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Tehokas ja käytännöllinen





Lastaamisen 
helppoutta
Tarvitsetko tehokkaan ja toimivan pakettiauton? 

Uusi Renault Express on juuri oikea valinta! Sen 

mahdollistavat mm. epäsymmetriset 180° 

aukeavat pariovet, 3,3 m3 hyötytilavuus, sekä 1,91 m 

pitkä tavaratila, joka on pienten pakettiautojen 

luokassa pisin suhteutettuna auton ulkopituuteen. 

Myös Express:n 716 mm liukuoven lastausaukon 

leveys on luokkansa paras. Uusi Express on 

yksinkertaisesti juuri oikea auto erittäin moniin 

käyttötarkoituksiin.

180° aukeavat pariovet

Tavaratilassa on lastauspituutta jopa 1.91 m



716 mm leveä liukuoven lastausaukko ja 3,3 m3 lastaustilavuus



Kamerataustapeili ja älypuhelimien peilaustoiminto (lisävarusteita)



Tehokkuutta 
mukavuuden ja 
multimedian avulla
Autosi ohjauspyörän takana käyttämäsi aika on 

rahaa. Uudessa Express:ssä on tarvittavat 

työkalut sujuvaan ja tuottavaan työskentelyyn. 

Ergonominen kuljettajan istuin ja ohjauspyörä 

(korkeussäädettävät) ja kyynärnoja* tarjoavat 

runsaasti arvostettua matkustusmukavuutta. 

Easy Link -multimediajärjestelmä* mahdollistaa  

tärkeimpien älypuhelinsovellusten (mm. navigointi, 

musikkisoitin, puhelintoiminnot) käyttämisen 

suoraan kojelaudan kosketusnäytöltä. Langaton 

induktiolatausalusta tarjoaa lisäksi nopean ja 

vaivattoman tavan varmistaa, että puhelimessasi 

on aina riittävästi virtaa.

* lisävaruste.

** varmista puhelinmallin yhteensopivuus

Easy link -multimediajärjestelmä (lisävaruste)

Langaton induktiolatausalusta (lisävaruste)



Säilytystilat tuulilasin yläpuolella ja kojelaudan päällä, sekä kannellinen hansikaslokero (lisävaruste)



Käytännöllisyyden 
hengessä

Tarvitset mm. kyniä, muistivihkoja, tilauskirjoja, 

tabletteja, tietokoneita, juomapulloja ja monia 

muita tavaroita päivittäisessä arjessasi. Uusi 

Express tarjoaa runsaasti monikäyttöistä 

säilytystilaa myös ohjaamoon. Suurimpana näistä 

on tuulilasin yläpuolella sijaitseva 21,8 litran hylly, 

jonne voit sijoittaa esimerkiksi työvaatteita tai 

muita suurempia tarvikkeita. Kannelliseen 7,4 litran 

hansikaslokeroon* mahtuu esimerkiksi asiakirjoja 

tai muita pienempiä usein tarvittavia esineitä. 

Ohjauspyörän yläpuolella sijaitseva, kannellinen 

säilytystila on puolestaan erinomainen paikka 

vaikkapa silmälaseille tai avaimille.

* lisävaruste

Kannellinen hansikaslokero (lisävaruste)

Säilytystila kojelaudassa ohjauspyörän yläpuolella



kylmäkuljetukseen varustettu Express



Sinulle räätälöity 
pakettiauto
Oletko teknikko, ja tarvitset liikkuvaa työpajaa? 

Tai kylmäkuljetusautoa tarvitseva pienviljelijä?  

Express on muunneltavissa todellisena räätälin-

työnä lukuisiin eri käyttötarkoituksiin. Kysy 

lisätietoja varustelumahdollisuuksista 

jälleenmyyjältäsi!

Tietyömaalle varustettu Express, sekä Express pick-up (ei saatavana Suomessa)

Express: liikkuva työpaja



Vaivaton ajettavuus, parantunut turvallisuus
Helpota työskentelyäsi ja paranna työturvallisuuttasi valistemalla Renault Express.  

Uudet, käytännölliset ja helppokäyttöiset ajoavustimet, sekä turvallisuusvarusteet on kehitetty huoletonta ja varmaa 

matkantekoa varten.

