
    ALL NEW RENAULT EXPRESS VAN 
 1.5 Blue dCi 75hp                  

(F E1 AA6T S)     

 1.5 Blue dCi 95hp                    

(F E1 AB6T S)

Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Καύσιμο

Τύπος

Κυβισμός (cm3)

Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων

Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ. 75 / 3.000 - 3.750 95 / 3.000 - 3.750

Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ. 220 / 1.750 - 2.000 240 / 1.750 - 2.000

Κίνηση / Μετάδοση

Σύστημα διεύθυνσης

Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων / τοίχων (m)

Σύστημα πέδησης

Τροχοί - ελαστικά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (lt)

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue (lt)

Κατανάλωση κατά WLTP - Σε συνδυασμένο κύκλο (lt/100km) (min/max)

Εκπομπές CO2 κατά WLTP - Σε συνδυασμένο κύκλο (g/km) (min/max)

Μικτό βάρος (kg)

Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με τον εξοπλισμό

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg)

Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m
3
) min/max  ανάλογα με το πακέτο διαχωριστικού & καθίσματος

Μεταξόνιο (mm)

Συνολικό μήκος (mm)

Εμπρός πρόβολος (mm)

Πίσω πρόβολος (mm)

Εμπρός μετατρόχιο (mm)

Πίσω μετατρόχιο (mm)

Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο (mm)   

Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) 

Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) 

Ύψος εισόδου χώρου φόρτωσης (mm)

Συνολικό πλάτος (mm)  χωρίς καθρέπτες

Συνολικό πλάτος (mm)  με καθρέπτες

Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm) 

Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)

Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)

Πλάτος εισόδου χώρου φόρτωσης σε ύψος 100mm από το δάπεδο (mm)

Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm) 

Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm) 

Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα (min/max) (mm)

Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα με αναδιπλωμένο διαχωριστικό & κάθισμα (mm)

Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)

Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων) 12 χρόνια / 3 χρόνια

Οδική Βοήθεια RENAULT ASSISTANCE  (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών) 

2.079

716

1.044

851

730

1.488

1.478

1.775

1.811

569

160

1.172

1.246

1.170

3,3 / 3,7

2.812

4.393

685 / 1.200

17

5,0 / 5,5

134 / 135

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / ταμπούρα πίσω, ESC, ABS, AFU

Ατσάλινες ζάντες με τάσι Kijaro - 185/65R15

5 χρόνια / 100.000km

5 χρόνια 

1.100

650

Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Diesel

Ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση

50

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ *

Υπερτροφοδοτούμενος / άμεσου ψεκασμού common rail

1.461

4 / 8

1.416

Euro6d-Temp 

11,1 / 11,6

2.002 - 2.004

1.856 / 1.915

2.360
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    ALL NEW RENAULT EXPRESS VAN 
 1.5 Blue dCi 75hp                  

(F E1 AA6T S)     

 1.5 Blue dCi 95hp                    

(F E1 AB6T S)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύστημα υποβοήθησης οικονομίας Stop&Start & διακόπτης ECO για λειτουργία μειωμένης κατανάλωσης

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) με σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση (Hill Start Assist) και λειτουργία 

Trailer Stability Assist (TSA) κατά την έλξη ρυμουλκούμενου

ABS με σύστημα υποβοήθησης σε απότομο φρενάρισμα (AFU) 

Καθρέφτης Wide View Mirror στο σκιάδιο συνοδηγού για θέαση στη "τυφλή" γωνία (πλάϊ & πίσω 3/4) 

Προβολείς ομίχλης και φώτα ημέρας LED σε σχήμα C-Shape

Αισθητήρες στάθευσης πίσω με ηχητική και οπτική ένδειξη στο ταμπλό

Αισθητήρες πίεσης ελαστικών

Cruise control - Speed limiter (ρυθμιστής & περιοριστής ταχύτητας)  με χειριστήρια στο τιμόνι

Αισθητήρες βροχής - φωτός και διακόπτης ρύθμισης ύψους δέσμης φώτων

Αερόσακος οδηγού και σύστημα (E-call) κλήσης έκτακτης ανάγκης στο 112 (αυτόματη ή χειροκίνητη)

Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος (με ηχητική και οπτική ειδοποίηση)

Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ'ύψος 

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού καθ' ύψος                                                                                                                                  

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος

Επανασχεδιασμένα καθίσματα για άνεση και αντοχή (συνδυασμός ανθρακί δερματίνης – υφάσματος)

Air Condition με φίλτρο γύρης 

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός (του οδηγού με λειτουργία one touch)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό (και από το εσωτερικό) - 1 Αναδιπλούμενο κλειδί 3 πλήκτρων 

Ηχοσύστημα με χειριστήρια στην κολώνα του τιμονιού (Bluetooth, MP3, Audio streaming, ραδιόφωνο και θύρες USB & jack για 

σύνδεση εξωτερικής συσκευής) 

Πλήρης πίνακας οργάνων, με trip computer & ένδειξη προτεινόμενης σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων

Κλειστό ντουλαπάκι στο πάνω μέρος του ταμπλό, μπροστά απο τον οδηγό, με χώρο 1,2lt με 3 παροχές (2 USB φόρτισης μόνο + 1 

12V) - Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού - Ποτηροθήκες

Κιτ καπνιστή (φορητό σταχτοδοχείο & αναπτήρας σε υποδοχή - πρίζα 12V) 

Ράφι οροφής για αποθήκευση εγγράφων - μικροαντικειμένων και πλαφονιέρα φωτισμού καμπίνας

Ασύμμετρες πίσω πόρτες (60-40), full μεταλλικές (χωρίς τζάμια) για προστασία των φορτίων, με μηχανική συγκράτηση στις 90
ο
 και 

άνοιγμα εώς 180
ο
 (για φόρτωση με clark, πρόσβαση σε ράμπες)

Δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης με μηχανισμό συγκράτησης (άνοιγμα 716mm)

Προστατευτική επένδυση δαπέδου χώρου φόρτωσης από καουτσούκ και πλαστικές προστατευτικές επενδύσεις πλαϊνών (μέχρι το μισό 

ύψος)

10 σημεία πρόσδεσης φορτίου στον χώρο φόρτωσης (τα 6 στο πάτωμα) & πλαφονιέρα οροφής

Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος,προφυλακτήρες, χειρολαβές & καθρέπτες σε μαύρο ματ πλαστικό

Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων και εργαλεία αλλαγής τροχού

Λασπωτήρες εμπρός - πίσω

Πλήρες, κλειστό, μεταλλικό διαχωριστικό με τζάμι (υγειονομικό) και μονό κάθισμα συνοδηγού

PCU88: PACK PLUS - Multimedia EASY LINK με οθόνη 8'',  Kάμερα οπισθοπορείας και Phone Mirroring

PCV98: PACK 236 -Πλήρες, μεταλλικό, περιστρεφόμενο διαχωριστικό πλέγμα που συνδυάζεται με μονό κάθισμα συνοδηγού 

αναδιπλούμενο-ανακλινόμενο για επιμήκυνση χώρου φόρτωσης (max 2,36m)

PARV18: Δίφυλλη πίσω πόρτα με τζάμια (θερμαινόμενo & με υαλοκαθαριστήρα στη μεγάλη πόρτα)

PRLUMI: Φωτισμός LED στο χώρο φόρτωσης

REAR VIEW ASSIST: Σύστημα διαρκούς επιτήρησης χώρου πίσω από το όχημα (όχι για παρκάρισμα)

DANGMO: Blind Spot Warning (προειδοποίηση τυφλών σημείων)

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης (AIRBA2 + AIRBDE)

Μη μεταλλικά χρώματα: Λευκό Glacier (369), Γκρί Urban (KPW)

Μεταλλικά χρώματα: Ασημί Highland (KQA), Μπλε Iron (RQH), Μαύρο Nacre (676)

* τα αυτοκίνητα που αφορούν Εταιρική Πώληση καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση και Οδική βοήθεια με όριο τα 100.000Km (όποιο συμβεί πρώτο)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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