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Suunniteltu 
tehokkaaksi

jopa 4.15 m 
lastauspituus

jopa 10 
ajoavustin-
järjestelmää

Uusi Renault Trafic -mallisto on suunniteltu tehokkuus etusijalla. Se on 
saatavana kahdella koripituudella ja -korkeudella. Liikkuva toimisto, 
älypuhelimien yhdistettävyys, loistava ajomukavuus ja ergonomia, 
kuormatilan pituus ja tilavuus - kaikki on optimoitu.



jopa 1 140 kg 
kantavuus

jopa 2,5 t 
vetomassa

88 litraa 
säilytystiloja 
ohjaamossa

jopa 8.9 m3 
kuormatilan 
tilavuus



Design palveluksessasi



Uuden Renault Traficin dynaaminen ja elegantti ulkoasu on erinomainen 
myös toimivuudeltaan. 100 % LED-tekniikalla toteutetut ajovalot 
C-päiväajovalokuviolla parantavat näkyvyyttä pimeässä. Sen uudet 
sähköisesti koria vasten taitettavat ulkopeilit* helpottavat käytettävyyttä 
ahtaissa ympäristöissä. Suorakulmion muotoinen kuormatila luo paljon 
lastausmahdollisuuksia, ja tyylikkäät 17-tuumaiset alumiinivanteet* 
viestittävät, että myös yksityiskohtiin on kiinnitetty huomiota.

* Lisävaruste



Luokkansa paras 
lastauspituus

1

2

1. jopa 4.15 m kuormatilan pituus 
läpilastausluukulla

2. jopa 8.9 m3 kuormatilan tilavuus 
(L2H2-mallit)

3. kuormatilan käytettävyyttä parantavat 
18 sidontalenkkiä ja LED-valaistus 
(lisävaruste)



Mikään tehtävä ei ole mahdoton Uudelle Traficille, kiitos mm. sen jopa 
4,15 m lastauspituuden ja 2,5 tonnin perävaunun vetomassan. Jopa 8,9 m3 

tavaratilassa voit kuljettaa niin suuret, kuin pienetkin esineet ja tarvikkeet.
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Hyödynnä liikkuva 
toimistotila
Ergonomisen ajoasennon mahdollistavat kattavat ohjauspyörän ja 
kuljettajan istuimen säädöt mm. säädettävine ristiselän tukineen. 
Harmonisen ja laadukkaan sisustakokonaisuuden varmistavat mm. 
Nordic Edition -kampanjamalliston vakiovarustukseen kuuluvat 
4,2’’ ajotietokoneen värinäyttö, sekä 8’’ kosketusnäytöllä varustettu 
Easy Link -järjestelmä. Sen avulla voit käyttää navigointi- tai 
mediatoistoapplikaatioitasi suoraan järjestelmän kosketusnäytöltä 
Android Auto**, tai Apple CarPlay** -järjestelmien välityksellä.

Voit täydentää ohjaamon varustelua esimerkiksi  puhelimen 
langattomalla latausalustalla, sisätilan Lux-paketilla, tai seitsemän 
litran esiin vedettävällä Easy Life -hansikaslokerolla. Traficin ohjaamo 
tarjoaa säilytystiloja yhteensä jopa 88,3 litran verran.
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1. seitsemän litran easy life -vetolaatikko*
2. langaton puhelimen latausalusta*
3. älypuhelimien peilaustoiminnot Android 

Auto™, tai Apple CarPlay™ -järjestelmien 
kautta

4. tietokonelokero ja kirjoitusalusta 
keskimmäisessä alastaitettavassa 
selkänojassa

* Lisävaruste
** Android Auto™ on Google Inc.:n tavaramerkki. Apple CarPlay™ on Apple Inc.:n tavaramerkki.
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(1) perusväri. (2) metalliväri. Värimallikuvat eivät välttämättä vastaa 
todellista väriä tulostus- tai näyttölaiteteknisistä syistä

Cumulus sininen(1)

