
Μη μεταλλικά χρώματα: Λευκό Glacier (369), Γκρί Urban (KPW), Μπλέ Cumulus (RQU - όχι σε H2) 0 €
Μεταλλικά χρώματα: Μαύρο Midnight (D68), Γκρί Comete (KNA - όχι σε H2), Ασημί Highland (KQA),                                       
Κόκκινο Carmin (NPF - όχι σε H2) 450 €

2η πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης στην αριστερή πλευρά (PLGCT) 450 €
Δίφυλλη πίσω πόρτα με τζάμια (PARV18) 450 €
Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης (AIRBA2) 250 €

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

TRAFIC VAN         
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σύστημα υποβοήθησης οικονομίας Stop&Start
Σύστημα υποβοήθησης οικονομίας με διακόπτη ECO mode & ένδειξη προτεινόμενης σχέσης κιβωτίου
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESP), Extended Grip traction control & σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης 
σε δρόμο με κλίση (Hill Start Assist)      
ABS με σύστημα υποβοήθησης σε απότομο φρενάρισμα AFU & ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης EBV
Αερόσακος οδηγού και σύστημα (E-call) κλήσης έκτακτης ανάγκης στο 112 (αυτόματη ή χειροκίνητη) 
Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος, με προεντατήρες και περιοριστή ισχύος
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης ζώνης ασφαλείας οδηγού
Εμπρός προσκέφαλα (ρυθμιζόμενα καθ' ύψος τα 2 εξωτερικά) 
Πολυρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού καθ' ύψος, με υποστήριξη μέσης και υποβραχιόνιο                                                                                                                                  

Κιτ καπνιστή (φορητό σταχτοδοχείο & αναπτήρας για υποδοχή 12V) + 1 πρίζα αξεσουάρ 12V

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος με ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση
Air Condition με φίλτρο γύρης 
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός 
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες 
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό 2 ζωνών, αυτόματο κλείδωμα θυρών στην εκκίνηση & Immobiliser 
Multimedia EASY LINK με οθόνη 8'',  με Phone Mirroring και χειριστήρια στην κολώνα του τιμονιού 
Bluetooth,MP3,Audio streaming,ραδιόφωνο,θύρες σύνδεσης εξωτερικής συσκευής USB 1+2 φόρτισης
Πίνακας οργάνων (ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας, διαστήματος service) & υπολογιστής ταξιδίου
Cruise control (ρυθμιστής - περιοριστής ταχύτητας) με χειριστήρια στο τιμόνι
Αισθητήρες φωτός - βροχής
Αισθητήρες πίεσης ελαστικών
Easy Life ΣΥΡΟΜΕΝΟ ντουλαπάκι συνοδηγού  & αποθηκευτικοί χώροι σε ταμπλό και πόρτες (90lt)

Πλήρες, κλειστό μεταλλικό διαχωριστικό με τζάμι +καταπακτή επιμήκυνσης χώρου φόρτωσης (+1,2m)

Προβολείς ομίχλης και φώτα LED σε σχήμα C-Shape
Δίφυλλη full μεταλλική πίσω πόρτα, με μηχανική συγκράτηση στις 90ο και άνοιγμα εώς 180ο                                                

Δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης με μηχανισμό συγκράτησης
Πλαστικές προστατευτικές επενδύσεις πλαϊνών (μέχρι το μισό ύψος) 
Σημεία πρόσδεσης φορτίου σε δάπεδο & πλαϊνά του χώρου φόρτωσης (14 στα L1 - 16 στα L2)
Κάμερα οπισθοπορείας (μόνο στα H1) με προβολή εικόνας στην EASY LINK οθόνη 8'' 
Αισθητήρες parking πίσω με ηχητική ειδοποίηση
Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος,προφυλακτήρες, χειρολαβές & καθρέπτες σε μαύρο ματ πλαστικό
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων σε ανθρακί χρώμα
Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων και εργαλεία αλλαγής τροχού
Λασπωτήρες πίσω

PACK Mobile Office: 2πλό κάθισμα συνοδηγού με ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας με χώρο για laptop, 
ταμπλέτα στήριξης εγγράφων και χώρο φύλαξης στην βάση του, χωρητικότητας 54lt 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Φεβρουάριος 2023



Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro6 D-FULL
Καύσιμο Diesel

Τύπος
Υπερτροφοδοτούμενος με Turbo 
μεταβλητής γεωμετρίας / άμεσου 

ψεκασμού common rail
Κυβισμός (cm3) 1,997
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων 4 / 16
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ. 110 / 3.500
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ. 300 / 1.500

Κίνηση / Μετάδοση
Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο έξι      (6) 

σχέσεων + E.S.P adaptive ,                 
Hill Start Assist & Extend Grip

Σύστημα διεύθυνσης Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη 
υποβοήθηση

Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m) 11.84

Σύστημα πέδησης Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω 
με A.B.S, E.B.D & A.F.U 

Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών 205/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt) 80 / 24
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km) 6,9 - 7,8
Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km) 182 - 204

Μικτό βάρος (kg) 2,800
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό 1,017
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg) 750 / 2.000
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m3) 5.8
Μεταξόνιο (mm) 3,098
Συνολικό μήκος (mm) 5,080
Εμπρός πρόβολος (mm) 1,014
Πίσω πρόβολος (mm) 968
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm) 1.956 / 2.283
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό 1,971
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm) 2,537
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 400mm από το πάτωμα (mm) 2,537
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1m από το πάτωμα (mm) 2,250
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τον χώρο κάτω από το διπλό κάθισμα (mm) 2,950
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τα πόδια του εξωτερικού συνεπιβάτη (mm) 3,750
Διαστάσεις καταπακτής διαχωριστικού (πλάτος χ ύψος mm) 510 x 222
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm) 1,662
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm) 1,268
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 70mm (mm) 1,391
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm) 1,320
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm) 1,387
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας max (mm) 1,030
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm) 907
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm) 1,284
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό 552
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο  & ανάλογα με τον εξοπλισμό 160

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών) 5 χρόνια / 100.000km
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων) 12 χρόνια / 3 χρόνια
*Οδική Βοήθεια (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών) 5 χρόνια / 100.000km

TRAFIC VAN  L1H1 T27                                                                                                                                                            
2.0 Blue dCi 110hp (FG E1 111 WM)       

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*

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

Φεβρουάριος 2023



Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro6 D-FULL
Καύσιμο Diesel

Τύπος
Υπερτροφοδοτούμενος με Turbo 
μεταβλητής γεωμετρίας / άμεσου 

ψεκασμού common rail
Κυβισμός (cm3) 1,997
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων 4 / 16
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ. 130 / 3.500
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ. 330 / 1.500

Κίνηση / Μετάδοση
Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο έξι      (6) 

σχέσεων + E.S.P adaptive ,                 
Hill Start Assist & Extend Grip

Σύστημα διεύθυνσης Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη 
υποβοήθηση

Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m) 11.84

Σύστημα πέδησης Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω 
με A.B.S, E.B.D & A.F.U 

Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών 205/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt) 80 / 24
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km) 6,9 - 7,8
Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km) 182 - 204

Μικτό βάρος (kg) 2.900 - 3.010
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό 1,227
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg) 750 / 2.000
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m3) 5.8
Μεταξόνιο (mm) 3,098
Συνολικό μήκος (mm) 5,080
Εμπρός πρόβολος (mm) 1,014
Πίσω πρόβολος (mm) 968
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm) 1.956 / 2.283
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό 1,971
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm) 2,537
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 400mm από το πάτωμα (mm) 2,537
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1m από το πάτωμα (mm) 2,250
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τον χώρο κάτω από το διπλό κάθισμα (mm) 2,950
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τα πόδια του εξωτερικού συνεπιβάτη (mm) 3,750
Διαστάσεις καταπακτής διαχωριστικού (πλάτος χ ύψος mm) 510 x 222
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm) 1,662
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm) 1,268
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 70mm (mm) 1,391
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm) 1,320
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm) 1,387
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας max (mm) 1,030
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm) 907
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm) 1,284
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό 552
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο  & ανάλογα με τον εξοπλισμό 160

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών) 5 χρόνια / 100.000km
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων) 12 χρόνια / 3 χρόνια
*Οδική Βοήθεια (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών) 5 χρόνια / 100.000km

TRAFIC VAN  L1H1 T29                                                                                                                                                            
2.0 Blue dCi 130hp (FG E1 112 YM)       

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*

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

Φεβρουάριος 2023



Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro6 D-FULL
Καύσιμο Diesel

Τύπος
Υπερτροφοδοτούμενος με Turbo 
μεταβλητής γεωμετρίας / άμεσου 

ψεκασμού common rail
Κυβισμός (cm3) 1,997
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων 4 / 16
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ. 130 / 3.500
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ. 330 / 1.500

Κίνηση / Μετάδοση
Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο έξι      (6) 

σχέσεων + E.S.P adaptive ,                 
Hill Start Assist & Extend Grip

Σύστημα διεύθυνσης Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη 
υποβοήθηση

Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m) 13.17

Σύστημα πέδησης Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω 
με A.B.S, E.B.D & A.F.U 

Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών 205/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt) 80 / 24
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km) 7,0 - 7,8
Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km) 184 - 204

Μικτό βάρος (kg) 3.010 - 3.070
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό 1,251
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg) 750 / 2.000
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m3) 7.7
Μεταξόνιο (mm) 3,498
Συνολικό μήκος (mm) 5,480
Εμπρός πρόβολος (mm) 1,014
Πίσω πρόβολος (mm) 968
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm) 1.956 / 2.283
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό 1,967
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm) 2,937
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 400mm από το πάτωμα (mm) 2,937
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1m από το πάτωμα (mm) 2,650
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τον χώρο κάτω από το διπλό κάθισμα (mm) 3,350
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τα πόδια του εξωτερικού συνεπιβάτη (mm) 4,150
Διαστάσεις καταπακτής διαχωριστικού (πλάτος χ ύψος mm) 510 x 222
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm) 1,662
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm) 1,268
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 70mm (mm) 1,391
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm) 1,320
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm) 1,387
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας max (mm) 1,030
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm) 907
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm) 1,284
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό 552
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο  & ανάλογα με τον εξοπλισμό 160

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών) 5 χρόνια / 100.000km
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων) 12 χρόνια / 3 χρόνια
*Οδική Βοήθεια (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών) 5 χρόνια / 100.000km

TRAFIC VAN  L2H1 T30                                                                                                                                                            
2.0 Blue dCi 130hp (FG E1 213 YM)       

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*

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

Φεβρουάριος 2023



Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro6 D-FULL
Καύσιμο Diesel

Τύπος
Υπερτροφοδοτούμενος με Turbo 
μεταβλητής γεωμετρίας / άμεσου 

ψεκασμού common rail
Κυβισμός (cm3) 1,997
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων 4 / 16
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ. 150 / 3.500
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ. 350 / 1.500

Κίνηση / Μετάδοση
Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο έξι      (6) 

σχέσεων + E.S.P adaptive ,                 
Hill Start Assist & Extend Grip

Σύστημα διεύθυνσης Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη 
υποβοήθηση

Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m) 13.17

Σύστημα πέδησης Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω 
με A.B.S, E.B.D & A.F.U 

Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών 215/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt) 80 / 24
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km) 8,1 - 8,5
Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km) 212 - 227

Μικτό βάρος (kg) 3,010
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό 1,089
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg) 750 / 2.000
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m3) 8.9
Μεταξόνιο (mm) 3,498
Συνολικό μήκος (mm) 5,480
Εμπρός πρόβολος (mm) 1,014
Πίσω πρόβολος (mm) 968
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm) 1.956 / 2.283
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό 2,498
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm) 2,937
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 400mm από το πάτωμα (mm) 2,937
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1m από το πάτωμα (mm) 2,650
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τον χώρο κάτω από το διπλό κάθισμα (mm) 3,350
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τα πόδια του εξωτερικού συνεπιβάτη (mm) 4,150
Διαστάσεις καταπακτής διαχωριστικού (πλάτος χ ύψος mm) 510 x 222
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm) 1,662
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm) 1,268
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 70mm (mm) 1,391
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm) 1,820
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm) 1,898
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας max (mm) 1,030
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm) 907
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm) 1,284
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό 552
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο  & ανάλογα με τον εξοπλισμό 160

