Renault TRAFIC PASSENGER
מפרט טכני EURO 6

*3223

RENAULT . CO.IL

עלון זה מבוסס על נתוני היצרן .נתונים אלו נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים .נתונים אלו מבוססים ,בין היתר ,על תקינות מלאה
של הרכב והמנוע .חלק מהנתונים במפרט הנם נתונים יחסיים ,שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים .התמונות להמחשה בלבד .היצרן ו/או “קרסו מוטורס"
בע"מ ,יבואנית רנו ,שומרים לעצמם את הזכות לשנות ,ללא הודעה מוקדמת ,את המפרט הטכני ,הציוד ,התוספות והאבזור .מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב .ט.ל.ח.
לקבלת מידע ,פרטים והסברים נוספים ניתן לפנות בטלפון אל מוקד המכירות הארצי.04/2017 .*3223 :

רמת האבזור הבטיחותי0 :
קוד דגם
106

תיאור דגם
טראפיק פסנג׳ר  L1H1 1.6דיזל ידני

רמת בטיחות נמוכה
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רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
 5כריות אויר
בקרת שיוט אדפטיבית
שליטה באורות גבוהים
 °בקרת סטייה מנתיב
 °זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בעת חירום
 °ניטור מרחק מלפנים
מצלמת רוורס
 °זיהוי תמרורי תנועה
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
חיישני חגורות בטיחות
 °זיהוי רכב דו גלגלי
מקרא • :מערכת מותקנת בדגם הרכב  °מערכת אופציונאלית להתקנה מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק"מ*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

טראפיק פסנג׳ר  L1H1 1.6דיזל ידני עירוני  6.4בינעירוני  5.1משולבת 5.6

9 10 11 12 13 14
זיהום מרבי 14 15

*נתוני היצרן עפי בדיקת מעבדה תקן  ,Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EECהתקנים האירופיים

*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט .2009
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 1זיהום מזערי

מפרט טכני
דגם
תצורת שילדה
מנוע
נפח מנוע (בסמ”ק)
הזרקת דלק
שסתומים
צילינדרים
הספק מירבי (סל”ד/כ”ס)
מומנט מירבי (סל”ד/קג”מ)
סוג דלק
הנעה
תיבת הילוכים
ידנית  6 -הילוכים
ביצועים
מהירות מירבית (קמ”ש)
תאוצה  0-100קמ”ש (שניות)
מערכת היגוי
רדיוס סיבוב בין מדרכות (מ’)
מתלים
מתלים קדמיים
מתלים אחוריים
גלגלים
מידת צמיגים
בלמים
בלמים קדמיים
בלמים אחוריים
בטיחות
 5כריות אוויר (קדמית ,וילון ,צד במושב נהג)
 -ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים
 -EBAמערכת סיוע לבלימת חירום
 -EBDמערכת חלוקת עומסי הבלימה
 -ASRמערכת למניעת סחרור גלגלים בתחילת נסיעה
 -HSAמערכת עזר לזינוק בעלייה
 -ESPמערכת בקרת יציבות
עוגני  ISOFIXבשורת הנוסעים השנייה
מערכת בקרת יציבות  ESCעם  GRIP CONTROLלמשטחים
רכים (בוץ ,חול וכו׳)
חגורות בטיחות בעלות  3נקודות עיגון הכוללות
מגביל עומסים וקדם מותחנים
מידות (מ”מ)
אורך כללי
אורך העמסה רצפתי  /שורת מושבים אחרונה מקופלת
גובה כללי
גובה רצפת ההטענה (מאחור)
גובה פנימי אפקטיבי
רוחב כללי
רוחב כללי עם מראות
רוחב דלתות
רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים
רוחב פנימי מקסימלי
מפתח דלת הזזה צידית 100 -מ”מ מהרצפה
מרווח סרנים
שלוחה קדמית
שלוחה אחורית
מרווח גחון
נפח תא מטען (מטר קוב)
משקלים (ק”ג)
משקל עצמי
משקל כללי
משקל העמסה מירבי
עומס מירבי בסרן קידמי
עומס מירבי בסרן האחורי
משקל מירבי של גרור ללא בלמים
משקל מירבי של גרור עם בלמים
תצרוכת דלק
נפח מיכל דלק (ליטר)
נפח מיכל אוריאה (ליטר)
עירונית (ליטר ל 100-ק”מ)
בינעירונית (ליטר ל 100-ק”מ)
משולבת (ליטר ל 100-ק”מ)
פליטת ( C02גר’/ק”מ)
מרווח טיפולים

מפרט אבזור
L1H1

פסנג׳ר  -נהג  8 +נוסעים
1,598
טווין טורבו עם מסילה משותפת
16
4
125 / 3,000
32.6 / 1,500
סולר
קדמית
+
169
11.8
5.92
מקפרסון מדומה
נפרד למחצה מסוג PANHARD

215/65 R16
דיסק מאוורר
דיסק
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4999
736/1650
1971
552
1369
1956
2283
1391
1268
1662
1030
3098
933
968
160
5.2
1882
2935
1053
1585
1650
750
2000
80
20
6.4
5.1
5.6
14.5
 30,000ק”מ  /שנתיים

אבזור פנימי
כרטיס חכם לכניסה והנעה ללא מפתח
נעילה מרכזית בשלט רחוק
חלונות חשמל קדמיים ,חלון נהג ONE TOUCH
מראות צד מתכווננות חשמלית
אימובילייזר מקורי
מזגן מקורי מפוצל עם פתחי אוורור לשורות הנוסעים
מערכת START & STOP
שורת מושבים אחרונה נשלפת
תאורה נפרדת לכל שורה בתא נוסעים
הגה כח מתכוונן לגובה ולמרחק
בקרת שיוט  +מגביל מהירות
מערכת שמע מקורית הכוללת ,BLUETOOTH :כניסות  USB ,MP3 ,AUXושעון דיגיטלי
 4רמקולים
שליטה על הרדיו מגלגל ההגה
קבלת  /ניתוק שיחה מגלגל ההגה
מחשב דרך המציג :מד אוריאה ,מהירות ממוצעת,צריכת דלק כוללת/ממוצעת/
נוכחית ,טווח משוער למצב דלק נוכחי ,שעון וקילמוטראז' חלקי/מלא
שקע  USBנוסף
כפתור  ECOלחסכון בדלק
מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק עם משענת יד
מושב כפול ליד נהג
תאי אחסון בדלתות נהג ונוסע
מחזיקי כוסות
כיוון עוצמת תאורה לוח מחוונים
כיוון גובה אלומת פנסים ראשיים
כפתור לביטול כרית אוויר לנוסע
תא כפפות ממוזג עם תאורה
שקע מצת
מחיצה בין תא הנוסעים לתא מטען
דיפון פנימי בתא מטען עד לגובה החלונות
תאורה בתא מטען
טבעות עגינה בדפנות תא מטען
מפשיר אדים לחלון אחורי
אבזור חיצוני
 2דלתות הזזה עם חלונות
דלתות אחוריות עם חלונות בפתיחה ˚90
מתז מים ומגבים בדלתות אחוריות
גלגל חלופי בגודל מלא
חישוקי פלדה 16׳  +צלחות נוי

L1H1

