ALL NEW

RENAULT
EXPRESS VAN

οικονομικό και πρακτικό

άνοιγμα 180ο για πρόσβαση σε ράμπες και φόρτωση με clark

εύκολη φόρτωση
Χρειάζεστε ένα οικονομικό και λειτουργικό Van;
Το νέο Renault Express Van ήρθε για να κάνει
τη δουλειά! Με τις ασύμμετρες πίσω πόρτες
που ανοίγουν μέχρι τις 180ο, τον ωφέλιμο όγκο
των 3,3m3 και το μήκος του χώρου φόρτωσης
που φτάνει το 1,91m με σταθερό διαχωριστικό,
προσφέρει την καλύτερη σχέση μεταξύ του
μήκους χώρου φόρτωσης και του συνολικού
μήκους του αυτοκινήτου. Στην έκδοση του
σπαστού διαχωριστικού με το συρμάτινο
και αναδιπλούμενο τμήμα* και το πλήρως
αναδιπλούμενο κάθισμα του συνοδηγού, ο
ωφέλιμος όγκος φτάνει τα 3,7m3 και το ωφέλιμο
μήκος φόρτωσης τα 2,36m. Παράλληλα, η
δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα προσφέρει το
μεγαλύτερο άνοιγμα στην κατηγορία (716mm),
για εύκολη φόρτωση. Το νέο Express Van είναι
απλά το επαγγελματικό μοντέλο που ξεπερνά τις
προσδοκίες σας.
* ανάλογα με την έκδοση

αναδιπλούμενο διαχωριστικό πλέγμα για μήκος χώρου φόρτωσης μέχρι 2,36m

716mm πλευρικό άνοιγμα, το μεγαλύτερο στην κατηγορία και όγκος χώρου φόρτωσης έως και 3,7m3

υποβοήθηση ορατότητας πίσω και smartphone mirroring

σύστημα πολυμέσων easy link

άνεση και πολυμέσα
που βελτιώνουν την
αποδοτικότητα
Ο χρόνος που περνάτε στο τιμόνι είναι
πολύτιμος. Το νέο Express Van προσφέρει όλα
τα βασικά συστήματα άνεσης και πολυμέσων.
Κάθισμα οδηγού και τιμόνι με ρύθμιση ύψους*,
υποβραχιόνιο*, εργονομικά χειριστήρια και
καθίσματα που εξασφαλίζουν το ιδανικό επίπεδο
άνεσης. Το σύστημα πολυμέσων Easy Link* σάς
δίνει τη δυνατότητα προβολής του smartphone
σας στην οθόνη του αυτοκινήτου. Χάρη σε αυτό
έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες πλοήγησης, τη
μουσική και τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας.
Τέλος, η συνδεσιμότητα περνά σε άλλο επίπεδο,
αυτό της ασφάλειας, χάρη στο σύστημα κλήσης
έκτακτης ανάγκης (E-call) που περιλαμβάνεται
στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων.
*εξαρτάται από την έκδοση.

E-call: Αυτόματη ή χειροκίνητη κλήση προς το 112, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

αποθηκευτικός χώρος οροφής, χώρος στο ταμπλό και ντουλαπάκι συνοδηγού με πορτάκι.

κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού

με πνεύμα
πρακτικότητας
Στην καθημερινή χρήση, χρειαζόμαστε να
έχουμε πρόσβαση παντού. Το νέο Express Van
προσφέρει ευρύχωρη καμπίνα επιβατών και μία
πληθώρα αποθηκευτικών χώρων ώστε να έχετε
τη δυνατότητα να φυλάξετε όλα τα πράγματα
που χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας:
στυλό, δελτία παραγγελίας μεγέθους Α4, tablet,
υπολογιστή, τηλέφωνο, μπουκάλια με νερό
κλπ. Στην οροφή υπάρχει ένα μεγάλο ράφι με
χωρητικότητα που φτάνει τα 28l και μπορεί να
φιλοξενήσει τα ρούχα και τον εξοπλισμό της
εργασίας σας.
Το κλειστό ντουλαπάκι* με χωρητικότητα 7,4l
μπορεί να χωρέσει τα έγγραφα καθώς και τα
διάφορα καθημερινά προσωπικά σας είδη. Πάνω
από το τιμόνι υπάρχει επίσης ένας ακόμα χώρος
με καπάκι στον οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε
αντικείμενα όπως τα γυαλιά ηλίου ή τα κλειδιά
σας, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα από τον
οδηγό.
* ανάλογα με την έκδοση

