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Przejście na elektromobilność 
prostsze niż myślisz...

Dzięki wsparciu partnerów*, Renault Trucks może pomóc w instalacji 
i obsłudze Twojej infrastruktury ładowania:

WSPARCIE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

Eksperci Renault Trucks, dzięki podejściu 360° w 4 etapach będą wspierać 
Cię w transformacji energetycznej, abyś mógł  osiągnąć neutralność pod 
względem emisji dwutlenku węgla.

Twój partner we wdrożeniu 
rozwiązań ładowania pojazdów

Skorzystaj ze wsparcia dostosowanego do Twoich potrzeb we wszystkich 
aspektach finansowania, ułatwiającego przejście na pojazdy elektryczne.

PORADY DOTYCZĄCE FINANSOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

 FINANSOWANIE I DOTACJE
 •  Wsparcie dotyczące istniejących dotacji rządowych
 • Doradztwo w wyborze produktów finansowych i ubezpieczeniowych dla pojazdów elektrycznych
 •  Finansowanie elementów infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Dzięki stałym miesięcznym opłatom, które obejmują finansowanie, ubezpieczenie, umowę 
serwisową i gwarancję wydajności akumulatora, Renault Trucks Financial Services oferuje 
możliwość przejścia na pojazdy elektryczne z całkowitym spokojem.

 Ładowarka
 •    ładowarki kompatybilne  

z naszymi pojazdami**
 •   zakup i montaż stacji ładowania  

wraz z infrastrukturą
 •   wsparcie w zarządzaniu  

utrzymaniem instalacji

 Cele CO2

 •  zrozumienie wyzwań związanych 
z redukcją emisji CO2

 •   własność potencjalnych opcji 
neutralizacji emisji dwutlenku węgla

  Analiza floty pojazdów 
i ich zastosowania

 •  zalecenia dotyczące transformacji 
energetycznej floty pojazdów

 Analiza infrastruktury
 •  kompleksowy audyt infrastruktury 

elektrycznej w celu zapewnienia 
odpowiedniej mocy ładowania 
zgodnie z Twoimi potrzebami
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biznesowy

Cel C02
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Możesz polegać na naszej 
sieci serwisowej

* W zależności od autoryzowanych serwisów Renault Trucks. 

CZĘŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI I NIEZAWODNY SERWIS 
ZAPEWNIAJĄCY TWOJĄ MOBILNOŚĆ

2 Lata gwarancji  
na części i robociznę

OFERTA CZĘŚCI REMANNASZE ORYGINALNE CZĘŚCI

2 lata gwarancji na części i robociznę oraz pomoc w razie awarii 
i holowania dla wszystkich napraw realizowanych przez 
autoryzowany serwis Renault Trucks.

Wybierz wysokiej jakości oryginalne 
części zamienne: niezawodne, 
wytrzymałe i zapewniające najwyższe 
osiągi pojazdu.

Asortyment części regenerowanych,  
które spełniają te same wymagania 
techniczne co części nowe, gwarantując 
doskonałą kompatybilność z pojazdem.

Pomoc na drodze 24/7
Do Twojej dyspozycji pozostaje sieć  
ekspertów, gotowych odpowiedzieć  
na Twoje pytania w 16 językach  
oraz wsparcie koordynatora, który  
będzie Twoją osobą kontaktową  
w trakcie całej eksploatacji pojazdu.

Doświadczeni technicy przeszkoleni w zakresie pojazdów elektrycznych

Wydłużone godziny otwarcia, również w soboty*

Szybkie terminy napraw i obsługi pojazdów
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Elektromobilność uszyta  
na miarę Twoich potrzeb...

 Dystrybucja regionalna: RENAULT TRUCKS T E-Tech

 Dystrybucja regionalna: RENAULT TRUCKS C E-Tech

 Zasięg do 500 km

  Nasze pojazdy dopuszczają wszystkie metody ładowania  
do mocy 250 kW i posiadają uniwersalne gniazdo kompatybilne 
z ładowarkami prądu zmiennego AC oraz stałego DC

 •  Zasięg do 300 km* na jednym ładowaniu i do 500 km* przy zaplanowanym 
jednogodzinnym szybkim ładowaniu (250 kW) np. w trakcie rozładunku.

