
 

 

 

  

 

 

VARIKLIS dCi 120 AG 

Darbinis tūris (cm3) / cilindrų / vožtuvų skaičius 1598 / 4 / 16 

Didžiausiai variklio galia kW (AG) esant aps. /min. 88 (120) / 3 500 

Didžiausias sukimo momentas Nm esant aps./min. 300/1500 

Degalų įpurškimo būdas Common rail su kintamų fazių turbina 

Degalų rūšis Dyzelinas 

Degalų bako talpa (l) 80 

Teršalų emisijos standartas / katalizinis keitiklis / kietųjų dalelių filtras Euro 6b / • / • 

Pavarų dėžė Mechaninė, 6 pavarų 

Įranga Stop & Start ir Energy Smart Management - 

GREITIS  

Didžiausias greitis (km/val) 166 

Pagreitėja nuo iki 100 km/val. (s) 12,6 

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA  

Mieste (l/100km)** 7,8/8,0 

Užmiestyje (l/100km)** 5,8/6,0 

Mieste ir užmiestyje (l/100km)** 6,5/6,7 

CO2 emisija (g/km) 170/174 

VAIRO MECHANIZMAS  

Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šaligatvių (m) L1: 11,84 / L2 : 13,17 

Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp sienų (m) L1: 12,40 / L2 : 13,73 

STABDŽIAI  

ANS su avarinio stabdymo sistema ir EBV / ESP standartinė įranga 

Priekiniai aušinami diskiniai stabdžiai, užpakaliniai neaušinami diskiniai 
stabdžiai: skersmuo / storis (mm) 

296 / 28 - 280 / 12 

PADANGOS  

Padangų matmenys / standartiniai ratlankiai 205/65 R16 

SAUGOS PRIEMONĖS  

Adaptyvioji vairuotojo oro pagalvė, galvos atramos ir 3-jų tvirtinimo 
taškų saugos diržai 

S 

Antiblokavimo sistema (ABS) su stabdymo jėgos koregavimo įtaisu 
(EBV) ir avarinio stabdymo sistema, 4 diskiniai stabdžiai 

S 

Prie apkrovos prisitaikanti elektroninė stabilumo palaikymo sistema 
(ESC), sukibimą su kelio danga gerinanti, įkalnę įveikti padedanti ir 
priekabos siūbavimą mažinanti funkcijos 

S 

Po kėbulo apačia įtaisytas 16" atsarginis ratas su skardiniu ratlankiu S 

RYŠIO PRIEMONĖS  

Radijas su ekranu, prie vairaračio įtaisytu valdymo pultu, centriniame 
valdymo pulte įtaisytomis 2 USB jungtimis, jungtimi Bluetooth® ir garso 
įrangos jungtimi  

S 

ŠILDYMO IR VĖDINIMO ĮRANGA  

Priekyje įtaisytas rankiniu būdu valdomas kondicionierius su žiedadulkių 
filtru  

S 

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA  

Vairo stiprintuvas, 4 stipinų reguliuojamo aukščio ir pokrypio vairaratis S 

Kelionės kompiuteris (rodo vidutinį greitį, visas, vidutines ir esamojo 
laiko degalų sąnaudas, kiek galima nuvažiuoti su likusiu degalų kiekiu ir 
paros bei bendrą ridą) 

S 

Išorės temperatūros daviklis S 

MATOMUMAS IR APŠVIETIMAS  

Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai  S 

Matymo lauką praplečiantis veidrodis Wide view S 

Įrangos paketas CONTROL (užpakaliniai atstumo jutikliai ir greičio 
reguliatorius-ribotuvas) 
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RENAULT TRAFIC L2H1, 1,6 dCi 120 AG. Pack Clim 

Spalva Balta. Komercinis automobilis N1-BB 



 

 

VIDAUS APDAILA IR PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA  

Juodi apmušalai JAVA S 

Ypač patogi reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su reguliuojama 
juosmens atrama ir porankiu  

S 

Biuro tipo sėdynė: dvivietė, su dėtuve, nešiojamojo kompiuterio dėtuve, 
rašomąją atrama ir po apačia įtaisyta 54 l talpos dėtuve  