κλειστός χώρος αποθήκευσης πάνω από το τιμόνι με 3 παροχές (12V και 2 USB)

Express Van με ψυκτικό θάλαμο

ένα επαγγελματικό
όχημα, στα μέτρα σας
Εάν είστε τεχνικός, το αυτοκίνητό σας μπορεί
να εξοπλιστεί σαν κινητό συνεργείο. Έμπορος
τροφίμων; Μία έκδοση με ψυκτικό θάλαμο για να
μεταφέρετε τα ευαίσθητα φρούτα και λαχανικά.
Το Express Van προσφέρεται με διάφορους
τύπους μετασκευής. Με οτιδήποτε και να
ασχολείστε, θα βρείτε ένα μοντέλο στη γκάμα,
που να ικανοποιεί ακριβώς τις δικές σας ανάγκες.
Ένα ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων από τη Renault,
μετασκευαστών, θα σας εξασφαλίσει την άριστη
ποιότητα της μετασκευής που θα ικανοποιήσει
τις απαιτήσεις της δουλειάς σας. Μιλάμε για ένα
μοντέλο φτιαγμένο στα μέτρα σας!
Express Van μετασκευασμένο σε κινητό συνεργείο

ευκολία στην οδήγηση και αναβαθμισμένο επίπεδο ασφαλείας
Κάνετε τη δουλειά σας πιο εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια, με τη βοήθεια του Renault Express Van.
Μια πλήρης γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης σάς διευκολύνει σε κάθε σας διαδρομή και κάνει εύκολες τις
μανούβρες για παρκάρισμα.

Υποβοήθηση ορατότητας προς τα πίσω* (Rear View Assist),
όπου αντί για τον κλασσικό μεσαίο εσωτερικό καθρέπτη, υπάρχει
ψηφιακή οθόνη που σας εξασφαλίζει ορατότητα του χώρου πίσω
από το αυτοκίνητο, αναμεταδίδοντας την εικόνα από την κάμερα.
Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο σύστημα ειδικά για τις εκδόσεις με
σταθερό διαχωριστικό καμπίνας!

Έλεγχος/προειδοποίηση τυφλών σημείων* (Blind Spot warning).
Σύστημα ενεργό από τα 30 έως τα 140km, που ενημερώνει αυτόματα
τον οδηγό, μέσω οπτικών προειδοποιήσεων, για την παρουσία
άλλων οχημάτων στις περιοχές που δεν είναι ορατές από τους
καθρέπτες.

Κυρτός καθρέπτης με ευρυγώνια κάλυψη περιοχής* στο σκιάδιο
του συνοδηγού, που βελτιώνει το οπτικό σας πεδίο και βοηθά στην
ελαχιστοποίηση του φαινομένου των τυφλών σημείων, ειδικά στις
διασταυρώσεις κατά την είσοδο σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

Κάμερα οπισθοπορίας*. Εμφανίζει στην οθόνη του συστήματος
πολυμέσων EASY LINK, εικόνα του περιβάλλοντος πίσω από το
αυτοκίνητο όταν επιλέγεται η όπισθεν. Οι κατευθυντήριες γραμμές
που εμφανίζονται, κάνουν τις μανούβρες ευκολότερες και το
παρκάρισμα ασφαλέστερο.

*ανάλογα με την έκδοση

Περιοριστής ταχύτητας*. Βοηθά τον οδηγό να μην ξεπεράσει μία
προκαθορισμένη ταχύτητα.
Cruise Control*. Ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα χωρίς να
χρειάζεται ο οδηγός να πατάει το γκάζι.