Kamerataustapeili* kamera auton takaosassa ja digitaalinäyttö 
tavallisen taustapeilin paikalla mahdollistavat ajonaikaisen 
jatkuvan näkymän auton taakse. Erittäin kätevä ja turvallinen 
apuväline umpipakettiautoihin. Huom! Järjestelmä on saatavilla 
myös jälkiasenteisena lisävarusteena.

Katvealueen varoitusjärjestelmä*, joka toimii nopeusalueella 30-140 
km/h, varoittaa sinua automaattisesti kuolleessa kulmassa olevista 
tienkäyttäjistä sivupeileissä sijaitsevilla varoitusvaloilla.

Katvealueen laajakulmapeili* matkustajan aurinkolipassa tarjoaa 
lisänäkyvyyttä kuolleeseen kulmaan ja helpottaa ajamista 
erityisesti Y-risteyksissä.

Peruutuskamera* tarjoaa kamerakuvan auton taakse, joko Easy 
Link -järjestelmän näytölle tai vaihtoehtoisesti taustapeiliin, kun 
peruutusvaihde kytketään päälle. Kameranäkymän apuviivat 
helpottavat auton pysäköintiä.

* lisävaruste



Vakiovarusteinen vakionopeuden säädin mahdollistaa vaivatto-
man ajamisen tasanopeudella ilman polkimia. Järjestelmä on 
varustettu myös nopeusrajoittimella.

Extended grip -järjestelmä sallii ajonvakautusjärjestelmältä 
suuremman luiston ja parantaa auton etenemiskykyä liukkailla 
alustoilla. Järjestelmä toimii 50 km/h saakka ja toimii ohjauspyörän 
läheisyydessä sijaitsevasta kytkimestä.

Tehdasasenteisen vetokoukun kanssa Expressin ominaisuuksiin 
kuuluu perävaunun vakautusjärjestelmä, joka ehkäisee vaunun 
huojuntaa auton ajonvakautusjärjestelmän avulla.

Etu- ja takapysäköintitutkat* avustavat pysäköintiä ja varoittavat 
auton lähellä olevista esteistä ääni- ja kuvasignaalein.

Mäkilähtöavustin ylläpitää järjestelmän jarrupaineen kahden 
sekunnin ajan, jolloin jalan siirtäminen kaasulle ja ylämäkeen 
liikkeelle lähteminen on huomattavasti vaivattomampaa. 
Järjestelmä aktivoituu 3 % nousukulmasta alkaen.

ESC-ajovakauden hallintajärjestelmä edesauttaa auton turvallista 
käyttäytymistä ääritilanteissa mm. rajoittamalla vetoluistoa, sekä 
ehkäisemällä ali- tai yliohjautumista.

* lisävaruste



Korivärit

Glacier valkoinen (perusväri)

Iron sininen (metalliväri)

Urban harmaa (erikoisväri)

Highland harmaa (metalliväri)

Pearl musta (metalliväri)

 

Myös muita korivärejä on saatavilla erikoistilauksena, näissä tapauksissa pyydämme kysymään lisätietoa saatavuudesta jälleenmyyjältäsi. 
Värimallit ovat viitteellisiä, eivätkä välttämättä vastaa todellisuutta paino- tai näyttölaiteteknisistä syistä.



PölykapselitIstuinverhoilu

Tumma INTI-istuinverhoilu (vakiovaruste, kyynärnoja 
lisävarusteena)

15” Kijaro-kokokapseli (vakiovaruste)



Vakio- ja lisävarusteet

Vakiovarusteet

Turvallisuus ja ajoavustimet
• Mäkilähtöavustin
• Kuljettajan turvatyyny
• E-Call -automaattinen hätäpuhelujärjestelmä
• Perävaunun vakautusjärjestelmä (jos 

tehdasasenteinen vetokoukku)
• Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä
• Kaukosäätöinen keskuslukitus
• ABS-lukkiutumaton jarrujärjestelmä 

hätäjarrutustehostimella
• Extended Grip -liukkaan tienpinnan apujärjestelmä
• Vakionopeuden säädin nopeusrajoittimella