 •  Średnie zużycie energii elektrycznej: od 1 do 1,6 kWh/km

Sprawdzona technologia
Ogniwa w technologii litowo-jonowej NCA dostarczane przez firmę 
Samsung. Akumulatory montowane w fabryce grupy Volvo w Gent  
w Belgii.

Odpowiedzialny łańcuch dostaw
Audyty łańcucha dostaw przeprowadzane są w celu zminimalizowania 
wpływu na środowisko i społeczeństwo naszych dostawców, jak również  
ich dostawców (np.: kobalt). Baterie montowane są w Europie.  
Pojazdy montowane są we Francji.

Odpowiedzialny recykling
Recykling jest obowiązkiem Renault Trucks natychmiast po przekazaniu 
akumulatorów do autoryzowanego serwisu Renault Trucks. Istnieje wiele 
opcji drugiego życia dla akumulatorów, takie jak stacjonarne urządzenia 
do magazynowania energii lub zasilania budynków w energię (szpitale, 
stadiony, mieszkania itp.)

* Rzeczywisty zasięg może zależeć od kilku czynników, takich jak prędkość jazdy, korzystanie z tempomatu, specyfikacja pojazdu, topografia terenu,doświadczenie 
kierowcy, stan techniczny pojazdu oraz warunki pogodowe.

*Ładowarka kompatybilna z wyższymi standardami mocy, ale limit mocy jest ustalany przez sam pojazd.
**CCS: połączony system ładowania.

  

Ładowarka

Metoda
ładowarka

Przewód   
TYPE 2  
MODE 3 

dostępny jako opcja

CCS CONNECTOR** 
COMBO 2 
MODE 4

CCS CONNECTOR** 
COMBO 2 
MODE 4 

AC DC DC

Moc
ładowarki 43 kW 40 kW Do 250 kW*

Typ
ładowarki

Ładowarka 
wbudowana

Ładowarka 
mobilna

Ładowarka
stacjonarna

Rekomendowane
użycie

Ładowanie 
nocne

Niezbędne jedno złącze 
63-amperowe 

Mobilny i łatwy w obsłudze 
system

Kilka pojazdów lub gdy 
potrzebne jest szybkie 

ładowanie
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…dopasowana 
do wielu zastosowań
SZEROKI WYBÓR SILNIKÓW ORAZ AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH*

Podwozia – 6 akumulatorów
 Kabina Day cab  Kabina Sleeper cab 

6 akumulatorów /2 silniki (330 kW)  
lub 3 silniki (490 kW)

6 akumulatorów /2 silniki (330 kW)  
lub 3 silniki (490 kW)

 Rozstawy osi

6 akumulatorów /2 silniki (330 kW)  
lub 3 silniki (490 kW)

6 akumulatorów /2 silniki (330 kW)  
lub 3 silniki (490 kW)

Ciągniki siodłowe – 5 akumulatorów
 Kabina Day cab  Kabina Sleeper cab  Rozstawy osi

6 akumulatorów /2 silniki (330 kW)  
lub 3 silniki (490 kW)

6 akumulatorów /2 silniki (330 kW)  
lub 3 silniki (490 kW)

Podwozia – 4 akumulatory
 Kabina Day cab  Kabina Sleeper cab  Rozstawy osi

6 akumulatorów /2 silniki (330 kW)  
lub 3 silniki (490 kW)

* Informacja może ulec zmianie.

