media Nav Evolution, o essencial do multimédia está sempre ao seu alcance.
R-LINK Evolution, um tablet integrado, conectado e eficiente
Graças ao ecrã tátil de 7”, ao comando de voz intuitivo e aos comandos no volante,
o Renault R-LINK Evolution permite aceder a funcionalidades inovadoras e práticas:
navegação TomTom, multimédia, comunicações, informações do veículo, bem como a
um catálogo de aplicações que podem ser transferidas através da R-LINK Store.
Graças aos serviços LIVE, incluindo o TomTom Traffic*, beneficie das melhores informações
de trânsito em tempo real. Com o Android Auto™**, poderá aceder às aplicações do
seu smartphone compatíveis com as condições de circulação a partir do ecrã do
R-LINK Evolution.
Com a aplicação MY Renault** ligada ao seu R-LINK Evolution, beneficie, a qualquer
momento e onde quer que esteja, de serviços inteligentes como, por exemplo, encontrar
o local em que o seu Renault está estacionado.

Para mais informações, consulte em www.renault-multimedia.com
Descubra as aplicações MY Renault e R&Go em Google Play e Apple Store.
* consoante o país e durante um período limitado, ** consoante o país.
Android AutoTM é uma marca da Google Inc.

Cores As cores propostas na gama Traffic
Dimensões As principais dimensões do seu veículo
Conﬁgurações Um veículo à medida da sua atividade
Equipamentos Harmonias interiores e equipamentos essenciais
Opções Os principais equipamentos opcionais
Acessórios Os acessórios indispensáveis
Equipamentos & opções A lista completa para o ajudar a escolher
Motorizações A gama de motores Diesel

Cores

Branco Glaciar (OV 369)

Cinzento Platina (TE D69)

Cinzento Taupe (OV KPF)

Preto Midnight (TE D68)

Vermelho Magma (OV NNS)

Azul Panorama (TE J43)

Verde Bambu (ODPL)

Castanho Cobre (TE CNH)

Cinzento Cassiopeia (TE KNG)

Bege Cinza (TE HNK)

OV : pintura opaca; TE pintura metalizada
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Dimensões
L1H1

L2H1

PESO E CAPACIDADE DE CARGA (kg)
Versões Combi
Carga Útil Máxima (M.M.A.C)(1)
Massa em vazio em ordem de marcha (MVODM) 8/9 lugares
Massa em vazio em ordem de marcha (MVODM) 5/6 lugares(2)
Carga útil máxima 8/9 lugares(3)
Carga útil máxima 5/6 lugares(2)(3)
Peso máximo rebocável (com travão/sem travão)

L1H1
L2H1
2 760-2 830
2 850-2 890
1 909-2 043
1 974-2 084
1 850-1 986
1 915-2 025
787-919
771-914
775-977
829-972
2 000/750

DIMENSÕES (MM)

PESO E CAPACIDADE DE CARGA (kg)
Versões BUS
Carga Útil Máxima (M.M.A.C)(1)
Massa em vazio em ordem de marcha (MVODM) 8/9 lugares
Massa em vazio em ordem de marcha (MVODM) 5/6 lugares(2)
Carga útil máxima 8/9 lugares(3)
Carga útil máxima 5/6 lugares(2)(3)
Peso máximo rebocável (com travão/sem travão)

L1H1
L2H1
2 750-2 830
2 795-2 875
1 958-2 072
2 004-2 116
1 899-2 042
1 946-2 058
682-867
683-867
438-646
457-640
2 000/750

(1) Segundo motorizações (2) Conﬁguração sem 3ª ﬁla de bancos (com lotação inferior a 7 perde a redução de 50% do imposto prevista
no Art. 8º 1.b do Código do Imposto Sobre Veículos (ISV) (3) A carga útil máxima é a diferença entre o Peso Bruto ou seja, a Massa Máxima
Admissível de Matricula/em Circulação (MMAC) e a Massa em Vazio em Ordem de Marcha (MVODM) sem condutor. O MVODM é o peso do
veículo completo incluindo líquidos, ferramentas e roda de reserva, se montada mas excluindo o condutor e passageiros. Todos os valores
indicados de MVODM e por consequência todas as cargas uteis estão sujeitas às tolerâncias no fabrico e são baseada na versão base do
modelo. Todo o equipamento adicional (de série, opções ou acessórios) ou a seleção de um nível de equipamento superior, poderá resultar
num maior valor do MVODM e uma redução da carga útil

VOLUME ÚTIL* (M3)
Conﬁguração 8/9 lugares
Conﬁguração 8/9 lugares/banco 3ª ﬁla rebatido
Conﬁguração 5/6 lugares(1)

L1H1
1
2,5
3,2

L2H1
1,8
3,4
4,1

* Método VDA : O espaço é medido com auxilio de elementos de 1 litro de dimensão 200 x 100 x 50 mm. Volume da bagageira com rede de
retenção de bagagens (opção). (1) Conﬁguração sem 3ª ﬁla de bancos (com lotação inferior a 7 perde a redução de 50% do imposto prevista
no Art. 8º 1.b do Código do Imposto Sobre Veículos (ISV).