Highland harmaa(2)

Carmin punainen(2)

Urban harmaa(1)

Comete harmaa(2)

Pearl musta(2)

Glacier valkoinen(1)

Magma punainen(1)

Korivärit



Kompo -tekstiiliverhoilu Java -tekstiiliverhoilu (lisävarusteena 
sisätilan lux-paketissa)

Verhoilut

16” Mini -koristekapseli 
(vakiovaruste)

16” Siras -kokokapseli (Nordic 
Edition -vakiovaruste)

Vanteet ja pölykapselit

17” Avens alumiinivanne  
(lisävaruste)



Vakio- ja tehdaslisävarusteet

• 12V virran ulosotto tavaratilan 
takapilarissa

• 16“ teräsvanteet
• 180° aukeavat takapariovet (ei ikkunoita)
• ABS-jarrut
• Ajotietokone, mittaristossa 3,5’’ 

mustavalkonäyttö
• Alaskäännettävä matkustajan 

istuimen keskimmäinen selkänoja, 
jossa tietokonelokero, kirjoitusalusta 
ja mukiteline (vain kaksipaikkaisella 
etumatkustajan istuimella)

• Audiojärjestelmän kaukosäätö
• DAB-radio, jossa AUX-, USB- ja Bluetooth 

-liitettävyys

• ESP-ajovakaudenhallinta ja 
mäkilähtöavustin

• Ilmastointi + raitisilmasuodatin
• Istuinlämmitus kuljettajalle 

(sekä matkustajalle jos 
yksipaikkainenetumatkustajan istuin)

• Kaksi kpl avaimia, joista toinen taitettava
• Kauko-ohjattu keskuslukitus
• Katvealueen laajakulmapeili 

etumatkustajan aurinkolipassa
• KOMPO -istuinverhoilu
• Kolmipaikkainen ohjaamo
• Kuljettajan istuimessa kyynärnoja, 

säädettävä ristiselän tuki, sekä korkeus- 
ja pituussäätö

• Kuljettajan ja matkustajan etu-, sivu- ja 
verhoturvatyynyt

• LED-päiväajovalot, sekä LED-lähi- ja 
kaukovalot

• Liukuovi oikealla, ilman ikkunaa
• Läpilastausluukku väliseinässä ja 

etumatkustajan istuimen alla 
• Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö
• Peltinen väliseinä (ei ikkunaa)
• Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
• Sadetunnistin ja automaattiset 

tuulilasinpyyhkimet
• Sidontalenkit tavaratilassa (L1: 18 kpl, L2: 

20 kpl)
• Sumuvalot

• Start & Stop -järjestelmä
• Sähkösäätöiset ja lämmitettävät 

ulkopeilit
• Sähkötoimiset lasinnostimet
• Säilytystila matkustajien penkin alla
• Sävylasit
• Tummanharmaat kylkilistat, ovenkahvat, 

peilien kotelot, takavalojen kehykset, 
takapuskurin keski- ja sivuosat, liukuoven 
kiskon suojalista, sekä etupuskurin alaosa

• Vakionopeuden säädin
• Varapyörä, täysikokoinen

• 4,2’’ värinäyttö mittaristossa
• Easy Link -multimediajärjestelmä: 8’’ 

kosketusnäytto, DAB-radio, AUX-,USB- ja 
Bluetooth -liitettävyys, älypuhelimien 
peilaustoiminnot Android Auto + Apple 
CarPlay

• Kokokapselit ‘‘Siras’’
• Pysäköintitutkat eteen, taakse ja sivuille, 

sekä peruutuskamera
• ‘‘Soft Feel’’ -päällystetty ohjauspyörä

• Adaptiivinen vakionopeuden säädin
• Aktiivinen AEBS-hätäjarrutusjärjestelmä 

(ei jalankulkija- tai pyöräilijätunnistusta)
• Alumiinivanteet 17’’
• Automaattinen ilmastointi
• Automaattiset kaukovalot
• CAN-väylä-/tiedonsiirtomoduuli mm. 