Tavaratila
• Kuusi pyörivää sidontalenkkiä lattiassa
• Kiinteä, ikkunalla varustettu väliseinä
• Muovipintainen tavaratilan lattiaverhoilu

Mukavuus
• Ajovalojen kytkentäautomatiikka (ei automaattisia 

kaukovaloja)
• Avoin hansikaslokero kojelaudassa
• Säilytystilat tuulilasin yläpuolella, kojelaudan päällä 

keskellä, sekä kannellinen säilytystila ohjauspyörän 
yläpuolella

• Kolminappinen avain
• 12 V virran ulosotto ja kaksi mukitelinettä kojelaudassa
• Ilmastointilaite raitisilmasuodattimella
• Sähkötoimiset lasinnostimet
• ECO-ajotilajärjestelmä
• Sähkösäätöiset ja lämmitettävät ulkopeilit
• Istuinlämmitys kuljettajalle ja matkustajalle
• Kuljettajan istuimen ja ohjauspyörän korkeudensäätö
• Renkaanpaikkaussarja

Sisätilat
• INTI-istuinverhoilu
• Muoviverhous matkustamon jalkatilassa
• 3.5” TFT-näyttö mittaristossa
• R&Go Connect DAB-radio, jossa USB-liitin ja  Bluetooth® 

-liitettävyys, sekä yhteensopivuus RENAULT R&Go 
-puhelinapplikaation kanssa

Ulkoasu
• Mustat tekstuuripintaiset puskurit, ulkopeilit, 

ovenkahvat ja kylkilistat
• LED-päiväajovalot C-valokuviolla
• 15” teräsvanteet Kijaro-kokokapseleilla
• Epäsymmetriset takapariovet
• Liukuovi oikealla

Lisävarusteet
• Pysäköintitutkat eteen ja taakse
• Kamerataustapeili
• Peruutuskamera
• Katvealueen varoitusjärjestelmä
• Easy Link -multimediajärjestelmä (sisäänrakennetulla navigointilaitteistolla tai ilman) 8” kosketusnäytöllä, Android 

Auto™ ja Apple CarPlay™ -älypuhelinpeilaustuella, Bluetooth®-toiminnoilla, jossa usb-liitin etupaneelissa 
• LED-valaistus tavaratilaan
• Kertapainallustoiminto kuljettajan ikkunannostimeen
• Matkustajan turvatyyny, poiskytkentämahdollisuudella
• Sivu- ja verhoturvatyynyt kuljettajalle ja matkustajalle
• Katvealueen laajakulmapeili matkustajan aurinkolippaan
• Ikkunat parioviin (liukuoven ikkuna tilattavissa maahantuontikunnostamosta)
• Sumuvalot eteen
• Täysikokoinen varapyörä

Android Auto™ on Google Inc.:n tavaramerkki
Apple CarPlay™ on Apple Inc.:n tavaramerkki
Esimerkkikuvat ovat viitteellisiä, eivätkä välttämättä vastaa 
täysin Suomessa myytäviä autoja.
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(1) kattokaiteiden kanssa (ei saatavana Suomessa). (2) antennin kanssa. (3) maavara lastaamattomana. (4) liukuoven 
lastausaukon leveys. (5) lastauspituus avattavalla verkkoväliseinällä 8ei saatavana Suomessa). (6) lastauspituus peltisellä 
väliseinällä. (7) 100 mm korkeudella takapuskurista.

Tavaratilan hyötytilavuus (VDA, m3) 3,3



Jälkiasenteiset lisävarusteet

1.



1. Tavaratilaan on saatavana runsaasti erilaisia   
 vaihtoehtoja vaneriverhoiluun, joka parantaa   
 tavaratilan käytettävyyttä ja turvallisuutta.  
 Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi!

2. Alumiinisella kattotelineellä voit kuljettaa jopa 80 kg  
 kuorman vaivattomasti ja turvallisesti. 

3. Expressiin on saatavana sekä kiinteä, että irrotettava  
  vetokoukku perävaunun tai muun yhteensopivan   
 tavaratelineen kiinnittämistä varten.