L1H1

L2H1

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

5 399
1 956/2 283
1 971
3 498
933
968

Dimensões interiores
Comprimento de carga* na versão 7-9 lugares
na versão 8-9 lugares / banco 3ª ﬁla rebatido
Largura interior máxima
Largura entre caves de rodas
Altura útil

736
1 152
1 662
1 268
1 369

1 136
1 552
1 662
1 268
1 369

Porta(s) Lateral(ais) deslizante(s)
Largura de entrada da porta lateral deslizante a 600 mm do piso
Largura de entrada da porta lateral deslizante a 100 mm do piso
Altura de entrada na porta lateral deslizante

907
1 030
1 284

907
1 030
1 284

1 391
1 320/1 295
552
160

1 391
1 320/1 295
552
160

Dimensões exteriores
Comprimento total
Largura total sem / com retrovisores
Altura em vazio
Distância entre eixos
Consola frontal
Consola traseira

Portas traseiras
Largura de entrada a 70 mm do piso
Altura de entrada com Portas 180º / Portão
Altura de acesso do piso de carga ao solo (em vazio)
Altura ao solo
* comprimento de carga no piso com portão
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Conﬁgurações
Perﬁs

Modularidade

Vidrado
1 ou 2 portas deslizantes

8 lugares

9 lugares

Portas traseiras

Portas 180° vidradas

Portão traseiro vidrado

Estofos

Estofos Kario

Embelezadores de roda e jantes

Estofos Java

Jante de aço com embelezador
de 16” Mini

Jante de aço com embelezador
de 16” Maxi

Pack Look traseiro

Tampa da calha na
cor da carroçaria

Para-choques dianteiro
em preto graﬁte

Pilares laterais traseiros
na cor da carroçaria

Tampa da calha na
cor da carroçaria

Para-choques dianteiro
parcialmente na cor da
carroçaria

Pilares laterais traseiros
na cor da carroçaria

Tampa da calha na
cor da carroçaria

Para-choques dianteiro parcialmente na
cor da carroçaria, retrovisores na cor da
carroçaria, insersões em cromado na grelha
dianteira e friso preto brilhante

Pilares laterais traseiros
na cor da carroçaria

Tampa da calha na cor da carroçaria, frisos de proteção
inferiores laterais na cor da carroçaria

Para-choques dianteiro parcialmente na
cor da carroçaria, retrovisores na cor da
carroçaria, insersões em cromado na grelha
dianteira e friso preto brilhante

Pilares laterais traseiros
na cor da carroçaria,
para-choques traseiro
na cor da carroçaria

Pack Look dianteiro e traseiro

Pack Style

Pack Style Full

Imagens não contratuais.

Equipamentos
COMBI LIFE
G ABS com EBS e sistema de travagem
de emergência ativa
G Airbag do condutor e passageiro com
retenção programada
G Extended Grip
G Controlo eletrónico de estabilidade
G Sistema de ajuda ao arranque em
subida
G Controlo de anti-oscilação do
reboque
G Sistema de controlo da pressão dos
pneus
G Anti-arranque, botão modo ECO
G Computador de bordo
G Indicador de temperatura exterior
G Fecho central de portas com
comando à distância por
radiofrequência
G Trancamento automático em
andamento com o inicio da marcha
G Sistema Isoﬁx nos lugares laterais
traseiros (2ª ﬁla)

G Airbag do passageiro desconectável
G Retrovisores exteriores elétricos,
com sistema de desembaciamento
G Elevadores elétricos dos vidros de
porta dianteiros
G Banco do condutor “Conforto” com
regulação lombar
G Banco do passageiro dianteiro de
2 lugares (nas motorizações 120v)
G 2ª e 3ª ﬁla: banco de 3 lugares
G Estofos KARIO
G Vidros laterais e traseiros escurecidos
G Kit de reparação de pneus
G Portão traseiro com limpa-vidros e
desembaciador
G Energy Smart System – Sistema
de recuperação da energia na
desaceleração
G Embelezadores de 16” mini
G Tapete de borracha na zona de carga
G Jantes em aço 16” com
embelezadores de roda mini

G Banco do condutor “Conforto” com
regulação lombar e apoio de braço
G Ar condicionado manual dianteiro
com ﬁltro de pólen
G Rádio Connect R&Go Bluetooth®,
entrada USB e aux-in (Jack),
comandos no volante, entrada USB
adicional deslocada, visor integrado
G Regulador e limitador de velocidade
com comandos no volante
G Elevador de vidros com função
impulsional do lado do condutor
G Duas chaves de 3 botões com
comando à distância
G Sistema de ajuda ao estacionamento
traseiro com 4 sensores,
desconectável por comando no
tablier

G Pack Look traseiro: colunas laterais
traseiras e embelezador de calha da
porta lateral na cor da carroçaria

COMBI ZEN (LIFE+)