6 akumulatorów /2 silniki (330 kW)  
lub 3 silniki (490 kW)

Ciągnik siodłowy – 6 i 5 akumulatorów
 Kabina Sleeper cab  Kabina Sleeper cab  Rozstawy osi

Typ Day 
cab

Sleeper 
cab

4x2 4900 4900
6x2 4600 4800
8x2 4600 4900

Typ Day 
cab

Sleeper 
cab

4x2
4600 43006x2

8x2

Typ Day 
cab

Sleeper 
cab

4x2 4100 4100
6x2 3900 4100
8x2 3900 4100

Typ Sleeper 
cab

4x2
3900

6x2

3900 4100 4300 4600 4800 4900 5200 5600 6000 6500 6700

Podwozia

Renault Trucks 
E-Tech T&C
4x2

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Renault Trucks 
E-Tech T&C
6x2

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Renault Trucks 
E-Tech C
8X4 Tridem

■ ■ ■ ■ ■ ■

Ciągniki
siodłowe

Renault Trucks
E-Tech T&C
4x2

■

Renault Trucks 
E-Tech T
6X2 TAG

■

SZEROKI WYBÓR ROZSTAWÓW OSI*

■  Dostępne rozstawy osi

3 RODZAJE PRZYSTAWEK ODBIORU MOCY  
UPRASZCZAJĄ PROCES PROJEKTOWANIA I ZABUDOWY

•  Identyczna jak w 
pojazdach spalinowych

•  Dostępnych 6 momentów 
obrotowych do 1000 Nm

•  10 typów wyprowadzenia 
momentu obrotowego

•  Wyjście kołnierzem  
lub wieloklinem

•  Synchroniczny silnik 
elektryczny

•  Max moc 70 kW

•  Dostępny moment 
obrotowy 270 Nm

•  Wyjście wieloklinem

•  Połączenie elektryczne

•  Max moc 43 kW

•  Wyjście AC (400V 
3-fazy+neutralny)  
oraz DC 600V

Przystawka 
mechaniczna

Mechaniczne 
E-PTO

Elektryczne  
E-PTO
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MAKSYMALIZUJ DOSTĘPNOŚĆ I KONTROLUJ KOSZTY UTRZYMANIA  
POJAZDÓW Z KONTRAKTAMI START & DRIVE PREDICT

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ SWOJEJ FLOTY Z OPTIFLEET
Unikaj nieprzewidzianych kosztów: kontrakt Start & Drive kontroluje Twoje koszty.
Pokryte koszty obsługi i napraw

Uważamy, że dyspozycyjność ma kluczowe znaczenie. Nasze planowanie obsługi pojazdu 
i grupowanie czynności obsługowych ma na celu zminimalizowanie przestojów oraz 
dostosowanie ich do rzeczywistego typu użytkowania pojazdu.Oryginalne osiągi Twojego 
pojazdu są utrzymywane dzięki przestrzeganiu zaleceń Renault Trucks.

Aktualny i elastyczny plan przeglądów

Masz gwarancję minimalnej ilości energii dostępnej przez cały czas trwania umowy.
RENAULT TRUCKS zobowiązuje sie  do rzetelnej analizy tras pojazdów elektrycznych 

Obsługa PREDICT

Obsługa PREDICT
Dzięki Start & Drive PREDICT 
korzystaj z monitorowania danych 
w czasie rzeczywistym, aby:

 optymalizować przeglądy 

 przewidywać błędy

 monitorować akumulatory

Wykorzystaj w pełni łączność ciężarówki, aby wykonywać zdalnie: 
Usługi zdalne

 aktualizacje oprogramowania
 zmiany ustawień parametrów

Spokój na trasie

 Monitoruj zużycie energii: 
OPTIFLEET CHECK
pozwala sprawdzić w dowolnym momencie poziom naładowania 
akumulatorów, zużycie energii przez poszczególne układy oraz 
przebyty dystans.

 Zwiększ swoją efektywność logistyczną:
OPTIFLEET MAP
pozwala planować trasy i monitorować pojazdy.

 Oszczędzaj czas:
OPTIFLEET DRIVE
umożliwia zdalne pobieranie danych z tachografu, oszczędzasz 
czas i maksymalizujesz mobilność pojazdów.



Zdjęcia pojazdów w tym dokumencie nie są zdjęciami pojazdów produkcyjnych.

Wymiary i parametry mają charakter orientacyjny.  
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia. 

Renault Trucks SAS z kapitałem 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon

Photo credits: © Renault Trucks and stock.adobe.com

renault-trucks.pl

SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI


