RENAULT TRUCKS
100% ELEKTRISCHE RANGE

renault-trucks.nl

RENAULT MASTER Z.E.

Een veelzijdige LCV voor in lage-emissiezones en distributie van goederen.
BATTERIJ

OPLADEN

- Technologie: lithium-ion
- Capaciteit: 33 kWh

- Volledig opladen: tot 6 uur

DRIVELINE

BEREIK

- 1 elektrische motor
- Max. power: 57 kW / 76 hp
- Max. koppel: 225 Nm
- Max. snelheid: 100 km/h
- Eco Mode
- Geautomatiseerde versnellingsbak

- Tot 120 km echte autonomie

SPECIFICATIES
- Verkrijgbaar als gesloten bestel,
chassis cabine en platform cabine
- Verkrijgbaar in 3 lengtes en 2 hoogtes
- GVW: 3,1 of 3,5 ton

RENAULT TRUCKS D Z.E.
Een stille vrachtwagen voor leveringen in de stad.
BATTERIJ

OPLADEN

- Technologie: lithium-ion
- Capaciteit: 200 tot 400 kWh

- On-board charging (22 kW) = 12 uur
- Snelladen is mogelijk

DRIVELINE

BEREIK

- 1 elektrische motor
- Max. vermogen: 185 kW / 250 pk
- Continu vermogen: 130 kW / 175 pk
- Max. koppel: 425 Nm
-G
 eautomatiseerde 2-traps
versnellingsbak

- Maximaal tot ongeveer 350 km

SPECIFICATIES
- Wielbasis: 4.400 mm en 5.300 mm
- GVW: 16 ton

RENAULT TRUCKS D WIDE Z.E.

Een winstgevende vrachtwagen voor de inzameling van stedelijk afval en distributie van goederen.
BATTERIJ

OPLADEN

- Technologie: lithium-ion
- Capaciteit van 200 t/m 264 kWh

- On-board charging (22 kW) = 8 uur
- Snelladen is mogelijk

DRIVELINE

BEREIK

- 2 elektromotoren
- Max. vermogen: 370 kW / 500 pk
- Continu vermogen: 260 kW / 350 pk
- Max. koppel: 850 Nm
-G
 eautomatiseerde 2-traps
versnellingsbak

- Van 100 tot meer dan 200 km

SPECIFICATIES
- Wielbasis: 3.900 mm, 4.100 mm,
4.300 mm, 4.500 mm, 4.750 mm
en 5.000 mm
- GVW: 27 ton

START & DRIVE

Onderhouds- en
reparatiecontracten die zijn
aangepast aan uw activiteiten
om uw budget te beheren en een
maximale inzetbaarheid van uw
voertuig te garanderen.

RENAULT TRUCKS 24/7

Een netwerk van experts die u in
16 verschillende talen te woord
kunnen staan en die kwalitatief
hoogwaardige service- en
pechhulpverlening bieden, 7 dagen
per week en 24 uur per dag.

2 JAAR GARANTIE

Met de tot twee jaar uitgebreide
garantie op onderdelen
gemonteerd bij een door Renault
Trucks erkende garage, profiteert u
van een ideale bescherming en van
de beste prijs-kwaliteitverhouding.

RENAULT TRUCKS
FINANCIERINGEN
EN VERZEKERINGEN

Financierings- en
verzekeringsoplossingen op maat
voor de aanschaf of lease van uw
voertuigen.

GENUINE

Met het aanbod aan originele
onderdelen van Renault Trucks
bent u ervan verzekerd dat uw
voertuigprestaties op peil blijven.
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