Imagem apresentada com a opção suporte de Smartphone

COMBI INTENS (ZEN+)
G Estofos JAVA
G Jantes de aço de 16” com
embelezadores Maxi
G Ar-condicionado manual dianteiro
e traseiro (só frio atrás) com ﬁltro
anti-pólen
G Pack Look Dianteiro e Traseiro:
Para-choques dianteiro parcialmente
na cor da carroçaria, colunas laterais
traseiras e embelezador da calha da
porta lateral na cor da carroçaria
G Rádio CD Connect R&Go Bluetooth®,
leitor CD, entrada USB e aux-in (Jack),
comando no volante, entrada USB
adicional deslocada, visor integrado
G Vidros sobre-escurecidos
G Faróis de nevoeiro
G Limpa para-brisas automático com
sensor de chuva e luminosidade
Imagem apresentada com a opção Media Nav

BUS LUXE (INTENS+)
G Cartão mãos-livres
G Banco do condutor “Conforto” com
regulação lombar e apoio de braço
G Tapa-bagagens
G Apoio de braços central nos lugares
traseiros
G Vidros sobre escurecidos
G Sistema de Navegação Mediana
Evolution com cartograﬁa do país
G Tapa-bagagens
G Pack Style: Grelha com inserções
cromadas, para-choques dianteiro
na cor da carroçaria, colunas laterais
traseiras, embelezadores da calha da
porta lateral + retrovisores na cor da
carroçaria

Imagem apresentada com a opção Media Nav

G Sistema de ajuda ao estacionamento
traseiro com câmara de marcha
atrás no ecrã do retrovisor interior
(ou no ecrã R-LINK/Media Nav
segundo opção)
G Decoração interior especíﬁca com
apontamentos a cromado

Opções

1. Faróis de nevoeiro adicionais. Os faróis de
nevoeiro dianteiros aumentam a visibilidade
e a segurança em condições meteorológicas
difíceis. O sensor de chuva e luminosidade deteta
e ajusta a intensidade dos faróis e a frequência
de varrimento do limpa-vidros. A sensibilidade
da frequência de varrimento pode ser ajustada
pelo condutor. Luzes diurnas adicionais em
LED (Montagem "Renault Tech Acessory).
Além de conferirem maior elegância à face
dianteira do veículo, as luzes LED adicionais
melhoram a visibilidade em estrada, para uma
maior segurança de condução. 2. Câmara de
marcha-atrás. Para facilitar as manobras
de estacionamento, a câmara de marchaatrás oferece-lhe uma excelente visibilidade
de toda a zona situada atrás do veículo.
A imagem é visualizada no espelho retrovisor
ou no ecrã do sistema de navegação, no
caso das versões com R-LINK ou Media Nav.
A câmara está sistematicamente associada ao
sistema de ajuda ao estacionamento traseiro.
3. Regulador e limitador de velocidade. Permite
selecionar uma velocidade constante (função
regulador) ou ﬁxar uma velocidade máxima
(função limitador). Um comando no volante
permite regular a velocidade pretendida.
4. Retrovisor exterior duplo asférico.
Melhora a visão para facilitar as manobras
(estacionamento, rebatimento). 5. Sistema
de ajuda ao estacionamento dianteiro e
traseiro. Sensores de estacionamento à frente
e atrás, sistema desativável através de um
comando situado no painel de bordo. Para
facilitar as manobras de estacionamento, o
sistema de ajuda ao estacionamento, alerta-o
para os obstáculos situados à frente e atrás do
veículo, através de um sinal sonoro (sequência
de bips cuja frequência vai aumentando à
medida que o veículo se aproxima do obstáculo).
Desta forma, diminuem os riscos de acidente
e de deterioração do seu veículo.

2.

1.

4.

3.

5.
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2.
1. Banco de passageiros dianteiro
com 2 lugares com compartimento de
arrumação de 54 litros sob o assento.
2. Cartão Renault mãos livres. O cartão
mãos livres da Renault permite ligar o
motor, trancar e destrancar o veículo,
sem que seja necessário tocar no
cartão, bastando para isso pressionar
o botão integrado nos puxadores
das portas ou o botão de arranque.
3. Volante em couro. Confere um
toque de elegância complementar ao
automóvel. 4. Ar condicionado manual.
Ar condicionado manual, com seletor de
repartição da ventilação e da reciclagem
do ar e filtro antipólen. 5. Banco do
passageiro individual "Conforto".
Banco do passageiro dianteiro individual
com apoio de braço, regulações do assento
em altura e na longitudinal, regulação
lombar e da inclinação do encosto.

1.

3.

4.