Διευρυμένη λειτουργία του έξυπνου συστήματος ελέγχου
πρόσφυσης*. Βελτιστοποιεί τον βαθμό πρόσφυσης σε δύσκολες
συνθήκες κίνησης. Λειτουργεί μέχρι τα 50km/h και ενεργοποιείται
χειροκίνητα, βοηθώντας τον οδηγό να διατηρήσει τον έλεγχο του
αυτοκινήτου σε περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης.

Υποβοήθηση περιορισμού των ταλαντώσεων ενός
ρυμουλκούμενου. Βοηθά στη διατήρηση της πορείας σας όταν
ρυμουλκείτε τρέιλερ. Το σύστημα περιορίζει τις ταλαντώσεις χωρίς
να μειώνει την ταχύτητα του αυτοκινήτου, και βελτιώνει την οδική
συμπεριφορά κατά την οδήγηση με ισχυρούς πλευρικούς ανέμους
και κατά την κίνηση σε ανώμαλο οδόστρωμα.

Αισθητήρες πάρκινγκ εμπρός και πίσω*. Διευκολύνουν τις
μανούβρες του παρκαρίσματος ενημερώνοντας τον οδηγό μέσω
οπτικών και ηχητικών σημάτων, για την απόσταση τυχόν εμποδίων
μπροστά και πίσω από το αυτοκίνητο.

Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα. Σύστημα που συνδυάζεται με
το ESC (Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας). Κρατά αυτόματα
πατημένα τα φρένα για 2 δευτερόλεπτα, όσο χρόνο δηλαδή χρειάζεται
ο οδηγός να μετακινήσει το πόδι του από το φρένο στα γκάζι. Το
σύστημα ενεργοποιείται μόλις η κλίση του δρόμου υπερβεί το 3%.

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC). Σύστημα που ελέγχει
την υποστροφή και το επίπεδο της πρόσφυσης και βοηθά στη
διατήρηση του ελέγχου του αυτοκινήτου σε δύσκολες καταστάσεις
(αποφυγή ξαφνικού εμποδίου, απώλεια πρόσφυσης στο μέσον μίας
στροφής κ.λπ.).

χρωματολόγιο

Λευκό Glacier (Α)

Γκρι Urban (Α)

Μαύρο Nacre (ΕΧ)

Ασημί Highland (ΕΧ)

Ανθρακί Comet (ΕΧ)(1)

Μπλε Iron (ΕΧ)

(1) Σύντομα διαθέσιμο
(Α) Απλό χρώμα
(ΕΧ) Χρώμα ειδικής βαφής
Κατόπιν παραγγελίας υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά χρώματα.
Οι φωτογραφίες δεν αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα
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Χώρος φόρτωσης
όγκος χώρου φόρτωσης πίσω από το μονοκόμματο/τμηματικό διαχωριστικό (dm3)
όγκος χώρου φόρτωσης με αναδιπλωμένο διαχωριστικό και αναδιπλωμένο
κάθισμα συνοδηγού (dm3)
ύψος πίσω θυρών (mm)

Express Van
3.700

(1) με διαμήκεις μπάρες οροφής (2) με κεραία (3) απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο (4) πλάτος πλευρικού ανοίγματος
(5)μήκος χώρου φόρτωσης με αναδιπλωμένο διαχωριστικό και αναδιπλωμένο κάθισμα συνοδηγού (6) μήκος χώρου
φόρτωσης πίσω από το σταθερό διαχωριστικό (7) Πλάτος σε ύψος 100mm από το κατώφλι φόρτωσης, σε χιλιοστά.