korinrakennukseen
• Design-paketti 1: Kromisomisteet 

jäähdyttimen säleikössä, korinväriset 
takavalojen kehykset, takapuskurin sivut 
ja liukuoven kiskon suojalista

• Design-paketti 2: Kromisomisteet 
jäähdyttimen säleikössä, korinväriset 
takavalojen kehykset, takapuskurin sivut, 
liukuoven kiskon suojalista, ulkopeilien 
kotelot ja etupuskurin alaosa

• Design-paketti 3: Kromisomisteet 
jäähdyttimen säleikössä, korinväriset 
takavalojen kehykset, takapuskurin sivut, 
liukuoven kiskon suojalista, ulkopeilien 
kotelot, etupuskurin alaosa, kylkilistat ja 

takapuskuri
• Ecall -automaattinen 

hätäpuhelujärjestelmä
• Erikoistilattavat korivärit (mm. 

RAL-koodit)
• Esiinvedettävä säilytyslaatikko 

hansikaslokeron tilalle
• Handsfree-avainkortti ja avaimeton 

käynnistys
• Ikkuna väliseinään
• Ikkunat takaparioviin ja taustapeili 

tuulilasiin
• Ikkunat takaparioviin lämmityksellä ja 

pyyhkimillä, sekä taustapeili tuulilasiin
• Ikkuna liukuoveen oikealle
• Ikkuna (avattava), liukuoveen oikealle
• Kaistavahti
• Katvealueen valvontajärjestelmä
• Kertapainallustoiminto kuljettajan 

lasinnostimeen
• Keskuslukitus turvalukituksella (ovet ei 

avattavissa sisäpuolelta)

• Koripistoke / johtosarja lisälaitteita varten
• Korivärit, poislukien 369 Glacier valkoinen 

(metalli- tai perusvärit)
• Kuljettajan vireystilan 

valvontajärjestelmä
• Kylkiin saakka (270°) aukeavat 

takapariovet
• Kylkiin saakka (270°) aukeavat 

takapariovet ikkunoilla, sekä taustapeili 
• Langaton induktiolatausalusta 

älypuhelimille
• LED-kattovalaistus ohjaamossa
• Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä
• Lisäavain (vakiona kaksi kpl)
• Liukuovi myös vasemmalle, ilman ikkunaa
• Liukuovi myös vasemmalle, ikkunalla
• Liukuovi myös vasemmalle, avattavalla 

ikkunalla
• Navigointilaitteisto Easy Link 

-järjestelmään
• Rengaspainevalvontajärjestelmä TMPS
• Sisätilan lux-paketti: Alumiininväriset 

ovenkahvat ja koristelistat kojelaudassa, 
kannelliset säilytyslokerot kojelaudan 
päällä sekä JAVA-istuinverhoilu

• Sähköisesti koria vasten taittuvat 
sivupeilit

• Takaluukku (yksiosainen) ikkunalla 
jossa pyyhin ja lämmitys, sekä ikkuna 
väliseinään ja taustapeili tuulilasiin

• Vaatekoukut tavaratilaan
• Taustapeili automaattitummennuksella 

(jos ikkunat väliseinässä ja takaovissa)
• Tavaratilan LED-valaistus (katossa 2 kpl 

LED-valonauhoja + 2 kpl LED-valoja)
• Vetokoukku
• Yksipaikkainen etumatkustajan istuin 

kyynärnojalla (poistaa väliseinän 
läpilastausluukun)

Trafic -vakiovarusteet

Tehdaslisävarusteet

Nordic Edition -vakiovarusteet (edellisten lisäksi tai sijasta)



renault.fi* 

Lue lisää Renault Traficista osoitteessa 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. * Sen mukaan, kumpi takuuehdoista täyttyy ensin (lisätietoja jälleenmyyjältäsi).

Kuvien oikeudet: – Laadittu Suomessa – Joulukuu 2021.