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών) 5 χρόνια / 100.000km
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων) 12 χρόνια / 3 χρόνια
*Οδική Βοήθεια (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών) 5 χρόνια / 100.000km

TRAFIC VAN  L2H2 T29                                                                                                                                                            
2.0 Blue dCi 150hp (FG E1 222 UM)       

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*

*τα αυτοκίνητα που αφορούν Εταιρική Πώληση καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση με όριο τα 100.000Km (όποιο συμβεί πρώτο) και δεν καλύπτονται από Οδική Βοήθεια
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      TRAFIC VAN (D-FULL)
L1H1 T27                                

2.0 Blue dCi 110hp                
(FG E1 111 WM)                           

ΚΟΝΤΟ - ΧΑΜΗΛΗ  

L1H1 T29                                
2.0 Blue dCi 130hp                                 

(FG E1 112 YM)                         
ΚΟΝΤΟ - ΧΑΜΗΛΗ  

L2H1 T30                                
2.0 Blue dCi 130hp                                                      

(FG E1 213 YM)                       
ΜΑΚΡΥ - ΧΑΜΗΛΗ   

L2H2 T29                                
2.0 Blue dCi 150hp               

(FG E1 222 UM)                        
ΜΑΚΡΥ - ΨΗΛΗ   

Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
Καύσιμο
Τύπος
Κυβισμός (cm3)
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ. 110 / 3.500 150 / 3.500
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ. 300 / 1.500 350 / 1.500
Κίνηση / Μετάδοση
Σύστημα διεύθυνσης
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)
Σύστημα πέδησης
Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών  215/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt)
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km) 7,0 - 7,8 8,1 - 8,5
Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km) 184 - 204 212 - 227

Μικτό βάρος (kg) 2,800 2.900 - 3.010 3.010 - 3.070 3,010
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με τον εξοπλισμό 1,017 1,227 1,251 1,089
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg) 
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m3) 5.8 7.7 8.9
Μεταξόνιο (mm)
Συνολικό μήκος (mm)
Εμπρός πρόβολος (mm)
Πίσω πρόβολος (mm)
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm) 
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό 1,967 2,498
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm) 2,937 2,937
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1m από το πάτωμα (mm) 2,650 2,650
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τον χώρο κάτω από το διπλό κάθισμα συνεπιβατών (mm) 3,350 3,350
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τα πόδια του εξωτερικού συνεπιβάτη (mm) 4,150 4,150
Διαστάσεις καταπακτής διαχωριστικού (πλάτος χ ύψος mm) 
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm) 
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 70mm (mm)
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm) 1,820
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm) 1,898
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας max (mm)
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm)
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm)
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο  & ανάλογα με τον εξοπλισμό

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών) 
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων)
*Οδική Βοήθεια RENAULT ASSISTANCE (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών) 
*τα αυτοκίνητα που αφορούν Εταιρική Πώληση καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση με όριο τα 100.000Km (όποιο συμβεί πρώτο) και δεν καλύπτονται από Οδική Βοήθεια

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*
5 χρόνια / 100.000km

12 χρόνια / 3 χρόνια
5 χρόνια / 100.000km

160

3,750
510 x 222

1,662
1,268
1,391

1,320
1,387

1,030
907

1,284
552

2,950

750 / 2.000

3,098 3,498
5,080 5,480

1,014
968

1956 / 2.283
1,971
2,537
2,250

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

130 / 3.500
330 / 1.500

Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων + E.S.P adaptive , Hill Start Assist & Extend Grip
Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση

11.84 13.17
Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S, E.B.D & A.F.U 

205/65 R16
80 / 24

6,9 - 7,8
182 - 204

4 / 16

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Euro6 D-FULL

Diesel
Υπερτροφοδοτούμενος με Turbo μεταβλητής γεωμετρίας / άμεσου ψεκασμού common rail

1,997

Φεβρουάριος 2023


	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ TRAFIC VAN
	ΤΕΧΝΙΚΑ (FG E1 111 WM)
	ΤΕΧΝΙΚΑ (FG E1 112 YM)
	ΤΕΧΝΙΚΑ (FG E1 213 YM)
	ΤΕΧΝΙΚΑ (FG E1 222 UM)
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TOTAL