1.844

Οι διαστάσεις είναι σε mm

3.300

ενεργειακή σήμανση και τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών

0358181

Continental

205/60 R 16 92 H

C1

0358798

Continental

185/65 R 15 92 T XL

71 dB

C1

71 dB

A3055

Giti Tire

215/65R16 98 H

C1

254413

MICHELIN

185/65R15 92 T XL

71 dB

C1

68 dB

561741

MICHELIN

195/55R16 87 H

C1

68 dB

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/740
Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού
Δείκτης ικανότητας φόρτισης
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης
Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης
Ελαστικό χιονιού για έντονη χιονόπτωση
Ελαστικό χιονιού για έντονο παγετό
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής
Ημερομηνία λήξης παραγωγής
Έκδοση φορτίου
Συμπληρωματικές πληροφορίες

Continental
EcoContact 6
0358181
205/60 R16
92
H
A
A
B
71 dB
Όχι
Όχι
26/20
SL

Continental
EcoContact 6
0358798
185/65 R15
92
T
A
A
B
71 dB
Όχι
Όχι
14/20
XL

Giti Tire
GitiPremium SUVPX1
A3055
215/65 R16
98
H
C
B
B
71 dB
Όχι
Όχι
28/17
info in english

MICHELIN
CROSSCLIMATE+
254413
185/65 R15
92
T
C
B
A
68 dB
Όχι
Όχι
26/16
XL
185/65 R15 92T XL TL
CROSSCLIMATE+ MI

MICHELIN
PRIMACY 4 S2
561741
195/55 R16
87
H
B
A
A
68 dB
Όχι
Όχι
17/18
195/55 R16 87H TL PRIMACY
4 S2 MI

αξεσουάρ

1.

2.

1.	Αντιολισθητική επένδυση ξύλου. Αντιολισθητική
προστασία δαπέδου για τους θόλους των
τροχών και τα πλευρικά τοιχώματα που
προσφέρουν ασφάλεια στο χώρο φόρτωσης
του Express Van.
2.	Αλουμινένια σχάρα οροφής. Μεταφέρει μέχρι
80 κιλά στην οροφή του αυτοκινήτου σας,
εύκολα και με ασφάλεια.
3.	Σύστημα κοτσαδόρου. Το σύστημα αυτό είναι
εύκολο στη σύνδεση και σας επιτρέπει να
ρυμουλκήσετε τρέιλερ με όσα χρειάζεστε στη
δουλειά σας.
4.	Λαστιχένια πατάκια. Προστατεύουν το δάπεδο
του χώρου επιβατών και είναι εύκολα στον
καθαρισμό και το πλύσιμο.

3.

4.

5.

5.	Υποβραχιόνιο οδηγού. Βελτιώνει το επίπεδο
άνεσης και προσφέρει επιπλέον αποθηκευτικό
χώρο.

Renault Pro+

Renault Pro+
η μάρκα των "ειδικών"
Η Renault κατέχει κορυφαία θέση στην αγορά των επαγγελματικών
αυτοκινήτων για πάνω από έναν αιώνα με σκοπό να προσφέρει
στους επαγγελματίες πελάτες της, προσαρμοσμένες και
καινοτόμες λύσεις σε ό,τι αφορά προϊόντα και υπηρεσίες. Για
αυτό και δημιουργήσαμε το Renault Pro+, μία μάρκα "ειδικών"
αποκλειστικά για χρήστες επαγγελματικών οχημάτων.
Η γκάμα των αυτοκινήτων (Express Van, Trafic, Master),
δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την καθημερινότητα του κάθε
επαγγελματία.
Με το δίκτυο των συνεργαζόμενων αμαξοποιών/μετασκευαστών, το
δίκτυο Renault Pro+ μπορεί να σας προσφέρει την καταλληλότερη
λύση μετασκευής, για τις δικές σας εξειδικευμένες επαγγελματικές
ανάγκες. Λύσεις από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

Για περισσότερες εμπειρίες από το νέο Renault Express Van, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.renault.gr
Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της, κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Αυτό το έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή
πειραματικά μοντέλα. Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της η Renault διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, τα αυτοκίνητα και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται και
περιγράφονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους διανομείς της Renault το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να
παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον διανομέα της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν την εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού χώρου.
Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης, στο σύνολό της ή οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε
τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Renault.
3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000 χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).
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