
renault-trucks.nl

Renault Trucks heeft sinds 2009 ervaring op het gebied van SCR technologie met AdBlue®-inspuiting 
(Selective Catalytic Reduction). Dit systeem wordt vanaf nu ook toegepast op de Renault Maxity.
Gecombineerd met het serviceaanbod van Renault Trucks, garandeert deze expertise een maximale 
inzetbaarheid van uw materieel.

VASTE BEDRAGEN VOOR 
ONDERHOUD
Dankzij de onderhoudsprogramma’s 
met vaste prijzen, specifiek afgestemd 
op de Renault Maxity, weet u vooraf 
hoeveel tijd en kosten er met een 
servicebeurt gemoeid zijn en welke 
werkzaamheden er voorzien zijn.

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

WERELDWIJD 
MEER DAN 1.600 
SERVICEPUNTEN

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.

NETWERK
Talrijke service- en reparatiepunten, 
overal in Europa.

RENAULT TRUCKS FINANCIERINGEN 
EN VERZEKERINGEN
Financierings- en verzekeringsoplossingen 
op maat voor de aanschaf of lease van 
uw voertuigen.

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, 
24 uur per dag en 7 dagen per week.
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AAN UW ZIJDE, 
OP ELK MOMENT
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NIEUWE MOTOREN IN EURO 6 (LIGHT-DUTY): 
SCHONER, ZUINIGER

ALLES BINNEN 
HANDBEREIK

DE VEILIGHEID VAN DE CHAUFFEUR 
OP DE EERSTE PLAATS

GESCHIKT VOOR IEDERE 
TOEPASSING

Met de nieuwe Euro 6-motor wordt de schadelijke uitstoot gereduceerd. Door gebruik te maken 
van slimme technologieën zoals de Eco-modus, zorgen deze motoren voor een aanzienlijke 
brandstofbesparing.

Dankzij de multifunctionele boordcomputer en het in twee richtingen verstelbare stuurwiel heeft de 
bestuurder alle informatie bij de hand, optimaal werkcomfort en kan zich op het werk concentreren.

De verschillende rijhulptechnologieën helpen de bestuurder bij het manoeuvreren in een stedelijke 
omgeving en garanderen zo de veiligheid van de chauffeur, de lading en de omgeving.

Renault Trucks biedt een breed aanbod aan voertuigen aan om te voldoen aan de specifieke eisen 
van elke beroepsgroep: materiaaltransporten, bezorgdiensten, verhuizingen, koeltransporten, 
hoogwerkers en vuilniswagens.

ADBLUE®-TANK
geplaatst aan bijrijderszijde, met 
een Adblue capaciteit van 17,5 l, voor 
een actieradius tot wel 8.000 km.

ECO-MODUS
standaard leverbaar op alle voertuigen, 
voor een optimaal brandstofverbruik.

DTI 3-MOTOR
levert een koppel tot wel 350 Nm.

Cilinderinhoud Emissienorm Vermogen (pk) Maximum vermogen (kW) Maximum koppel (Nm) Versnellingsbak

DTI 3 EURO 6
130 96 300 Handgeschakelde 

6-versnellingsbak150 110 350

ECO-MODUS OM HET BRANDSTOFVERBRUIK TE OPTIMALISEREN

IN HOOGTE EN HOEK VERSTELBAAR STUURWIEL

CENTRAAL DIGITAAL DISPLAY EN MULTIFUNCTIONELE 
BOORDCOMPUTER

OPBERGBAK VOOR DOCUMENTEN VAN A4-FORMAAT

KNOP VOOR UITSCHAKELING 
ESC-SYSTEEM (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)

RADIO (USB-/AUX-AANSLUITING, BLUETOOTH®, CD/MP3, 
HANDSFREE-TELEFOONFUNCTIE)

ECO-MODUS 
STANDAARD 
OP ALLE 
VOERTUIGEN

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)
helpt de bestuurder de controle over het 
voertuig te houden en voorkomt kantelen 
in kritieke situaties.

HILL START AID (HSA)
Ter ondersteuning bij het wegrijden 
op hellingen. De remmen worden enkele 
seconden vastgehouden nadat het pedaal 
is gelost, teneinde het wegrijden op een 
helling te vergemakkelijken.

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEEM 
(LDWS)
waarschuwt de bestuurder met een 
geluidssignaal zodra er een ongewenste 
koersafwijking van het voertuig wordt 
waargenomen.

UITVOERINGSPAKKETTEN
Drie uitrustingsniveaus:

ECO
Essentiële opties voor de veiligheid van de bestuurder.

ACTIVE
Essentiële opties voor een maximaal comfort.

DYNAMIC
Een combinatie van de pakketten Eco en Active plus airconditioning.

PACK PAYLOAD
Voor het optimaliseren van het laadvermogen:
■	 Enkele bijrijdersstoel in plaats van de bijrijdersbank.
■	 Reparatieset in plaats van het reservewiel.

 MOTORUITVOERINGEN

STANDAARD MISTLICHTEN
en dagrijverlichting.

Wij bevelen Renault Trucks Oils aan.
De maten en technische gegevens vormen slechts een indicatie. De fabrikant behoudt zich het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
Renault Trucks SAS met een kapitaal van € 50.000.000 - 954 506 077 RCS Lyon - Imprimerie Faurite

ZICHTHOEK 
TOT 192°

BETERE ZICHTBAARHEID 
VAN DE RICHTINGAANWIJZERS
geïntegreerd in de buitenspiegels.

MAXIMAAL 
LAADVERMOGEN 
2.681 KG

GEOPTIMALISEERDE TOEGANG 
TOT CABINE
om het veelvuldig in- en uitstappen 
te vergemakkelijken.

ZEER KORTE DRAAICRIKEL TUSSEN 
DE STOEPRANDEN VAN 4.80 M
ideaal voor het manoeuvreren in zeer 
smalle straten.
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