5.
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Opções

1. Media Nav Evolution. O sistema Media Nav Evolution responde
às principais necessidades em matéria de sistema multimédia.
Com um ecrã tátil de 7” (18 cm), o Media Nav Evolution inclui
o rádio com comandos no volante e a tecnologia Bluetooth®,
para ouvir a sua música em streaming ou telefonar em modo
mãos livres. Os seus aparelhos portáteis também podem ser
ligados às entradas USB e Jack disponíveis no painel frontal.
O Media Nav Evolution propõe a navegação Nav & Go com
visualização em 2 D e 2,5 D (Birdview). Graças à porta USB
e à interface Web dedicada, também é possível atualizar os
conteúdos da cartograﬁa NAVTEQ a partir de um computador.
2. Suporte de tablet. Este suporte para o tablet encontra-se
por cima do rádio. É compatível com tablets de 4,8” a 10,6”.
O seu tablet multimédia ﬁca, assim, bem seguro e ao alcance
da sua mão. Radio Connect R&Go. Este rádio com comandos
no volante permite comunicações em modo mãos livres via
Bluetooth®. Inclui uma entrada USB e uma entrada Jack no
painel frontal e ainda uma segunda porta USB deslocada,
situada junto ao suporte para smartphone. Todas estas ligações
podem ler música em streaming de áudio, a partir de aparelhos
multimédia portáteis. Este rádio é compatível com os suportes
para smartphone e para tablet (em opção) e com a aplicação R&Go.
3. Suporte para smartphone. Perfeitamente posicionado
no painel de bordo e ao alcance da mão do condutor, este
sistema é compatível com uma vasta gama de telemóveis de
diversas dimensões (até 4,7”). O suporte pode ser colocado
na vertical ou na horizontal. Uma porta USB situada nas
proximidades permite-lhe carregar o seu smartphone.
4. Pack Renault R-LINK Evolution. Ecrã multimédia tátil de
7” R-LINK, comando por voz, rádio codiﬁcado com comandos
no volante, navegação TomTom ®, streaming de áudio e
comunicações mãos-livres Bluetooth ®, entradas USB e
Jack, conectividade à internet e ao veículo, R-sound Effect.
5. Radio CD Connect R&Go. Este rádio com leitor de CD e
comandos no volante permite comunicações em modo mãos
livres via Bluetooth®. Inclui uma entrada USB e uma entrada Jack
no painel frontal e ainda uma segunda porta USB deslocada,
situada junto ao suporte para smartphone. Todas estas ligações
podem ler música em streaming de áudio, a partir de aparelhos
multimédia portáteis. Este rádio é compatível com o suporte para
smartphone (em opção) e com a aplicação R&Go.

1.

2.

4.

3.

5.
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1. Dispositivo de airbags. Airbags do
condutor e do passageiro com retenção
programada, apoios de cabeça e cintos
de segurança de 3 pontos, com limitador
de esforço e pré-tensor. Desativação do
airbag do passageiro, para que possa
instalar uma cadeira para criança na
posição de costas para a dianteira do
veículo (consoante a legislação). Airbags
laterais de cortina nos lugares dianteiros,
combinados com um airbag torácico, em
caso de banco de passageiro individual.
2. Prateleira tapabagagens amovível.
A prateleira cobre toda a zona de bagagem,
protegendo os objetos dos olhares alheios.
Pode ser posicionada em 2 níveis e
arrumar-se verticalmente. 3. Portas traseiras
de batente com possibilidade de abertura a
180° (implica limpa-vidros e desembaciador).
4. Gancho de reboque (Disponível em
Acessório). Dispõe de uma capacidade de
tração de 2 t para um reboque com travões.

1.

2.

3.

4.
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Acessórios

1. Gancho de reboque desmontável sem
ferramentas. Indispensável para puxar
ou transportar com toda a segurança
todo o seu equipamento. Recomendado
em caso de utilização frequente.
2. Barras de tejadilho transversais em
aço. Permitem aumentar a capacidade
de carga do veículo. 3. Bagageira de
tejadilho. Aumente o volume de carga
do veículo e viaje levando consigo tudo
o que necessita! Prática, robusta e fácil
de instalar. Trancamento com chave.
4. Cortinas para-sol. Opacas, melhoram
o conforto no interior do veículo e
asseguram a melhor protecção contra
a luz solar. Fáceis de instalar e retirar.
5. Alarme. Reduz eﬁcazmente os riscos de
roubo do veículo e dos objetos deixados
no habitáculo.

1.

2.

3.

4.

5.
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1. Grelha de separação e separador.
Permitem-lhe transportar os seus objetos
e bagagens com toda a segurança.
2. Capas de bancos dianteiros Super
Aquila. Confortáveis e resistentes,
protegem eﬁcazmente o revestimento
de origem dos bancos do veículo. As capas
são compatíveis com os airbags laterais.
3. Tapetes de habitáculo dianteiros em
textil Premium. Asseguram a proteção
total do piso do habitáculo. Feitos por
medida e especialmente concebidos
para este veículo, ﬁxam-se com toda a
simplicidade, graças a duas molas de
segurança, e não interferem com os
pedais. 4. Caixa fundo de bagageira.
Ideal para transportar facilmente diversos
produtos, mesmo os mais sujos. Protege
eficazmente o tapete de origem e
adapta-se na perfeição ao espaço
destinado às bagagens. Prática, é muito
fácil de instalar e limpar graças ao material
ﬂexivel de que é feita. 5. Rede horizontal.
Ideal para organizar o interior da sua
bagageira. Assegura a retenção dos
objetos, no espaço de carga, durante o
transporte.

1.

2.

3.

4.

5.
Imagens não contratuais.

Acessórios

1. Degraus. Práticos, facilitam o acesso
ao veículo, e reforçam visualmente o
estilo do veículo (Necessita aprovação
junto do IMT). 2. Chuventos. Permitem
circular confortavelmente com as janelas
entreabertas, evitando os remoinhos
e as correntes de ar. Concebidos por
medida, resistem aos rolos das máquinas
de lavagem e às intempéries. 3. Protecção
de guarda-lamas. Especificamente
desenhados para o veículo, protegem
eficazmente a carroçaria contra os
choques. Disponíveis para os guardalamas
dianteiros e traseiros. 4. Proteção dos
puxadores de portas dianteiras e
traseiras. Permitem-lhe proteger as portas
dos riscos provocados ao abrir e fechar
as portas. 5. Capas dos retrovisores
cromadas. Realçam a elegância do seu
veículo.

