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„TRAFIC SpaceClass“: mobilus poilsio 
kambarys pagal „Renault“ 
 

 

Automobilių gamintoja „Renault“ žengia į naują – ištaigingų keleivinių automobilių – segmentą, 

kuriame prancūzų automobilių prekės ženklą reprezentuos naujasis „Trafic SpaceClass“.  

 

Naujajame „Trafic SpaceClass“ itin komfortiškai ir jaukiai įsitaisys iki 9 keleivių. „Trafic SpaceClass“ 

puikiai tiks tiems, kurie ieško maksimalaus komforto lygio ir galimybės keisti interjero konfigūraciją. 

Be to, naujasis „Trafic SpaceClass“ išsiskiria patraukliu, elegantišku eksterjero dizainu, tad 

neabejotinai išpildys poreikius bei lūkesčius tiek verslo segmento atstovų, tiek privačių vartotojų. 

 

Šių metų rugsėjį „Renault“ atstovybėse pasirodysiantis naujasis „Trafic SpaceClass“ bus 

gaminamas „Renault“ Sanduvilio gamykloje. 

 

„Naujasis „Trafic SpaceClass“ puikiai papildys „Renault“ modelių gamą. „Trafic 

SpaceClass“ buvo kuriamas atsižvelgiant į privačių ir verslo pirkėjų atstovus, kurie ieško  

elegantiškos, praktiškos, malonios vairuoti transporto priemonės“. 

Ashwani Gupta - „Renault-Nissan“ pasaulinio lengvųjų komercinių automobilių verslo 

vadovas. 
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Patrauklus dizainas  
 

Viena stipriausių „Renault Trafic SpaceClass“ pusių – elegantiškas ir solidus eksterjero 



dizainas. Labai svarbi savybė, kurios ieško ne tik privatūs pirkėjai, bet ir įmonių automobilių 

parko administratoriai.  

 

 
 

Eksterjeras, kuriam sunku atsispirti    
 

Naujasis „Renault Trafic SpaceClass“ atspindi naujausią prekės ženklo dizaino filosofiją. 

Pažvelgus į priekinę „Trafic SpaceClass“ dalį, akį patraukia L formos priekiniai žibintai (su 

integruotomis LED dienos šviesomis) ir 17 colių lengvo lydinio ratlankiai. Aksesuaras, kuris tokio 

tipo automobiliuose yra pakankamai retas.  

Solidumo suteikia ir užpakaliniai tamsinti langai bei specialiai šiam modeliui sukurta „Comet Grey“ 

kėbulo spalva.  

 

 

  



Erdvus ir patogus 
 

 

 

 

 

 

  

„Trafic SpaceClass“ išsiskiria kruopščiai išplanuotu interjeru. Ilgoms ir patogioms kelionėms sukurtas 
automobilis iš „Renault“ gamyklos išrieda su kokybiškesne interjero apdaila ir itin komfortiškomis 
odinėmis sėdynėmis. Vairuotojo vietoje – solidžiai atrodančios iš aliuminio pagamintos apdailos detalės.  
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Pagal poreikius modifikuojamas interjeras  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiekvienas automobilis turi savo paskirtį. „Renault Trafic SpaceClass“ paskirtis – ilgos kelionės, kuriose 

jis pademonstruoja savo stipriąsias savybes. Pati stipriausia  - net 50 galimų interjero konfigūracijų. 

Priklausomai nuo keleivių poreikių, galima keisti viduje esančių sėdynių poziciją. Jas galima pastumti į 

priekį arba atgal, apsukti ar netgi visiškai pašalinti, jeigu „Trafic SpaceClass“ vairuotojui reikalinga 

didžiulė erdvė norint pervežti milžinišką krovinį.  

 

„Signature“ vardu pavadinta „Trafic SpaceClass“ versija  gali vežti iki septynių keleivių, įskaitant 

vairuotoją. Pačios patogiausios vietos – galinėje automobilio dalyje, kurioje, priklausomai nuo 

konfigūracijos, gali atsisėsti penki arba šeši keleiviai.  

 

Tuo tarpu „Escapade“ modifikacija yra talpesnė – jos dėka galima transportuoti iki 8 keleivių. Ji skirta 

tiems, kurie turi nenumaldomą norą patogiai keliauti po pasaulį. Dėl šios priežasties automobilyje 

montuojama kušetė dviems žmonėms ant kurios patogiai įsitaisys iki 1,90 metro ūgio žmonės. 