S 

Elektra valdomi priekinių durų langai (su vairuotojo pusėje įtaisytu 
impulsiniu jungikliu) 

S 

Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas, užrakinantis duris 
pradėjus važiuoti (raktas su dviem mygtukais) 

S 

Juodos ir pilkos spalvos prietaisų skydas su uždara dėtuve ir 
chromuotais prietaisų ciferblatų bei garsiakalbių apvadais, chromuotas 
pavarų svirties rankenos intarpas ir juodi žvilgūs ortakių apvadai 

S 

Apatinėje prietaisų skydo dalyje keleivio pusėje įtaisyta apšviečiama 
uždaroma dėtuvė (šaldoma, kai yra kondicionierius)  

S 

Vientisa, neįstiklinta krovinių skyriaus pertvara su niša po keleivio sėdyne S 

IŠORĖS APDAILA  

Grafito spalvos radiatoriaus grotelės, veidrodėlių korpusai ir užpakalinis 
laiptelis, dvispalvis priekinis buferis (viršutinė dalis kėbulo spalvos, 
apatinė – juoda) 

S 

Dideli 16" ratlankių gaubtai S 

Slankiosios neįstiklintos dešiniosios durys S 

Neįstiklinta kairės sienos vidurinė dalis S 

Neįstiklinta užpakalinė sienų dalis S 

Užpakalinės neįstiklintos durys, atsidarančios 180° kampu S 

KITA ĮRANGA  

sustiprintos grindyse įtaisytos kilpos kroviniui tvirtinti 
Furgonuose: L1 - 8 vnt., L1, L2 - 10 vnt., Šešiaviečiuose furgonuose: L1 - 
4 vnt., L2 - 6 vnt. (490 daN/ 30 s, atitinka standarto ISO 27956 
reikalavimus) 

S 

 8 papildomos kilpos, tvirtinamos prie krovinių skyriaus sienų ties viduriu 
ir viršuje (75 daN) (variantuose be šoninių durų – 10 vnt. variantuose su 
pailginta kabina – 2 vnt.) 

S 

Įrangos paketas LOADING (medinės grindys, apsauginės sienų plokštės, 
drabužių kabyklos krovinių skyriuje) 
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Kairės užpakalinių durų pusės skląstis S 

KĖBULO SPALVOS  

Kasablankos balta 0 

Automobiliui suteikiama 2 metų be ridos apribojimo garantija 

Kainoraštinė Renault Trafic L2H1, Pack Clim, 1,6 dci 120 AG, krovininio kaina su PVM – 26.003 Eur 

SPECIALUS PASIŪLYMAS 

Galutinė Renault Trafic kaina su/be PVM – 20022 Eur/ 16.547 Eur 

PAPILDOMA ĮRANGA MONTUOJAMA LIETUVOJE (NEĮSKAIČIUOTA Į KAINĄ) 

- Aukštos kokybės originalių guminių kilimėlių komplektas – 55 Eur su PVM 
- Avarinis komplektas (Avarinis ženklas, vaistinėlė, gesintuvas, liemenė) – 30 Eur su PVM 
- Sukabinimo įtasas (Kablys) – 450 Eur su PVM 
- Žieminių padangų komplektas su montavimu – 360 Eur su PVM 

 

Automobilių pardavimas: 

Mantas Katauskis 
Pardavimų vadovas 
Tel. +370 656 80929 
El. paštas: mantas@lautra.lt 

Dainius Stoškus 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 672 32748 
El. paštas: dainius@lautra.lt 

Aidas Masaitis 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 692 91355  
El. paštas: aidas@lautra.lt 

Sergejus Višniakovas  
Automobilių pardavimo vadybininkas 
Tel. +370 685 30070 
El. paštas: sergejus@lautra.lt 

BĮ UAB LAUTRA MOTORS J. Kubiliaus g. 23, LT-09108, Vilnius www.lautra.lt Tel. +370 5 2747 050  Įmonės kodas 
110607882, PVM kodas LT106078811, AB  “SEB bankas” a/s LT 037044060001307507 

 

mailto:mantas@lautra.lt
mailto:dainius@lautra.lt
mailto:aidas@lautra.lt
mailto:sergejus@lautra.lt
http://www.lautra.lt/