1.

2.

3.

4.

5.
Imagens não contratuais.
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2.

3.

4.

5.
Imagens não contratuais.

1. Suporte de tablet. Este suporte para o tablet encontra-se por
cima do rádio. É compatível com tablets de 4,8” a 10,6”. O seu
tablet multimédia ﬁca, assim, bem seguro e ao alcance da sua
mão. 2. Câmara de marcha-atrás. As manobras nunca foram
tão confortáveis! Ao engrenar a marcha-atrás, visualizará a zona
situada atrás do seu veículo diretamente no ecrã do sistema de
navegação. As linhas de orientação que surgem sobre a imagem,
ajudam o condutor a avaliar as distâncias até aos obstáculos
e a antecipar a trajetória. (Apenas disponível para veículos
equipados com sistema Medianav ou RLink.) 3. Suporte de
smartphone amovível – Magnético. Beneﬁcie plenamente e
com toda a segurança do seu smartphone durante a condução.
Pequeno e discreto, o suporte integra-se no design do seu
automóvel. O sistema magnético permite ﬁxar o seu smartphone
com um simples gesto nos arejadores do automóvel. Amovível,
pode ser facilmente retirado de um automóvel e instalado noutro.
4. Leitor de DVD Duo Cinema Nextbase. Para trajetos agradáveis,
equipe o seu veículo com um sistema de DVD vídeo portátil.
Graças aos ecrãs independentes de 10,1”, os passageiros traseiros
podem ver os seus ﬁlmes preferidos ao longo da viagem. Para
facilitar a utilização, inclui uma tomada que permite duplicar o
conteúdo de todos os seus dispositivos. Sistema de ﬁxação num
apoio de cabeça, muito simples de utilizar. 5. Kit mãos livres
Parrot Neo. Permite fazer e receber chamadas sem tirar as mãos
do volante, para maior segurança. Este equipamento é compatível
com a maioria dos telemóveis do mercado. Emparelhamento
automático. Reconhecimento de voz. Sistema de ﬁxação integrado
na pala do sol.

Equipamentos & opções
Life
L1H1
L2H1

Combi
Zen
Intens

Bus
Luxe
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APRESENTAÇÃO EXTERIOR
Grelha, pára-choques dianteiro, máscara dos retrovisores e estribo traseiro preto graﬁte
Pack Look Traseiro: colunas laterais traseiras e embelezador de calha da porta lateral na cor da carroçaria
Pack Look Dianteiro e Traseiro: Para-choque dianteiro parcialmente na cor carroçaria, colunas laterais traseiras e embelezador da calha da porta lateral
na cor carroçaria
Pack Style: Para-choques dianteiro parcialmente na cor da carroçaria, retrovisores na cor da carroçaria, insersões em cromado na grelha dianteira
e friso preto brilhante.
Pack Style Full: Para-choques dianteiro parcialmente na cor da carroçaria, retrovisores na cor da carroçaria, insersões em cromado na grelha dianteira
e friso preto brilhante
Pack Exterior: Faróis de nevoeiro + Pack Look dianteiro
Pintura metalizada / Pintura especial por encomenda
Vidros laterais e traseiros escurecidos/Sobre escurecidos /Extra escurecidos
Jantes em aço 16“ com embelezadores de roda «Mini» 16“/com embelezadores de roda «Maxi» 16“
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SEGURANÇA
ABS e EBV (repartidor eletrónico de travagem) e ajuda à travagem de emergência, associado aos 4 travões de disco
Controlo dinâmico de trajetória ESP adaptativo à carga, Extended Grip, sistema de ajuda em subida, sistema de anti oscilação do reboque,
controlo de carga adaptativo
Anti arranque eletrónico
Airbag do condutor com retenção programada, encostos de cabeça e cintos de segurança de 3 pontos de ﬁxação
(incluindo limitador de esforços e pré-tensor)
Airbag do passageiro lateral, encostos de cabeça e cintos de segurança de 3 pontos de ﬁxação (incluindo limitador de esforço e pré-tensor)
Airbags laterais dianteiros tipo «cortina» (+ tórax se banco de passageiro individual)
Sistema Isoﬁx nos lugares traseiros na 2ª ﬁla de bancos
Sistema de controlo de pressão de pneus
Regulador-limitador de velocidade com comandos no volante
Limitador de velocidade 90/100/110/120/130 km/h
Pack Segurança (Regulador da velocidade + Sistema de ajuda ao estacionamento sem câmara)
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro sem câmara com 4 sensores, desconectável por comando no tablier
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro e traseiro sem câmara com 4 sensores, desconectável por comando no tablier
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro com câmara de marcha atrás com visão no ecrã do retrovisor interior
(ou no ecrã R-LINK/Media Nav segundo opção)
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro e traseiro com câmara de marcha atrás com visão do ecrã do retrovisor interior
(ou no ecrã R-LINK/Media Nav segundo opção) - implica Pack Navegação R-LINK
Proteção antirroubo da roda de socorro (implica roda de socorro) (Disponível apenas nas versões L1, com motorização 120cv)
Fecho central de portas com comando à distância e trancamento de portas automático com o início de marcha
Função super-trancamento - incompatível c/Portão traseiro vidrado
Duas chaves de 2 botões incluindo comando à distância / Duas chaves de 2 botões incluindo comando à distância com a possibilidade de abrir somente
a porta do condutor
Duas chaves de 3 botões incluindo comando à distância /Duas chaves de 3 botões incluindo comando à distância com a possibilidade de abrir somente
a porta do condutor
Cartão mãos-livres
3ª Chave suplementar
Pré-equipamento alarme/Alarme

VISIBILIDADE - ILUMINAÇÃO - CONDUÇÃO
Faróis de nevoeiro
Luzes diurnas com lâmpada
Luzes diurnas suplementares de LED (montagem «Renault Tech Accessory»)
Sensor de chuva e luminosidade
Pack Hi-Tech II: Faróis de nevoeiro + Sensor de chuva e luminosidade
Retrovisores exteriores elétricos de duplo espelho com desembaciamento
Direção assistida, volante 4 braços regulável em altura em profundidade
Botão função Eco-Mode
Computador de bordo: velocidade média, consumos totais/médios/instantâneos, autonomia, totalizador de KM e parcial
Indicador de temperatura exterior (ligado aos retrovisores exteriores elétricos aquecidos)

CONFORTO
Elevadores de vidro portas dianteiros elétricos / de impulso do lado condutor
Sistema de ventilação de 4 velocidades, função reciclagem
Sistema de ventilação de 4 velocidades, função reciclagem e aquecimento suplementar

Life
Ar condicionado manual dianteiro com ﬁltro de pólen
Ar condicionado manual dianteiro e traseiro (só frio ) com ﬁltro de pólen
Ar condicionado manual dianteiro e ﬁltro anti pólen com aquecimento adicional (caldeira 5KW não programável acelerando
a subida da temperatura) no cockpit
Ar condicionado manual dianteiro e traseiro com aquecimento suplementar dianteiro (caldeira 5KW não programável acelerando a subida da temperatura)
Bloco de reforço da ventilação traseira acelerando a subida da temperatura interior na traseira (implica AC)
Pack Clim Dianteiro: Ar condicionado manual dianteiro + Radio Connect R&Go Bluetooth®, entrada USB e aux-in (Jack), comandos no volante,
entrada USB adicional deslocada, visor integrado + Gás 1234Y
Pack Clim Dianteiro e traseiro : Ar condicionado manual dianteiro e traseiro (só frio) + Radio Connect CD R&Go Bluetooth®, entrada USB e aux-in (Jack),
comandos no volante, entrada USB adicional deslocada, visor integrado + Gás 1234Y
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TABLIER DE BORDO, BANCOS E APRESENTAÇÃO INTERIOR
Painel de bordo cor carbono escuro e cinzento escuro, punho da alavanca de velocidades em carbono escuro
Kit fumador
Volante em couro
Banco do condutor com laterais reforçadas, regulação em altura, longitudinal e inclinação encosto / Banco do condutor «Confort» com regulação lombar
e apoio de braço
Banco de passageiros ﬁxo dianteiro com 2 lugares com lateral reforçada (não disponível em motorizações de 95cv) / e caixa de arrumação sobre o assento
Banco do passageiro individual com laterais reforçadas, regulação em altura, longitudinal e inclinação das costas (De série nas versões de 95cv)/Banco do
condutor «Confort» com regulação lombar e apoio de braço (a opção banco passageiro individual implica a lotação reduzida em 1 lugar)
Banco do condutor e passageiro individual aquecidos (não disponível para banco de passageiros de 2 lugares)
2ª ﬁla de bancos: banco corrido traseiro de 3 lugares (costas rebatíveis ⅓)
3ª ﬁla de bancos: banco traseiro de 3 lugares (dobrável, rebatível e desmontável)/sem banco traseiro (implica redução lotação total e aumento do ISV)
Apoios de braço nos lugares traseiros (não disponível nas versões de 95cv)
Estofos «Kario» em preto/Estofos «Java» cinzento escuro
Decoração interior especiﬁca com apontamentos cromado

PORTAS E VIDROS
Porta lateral direita deslizante com vidro ﬁxo/com vidro de abrir (a opção vidro abrir implica porta lateral esquerda c/vidro abrir ou painel lateral
esquerdo com vidro de abrir)
Porta lateral esquerda deslizante com vidro ﬁxo/com vidro de abrir (a opção vidro de abrir implica porta lateral direita com vidro ﬁxo ou vidro de abrir)
(não disponível nas versões de 95cv)
Painel lateral esquerdo com vidro ﬁxo/com vidro de abrir
Painéis laterais traseiros vidrados/chapeados (não disponivel com 3ª ﬁla de bancos)
Portas traseiras com abertura a 180° vidradas (implica limpa-vidros traseiro e desembaciador) (não disponível nas versões de 95cv)
Portão traseiro vidrado com limpa-vidros traseiro e desembaciador
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ZONA DE CARGA E ARRUMAÇÕES
Anéis de ﬁxação ao solo reforçados· 6na L1, 8 na L2 (490 da N à 30s, norma ISO 2 7956)
Revestimento interior até meia altura/completo
Tapete da bagageira traseira em borracha
Tapa-bagagens traseiro amovível
Rede de retenção de bagagens