 

Naujasis „Renault Trafic SpaceClass“ sukurtas išpildyti poreikius bei lūkesčius tiek verslo segmento 

atstovų, tiek privačių vartotojų. Automobilio panaudojimo paskirčių yra begalybė: taksi įmonės, 

transportavimo paslaugas teikiančios firmos, viešbučiai, turizmo agentūros ir daugybė kitų verslų. 

Automobilis puikiai tiks ieškantiems solidžios, patogios ir komfortiškos transporto priemonės. Be to, 

naujasis „Trafic SpaceClass“ puikiai tiks ir šeimoms, kurios turi daugiau nei du vaikus ir keletą mylimų 

augintinių.  

 

 



Naujasis „Trafic SpaceClass“ gaminamas dviejų modifikacijų: „L1“ ir „L2“. Šių dviejų versijų 

skirtumas – ratų bazės ilgis. Nepaisant ratų bazės ilgio, abi modifikacijos užtikrina patogiai ir plačiai 

atsidarančias šonines dureles, pro kurias bus patogu įlipti.  

 

Praktiškumo ieškantys pirkėjai bus labai maloniai nustebinti - naujojo „Trafic SpaceClass“ 

bagažinės tūris gali siekti 550 litrų (su visomis atlenktomis sėdynėmis). Pašalinus visas galines 

sėdynes – bagažinės tūris išauga iki net 1000 litrų.  

 

Tuo tarpu „L2“ modifikacijoje bagažinės tūris bus dar didesnis – jis siekia nuo 890 iki 1800 litrų.  

 
 
 
Komfortas ir technologijos 
 

Pažvelgus į „Trafic SpaceClass“ interjerą – kiekvienas pirkėjas pastebės, jog tai grynakraujis 

„Renault“ šeimos narys. Inžinieriai, kurdami „Trafic SpaceClass“ interjerą, daugybę dėmesio skyrė 

puikiai ir patogiai vairuotojo pozicijai, lengvai valdomiems prietaisams ir, be abejo, pažangiai 

multimedijos sistemai, kurią valdyti galima neatitraukus akių nuo kelio.  

 

Centrinėje konsolėje sumontuotas 7 colių ekranas sutalpina pagrindines šiuolaikiniams 

automobiliams būdingas funkcijas.  

 

Naujojo „Trafic SpaceClass“ technologijų sąraše yra :  

 

 2 navigacijos sistemos 

 Galinio vaizdo kamera 

 „Android Auto“ sąsaja su išmaniaisiais telefonais 

 „Bluetooth“ ir „MP3“ junglumas 

 Automatinė klimato kontrolė 

 

Siekiant padidinti komforto lygį „Trafic SpaceClass“ keleiviams, naujame „Renault“ modelyje 

įtaisytos ergonominės sėdynės su patogiomis atramomis, o lubose - apšvietimo lemputes, kurios 

tamsiu paros metu leis skaityti mėgstamą knygą ar žurnalą. Malonių smulkmenų sąraše taip pat 

yra 220V ir 12V jungtis, dvi „USB“ jungtys ir nepriekaištingai išplanuota oro kondicionavimo 

sistema, kuri net ir karščiausią dieną leis jaustis komfortiškai.  

 

„Trafic SpaceClass“ bus komplektuojamas su „Twin-Turbo Energy“ motorais: 1,6 litro darbinio tūrio, 

125 AG arba 1,6 litro darbinio tūrio, 145 AG išvystančiais jėgos agregatais. Abudu motorai bus 

poruojami su 6 laipsnių mechaninėmis pavarų dėžėmis. Jie taip pat atitinka griežčiausius „Euro 6“ 

taršos reikalavimus. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

„Trafic SpaceClass“ viso pasaulio akiratyje Kanų festivalyje! 

„Trafic SpaceClass“ pirmą kartą buvo pademonstruotas 70-ame tarptautiniame Kanų 

filmų festivalyje. „Renault“, ilgametė oficiali festivalio partnerė, garbingus svečius 

vežiojo itin patogiais ir komfortiškais „Trafic SpaceClass“ automobiliais.  

 

 


