
Renault tRucks 
c & k 

renault-trucks.pl

Rekomendujemy Renault Trucks Oils
Podane wymiary i specyfikacja są podane przykładowo 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez 
wcześniejszego uprzedzenia. Renault Trucks SAS posiada kapitał 
50,000,000 euro- 954 506 077 RCS Lyon

renault-trucks.pl
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  JeDna  
Z naJlePsZYcH 
kOluMn 
kieROwnicZYcH 
na RYnku 

Renault tRucks c & k 
BaRDZieJ wYGODne  
i wYDaJne POJaZDY
Niezawodność, oszczędności paliwa,  
komfort i bezpieczeństwo.

Renault Trucks idzie dalej,  
abyś był jeszcze bardziej skuteczny.

Tablica rozdzielcza 
niczym kokpit

 większy
 komforT
 prowadzenia

 reGULowana w kiLkU pŁaszCzyznaCH 
 koLUmna kierowniCy

1   Skierowana do kierowcy 
tablica rozdzielcza  
ma wszystko,  
czego potrzebujesz  
w zasięgu ręki.

2   Wysuwany schowek na 
dokumenty formatu A4

3   Uchwyt na kubek
4   Gniazda USB-C
5   Przycisk Start/Stop
6   Komfortowy regulowany 

fotel kierowcy z tapicerką 
ułatwiającą utrzymanie 
czystości

7   Uchwyt na tablet  
i telefon

  Kolumna regulowana  
w 3 płaszczyznach,  
zapewni najlepszą  
pozycję za kierownicą

  Intuicyjny, nożny przycisk 
blokady kolumny kierownicy



–3% 

–5% 
zużycie paliwa

zużycie paliwa 
z pakietem fuel eco pack

 większa 
 niezawodnoŚĆ 
 i oszCzędnoŚĆ 
1   Silnik Euro 6 Step E
2   Zoptymalizowane przełożenia 

tylnych mostów
3   Oświetlenie ledowe,  

zmniejszona ilość przeglądów  
i dłuższa żywotność* 
* Z plastikowym zderzakiem  
i stalowymi narożnikami.
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 większe BezpieCzeŃsTwo

ŚwiaTŁa Led Jako sTandard 
   Lepsze oświetlenie drogi i widoczność
   Barwa światła zbliżona do światła 
dziennego, mniejsze zmęczenie kierowcy

   Szeroka wiązka światła obejmująca stopień 
i podłoże 

UŻyCie HamULCa posToJoweGo
   Zatrzymanie pojazdu w sytuacjach,  
gdy kierowca opuści pojazd bez 
zaciągnięcia hamulca postojowego

meCHaniCzne zaBezpieCzenie  
anTywŁamaniowe

   Większe bezpieczeństwo  
w kabinie w czasie postoju

CzUJniki BezpieCzeŃsTwa 
   Czujniki bezpieczeństwa wykrywają 
innych uczestników ruchu  
w martwym polu

 komforT w kaBinie
 Jak w domU

 więCeJ UsŁUG,
 kTÓre UTrzymaJĄ
 TwoJe poJazdy na drodze

8   LeŻanka „sereniTy”
  Grubość materaca: 170 mm,  
gęstość: 41 kg/m3

  Podwójna liczba sprężyn, grubszy 
materac dopasowany do różnych 
typów fizjonomii
  Materac z możliwością łatwego 
założenia dopasowanego 
prześcieradła
  Nowa struktura materiału, 
łatwiejszego do czyszczenia
  Materac z pamięcią kształtu

9   2 Gniazda UsB-C

prediCT

  Obsługa predykcyjna możliwa, dzięki 
monitoringowi w czasie rzeczywistym: 
• optymalny plan obsługowy 
• zapobieganie awariom 
•  gwarantowana dyspozycyjność 

pojazdu

UsŁUGi onLine
  Technologia bezprzewodowa 
zapewniająca usługi zdalne:  
• diagnostyka 
• usunięcie awarii oprogramowania 
• aktualizacja oprogramowania 
• zdalna modyfikacja ustawień

Twój pojazd z czasem będzie coraz 
bardziej skuteczny i wydajny.

wydŁUŻony okres 
między przeGLĄdami  
do 150 000 km/18 miesięCy (13 L siLnik)*

  Ograniczone koszty obsługi
  Zoptymalizowany plan obsługi, 
aby zmniejszyć ilość przestojów

nOwa suPeR 
wYGODna 
leŻanka

* w zależności od eksploatacji pojazdu