COMUNICAÇÃO
Sem Rádio
Radio Connect R&Go Bluetooth®, entrada USB e aux-in (Jack), comandos no volante, entrada USB adicional deslocada, visor integrado
Radio CD Connect R&Go Bluetooth®, leitor CD, entrada USB e aux-in (Jack), comandos no volante, entrada USB adicional deslocada, visor integrado
Sistema Navegação Media Nav Evolution, ecrã táctil 7“, radio Bluetooth®, entrada USB, jack e comandos no volante, Cartograﬁa País
Pack Navegação R-LINK: Ecrã multimédia táctil 7“ R-LINK, comandos vocais, rádio com comandos no volante, navegação TomTom®, audio-streaming,
telefone mãos-livres Bluetooth®, entradas USB e aux-in (Jack), acesso serviços conectados (aplicações e serviços) Cartograﬁa País
Suporte para smartphone/para Tablet (incompatível com sistema navegação R-LINK e Media Nav)
Cartograﬁa Europa Ocidental para Media NAV/para R-LINK
Aplicação R&Go com CoPilot® Premiun (1)
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OUTROS EQUIPAMENTOS
Bateria reforçada de alta capacidade (720A a 800A segundo versões/opções)
Cablagem para adaptações complementares
Caixa para adaptações complementares (multiplex)
Kit de enchimento-reparação em substituição da roda de socorro
Pneu sobresselente 16“ debaixo da carroçaria (não disponível nas motorizações de 95cv)
ã

= Série;

¤

= Opção ; - = Não disponivel ; P = Integra um Pack; (1) Disponível em Apple App Store (iOS) e Google Play compativel com Radio Connect R&Go e Radio CD Connect R&Go (Android).

Motorizações
dCi 95
Stop & Start

dCi 120
Stop & Start

MOTORIZAÇÕES
Diesel
70 (95) / 3 500
89 (120) / 3 500
260 / 1 500
300 / 1 750
Common rail + turbo de geometria variável
1 598 / 4 em linha / 16
Euro 6

Combustível
Potência máxima kW CEE (cv) / rpm
Binário máximo Nm CEE a rpm
Tipo de injeção
Cilindrada (cm3) / Numero de cilindros / Válvulas
Norma
Stop & Start
Intervalos de manutenção

ã

até 40 000 km / 2 anos*

PERFORMANCES
153 / 15,9

Velocidade máxima (km/h) / 0 - 100 km/h (s)

166 / 12,6

CAIXA DE VELOCIDADES
Manual / 6 velocidades

Tipo de caixa de velocidades / numero de relações

DIREÇÃO
Distância entre eixos curta : 11,84 / 12,40 – Distancia entre eixos longa : 13,17 / 13,73

Diametro de viragem entre passeios (m) / entre muros (m)

TRAVAGEM
ABS com Ajuda travagem de emergência e EBV (repartidor electronico de
travagem) / ESP adaptativo à carga sistema oscilação reboque
À frente : discos ventilados Ø (mm)- atrás : discos plenos Ø (mm) / largura (mm)

Série
296 x 28 / 280 x 12

CONSUMOS E EMISSÕES CO2**
WLTP

Protocolo de homologação
Mode Eco
Capacidade do depósito de combustivel (L)
Capacidade do depósito de Adblue®
Emissões de CO2 (g / km)
Consumo em ciclo misto (l / 100 km)

ã

80 l
20 l
178 a 183
6,8 a 7,0

180 a 186
6,9 a 7,1

ã = Série ; - = Não disponível

* Um motor consome óleo para lubriﬁcação e refrigeração das peças móveis, e é normal fazer ligeiros acréscimos entre duas mudanças de óleo. ** O consumo de combustível, assim como as emissões de CO2, está homologado
em conformidade com um método padrão e regulamentar. Comum a todos os fabricantes, permite a comparação de veículos entre si. O consumo em utilização real depende das condições de utilização do veículo, dos
equipamentos e estilo de condução. Para otimizar o consumo, consulte os conselhos de eco condução em www.renault.pt.

Pneus(a)

TIPO DE PNEUS

215 / 65 R16

Medida dos Pneus / Rodas
Marca
Classe de eﬁciência energética
Classe de aderência no molhado
Ruídos exteriores (dB)
(a) Dependente da disponibilidade de stock no momento de fabrico.

Goodyear Cargo
Marathon TLCCO2
C
B
71

Continental Van
Contact
B
A
72

Goodyear
Cargo Marathon
C
B
70

Michelin Agilis 51
C
A
72

Serviços Renault. Efeito serenidade.
Contratos de manutenção Renault

Serviços conectados

Gostaria de poupar tempo e libertar o espírito
de preocupações? Opte pelos contratos de
manutenção - My Revision ou Conforto. Há datas
e alturas em que o seu Renault precisa de uma
atenção especial: quando chega a altura de fazer
a revisão periódica, a veriﬁcação das peças de
desgaste e a sua substituição, se necessário, de
acordo com as recomendações do construtor.
100% tranquilo:
- A experiência técnica da rede Renault e a qualidade
das peças de origem Renault.
- Uma melhor valorização do seu veículo aquando
da revenda.
- A manutenção do seu veículo a um preço
controlado.