4. Lattiamatot (kumi- tai tekstiilimallit) suojaavat   
 matkustamon lattiaa ja helpottavat puhtaanapitoa.

5. Kuljettajan istuimeen on saatavissa säilytystilalla   
 varustettu kyynärnoja.

4.

2.

5.

3.



Tekniset tiedot

*Ilmoitettu kantavuus on arvio ja se on ilmoitettu vakiovarusteiselle ajoneuvolle lastaamattomana, sekä kuljettajan paino (75 kg) huomioituna. Yksittäisen ajoneuvoyksilön kantavuus määrittyy 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (Coc) perusteella. Lisävarusteet vaikuttavat kantavuuteen vähentävästi.

Massat (kg)
Kantavuus* 625
Kokonaismassa 2 002
Vetomassa (jarruton) 685
Vetomassa (Jarrullinen) 1 200

Moottorit Blue dCi 75 Blue dCi 95
Iskutilavuus (cm3) / Sylinterien lukum. / Venttiilien lukum. 1,461 / 4 / 8 1,461 / 4 / 8
Maksimiteho kW EEC (hv), kierrosluvulla 55 (75) @ 3 000-3 750 70 (95) @ 3,000-3,750
Maksimivääntö Nm EEC at rpm 220 at 1,750-2,000 240 at 1,750-2,000
Polttoaineen syöttöjärjestelmä Common Rail
Polttoaine ja säiliön tilavuus (l) Diesel - 50
AdBlue®-säiliön tilavuus (l) 17
Päästöstandardi Euro 6 D-Temp
Vaihteiston tyyppi / Vaihteiden lukum. Manuaalivaihteisto / 6-vaihteinen
Stop & Start Vakiovaruste
Tavanomainen huoltoväli (1) Jopa 30 000 km / 2 vuotta

Msuorituskyky
Huippunopeus (km/h) 148,1 161,8
Kiihtyvyys 0 - 100 km/h (s) 16,3 13

Polttoaineen kulutus ja CO2(2)-päästöt
Mittausprotokolla WLTP(3)
Yhdistetty polttoaineen kulutus (l/100 km) (min/max) 5,0 / 5,5
CO2-päästö (g/km) (min/max) 131 / 144

Ohjaus
Kääntöympyrä renkaista / Kääntöympyrä puskurista (m) 11,1 / 11,6

Jarrut
Lukkiutumaton ABS-jarrujärjestelmä (ABS) hätäjarrutustehostuksella (EBA) ja ajovakauden hallintajärjestelmällä (ESC) Vakiovaruste
Tuuletetut jarrulevyt edessä: halkaisija x paksuus (mm) - Rumpujarrut takana: halkaisija (”) 280 x 24 - 9”

Renkaat
Rengas / Vannekoko 185/65R15

(1) Ajotavasta ja -profiilista riippuen. 
(2) Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt mitataan kaikille autonvalmistajille samanlaisella, säännellyllä ja vertaikukelpoisella menetelmällä. 
(3) Harmonisoitu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures) -mittausprotokolla.



www.renault.fi

RENAULT on pyrkinyt kaikin tavoin varmistamaan, että tässä esitteessä mainitut tiedot ovat oikeellisia ja ajantasaisia julkaisuhetkellä. Tämä dokumentti on laadittu autojen esituotantovaiheessa. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi 
RENAULT varaa oikeuden muuttaa tässä esitteessä listattuja tietoja ilman ennakkoilmoitusta millä tahansa ajanhetkellä. RENAULT -jälleenmyyjiä tiedotetaan kaikista muutoksista niin pian kuin mahdollista. Automallien vakio- ja 
lisävarusteet voivat poiketa tämän esitteen tiedoista maakohtaisten erojen vuoksi. Kaikki sitovat tiedot on vahvistettava erikseen jälleenmyyjältä. Jotkin tässä esitteessä olevat kuvat voivat värien osalta poiketa todellisuudesta 
tulostus-, tai näyttölaiteteknisistä syistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun muuttaminen, uudelleentuotanto ja edelleen julkaisu on kielletty ilman RENAULT’n lupaa.

 Kuvien oikeudet:  

 – Laadittu Suomessa – Huhtikuu 2021.