Com o Renault R-LINK Evolution, os serviços
também estão no interior do seu veículo. Inovadores
e intuitivos, oferecem funções atualmente
essenciais: mantenha-se ligado ao mundo exterior,
beneﬁcie de ajudas à condução que irão otimizar
os seus percursos e dos eﬁcientes alertas de
segurança.

Contratos de Extensão de Garantia
Desloque-se sem preocupações :
Circule com a máxima conﬁança. Beneﬁcie de
uma Garantia Construtor durante 2 anos e
quilometragem ilimitada: reparação gratuita
incluindo peças e mão de obra, assistência 24/24 h
em caso de avaria imobilizante com reparação no
local ou reboque, uma Garantia Pintura durante
3 anos e quilometragem ilimitada, uma Garantia
Anticorrosão durante 12 anos e quilometragem
ilimitada.
- O seu veículo será sempre assistido na
melhor rede de especialistas.
- Peças de origem em todas as intervenções.

Facilite a sua vida:
- Navegação: mapas pré-instalados no seu veículo
com atualizações gratuitas durante o primeiro
ano. Se pretender prolongar a sua assinatura nos
meses seguintes, nada mais simples: basta fazer
uma transferência online a partir da R-LINK Store.
- Informação de trânsito: visualize as condições do
trânsito no seu percurso em tempo real.
- Catálogo de aplicações: invente a cada instante a
vida a bordo, transferindo a partir da R-LINK Store
novas aplicações, como R-Sound Effect, gestão do
tempo de pausa, ﬂuxo RSS...

A Promessa Cliente Renault: Na Rede e ao Público
- Responder aos seus pedidos na Internet em menos de 24 horas úteis.
- Garantir o ensaio de um veículo da gama à sua escolha, imediatamente ou no prazo
máximo de uma semana.
- Informar a evolução da sua encomenda até ao momento da entrega.
- Restituir o seu veículo à hora e preços acordados, em intervenções de manutenção na oﬁcina.
- Assegurar o seu acordo para qualquer intervenção não prevista, sem o qual oferecermos
essa intervenção.
- Recompensar a sua ﬁdelidade oferecendo as vantagens preferenciais disponiveis
no ''Portal My Renault''.
- Garantir a sua mobilidade durante a intervenção, propondo uma solução a tarifa preferencial.

Segurança para todos
Para a Renault, garantir a sua segurança na estrada é fundamental. Os nossos veículos beneficiam das melhores tecnologias
em matéria de segurança ativa e passiva. Dotado de série com a mais recente geração do sistema ESP, o Renault Trafic protege
eficazmente os seus ocupantes, graças a numerosos equipamentos de segurança e de ajuda à condução.

Dispositivo de segurança passiva
Estrutura reforçada, airbags frontais com retenção programada
para o condutor e o passageiro, associados a cintos de segurança
com pré-tensor e limitador de esforço, airbags laterais de cortina
e tórax (consoante as versões/opções). Os passageiros traseiros
beneﬁciam de cintos de segurança com limitador de esforço.

Imagens não contratuais.

Sistema de ajuda estacionamento
O sistema de ajuda ao estacionamento* dianteiro e/ou traseiro
com/sem câmara de marcha-atrás (consoante a opção) permite
realizar as suas manobras com toda a segurança. O sistema
de controlo da pressão dos pneus alerta-o em caso de perda
de pressão ou de furo.

Sistema de ajuda ao arranque em subida
O sistema de ajuda ao arranque em subida permite manter
automaticamente a pressão de travagem durante 2 segundos,
de modo a dar ao condutor tempo suﬁciente para acelerar.

Regulador e limitador de velocidade
Permite deﬁnir uma velocidade de cruzeiro ou uma velocidade
máxima. Um comando no volante permite regular a velocidade
pretendida.

ESP de nova geração
Assegura a estabilidade do veículo e deteta o nível de carga,
de forma a reforçar a eﬁcácia dos dispositivos de correção da
trajetória. Dispõe de funcionalidades indispensáveis ao seu
quotidiano: o Extended Grip (controlo de tração), que permite
ao veículo recuperar a aderência em pisos pouco ﬁrmes,
do tipo areia, lama ou neve; o sistema antioscilação deteta as
oscilações do reboque e corrige-as.

Fixações Isoﬁx
A segurança de crianças é assegurada por ﬁxações Isoﬁx nos
lugares laterais da segunda ﬁla e pela opção de desativar
o airbag do passageiro.

Imagens não contratuais.

Renault TRAFIC

Suba para um
nível superior

Prolongue a experiência Renault Traﬁc
em www.renault.pt

Tudo ﬁzemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se
ao direito de, a qualquer momento, introduzir modiﬁcações nas especiﬁcações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modiﬁcações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o
país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário Renault. Devido a limitações técnicas
na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer
meio, seja da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.
Renault recomienda
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