
 

 

VARIKLIS Energy  2,0 dCi 145 AG 

Darbinis tūris (cm3) / cilindrų / vožtuvų skaičius 1997 / 4 / 12 

Didžiausiai variklio galia kW (AG) esant aps. /min. 107 (145) / 3 500 

Didžiausias sukimo momentas Nm esant aps./min. 360/1500 

Degalų įpurškimo būdas 
Common rail su 

kintamos fazės turbina 

Degalų rūšis dyzelinas 

Degalų bako talpa (l) 80 

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

Pavarų dėžė automatinė, 6 pavarų 

Įranga Stop & Start ir Energy Smart Management • 

Padangų matmenys / standartiniai ratlankiai 
standartinė įranga 

215/55 R17 

IŠORĖ   
Metalizuoti dažai (spalva Juoda D68) įsk 

17" lieti ratlankiai ● 

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

● 

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

● 

Variklio imobilizatorius  ● 

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

Išjungiama kraštinės keleivio sėdynės vietos oro pagalvė (su kraštinėse vietose įtaisytais saugos 
diržų įtempimo ribotuvu ir temptuvu) 

● 

Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie antros eilės kraštinių vietų ● 

Rankiniu būdu įjungimas užraktas (vaikų saugumui) ● 

Padangų oro slėgio jutikliai ● 

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

● 

MATOMUMAS – APŠVIETIMAS – VAIRAVIMAS   
Dviejų dalių šoniniai veidrodėliai  ● 

Vairo stiprintuvas, 4 stipinų reguliuojamo aukščio vairaratis  ● 

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

● 

Vidaus temperatūros jutiklis (su elektra valdomais ir šildomais šoniniais veidrodžiais) ● 

Full LED priekiniai žibintai ● 

PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA   
Elektra valdomi priekinių durų langai (su vairuotojo pusėje įtaisytu impulsiniu jungikliu)  ● 

Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai  ● 

Priekyje įtaisytas rankiniu būdu valdomas kondicionierius su žiedadulkių filtru   ● 

Rankiniu būdu valdomas kondicionierius priekinei ir užpakalinei daliai su žiedadulkių filtru  ● 

Papildoma šildymo funkcija užpakalinėms vietoms su ortakiais ir valdymo skydeliu ● 

12 V elektros lizdas, pasiekiamas nuo antros eilės sėdynės ● 

220 V elektros lizdas salone ● 

PRIETAISŲ SKYDAS, SĖDYNĖS, KABINOS APDAILA   
Apatinėje prietaisų skydo dalyje keleivio pusėje įtaisyta apšviečiama rakinama dėtuvė (šaldoma, kai 
yra kondicionierius) 

● 

Prietaisų skyde įtaisytas 12 V lizdas  ● 

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

Ypač patogi reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė su reguliuojama juosmens atrama ir porankiu ● 

2 sėdynių eilė:  1+1 apsukami stumdomi foteliai su porankiais ● 

3 sėdynių eilė: slankiojanti 1/3, 2/3  trivietė sėdynė  ● 

Juodi apmušalai JAVA įsk 

DURYS IR LANGAI   

ATNAUJINTO MODELIO MY2019 

RENAULT TRAFIC SPACE CLASS L2 2,0 dCi 145 AG 6 
EDC, turbodyzelinis, 8 vietų premium keleivinis 
mikroautobusas (M1) 



Dešiniosios slankiosios durys: įstiklintos  ● 

Kairės sienos vidurinė dalis: įstiklinta  ● 

Įstiklinta užpakalinė sienų dalis ● 

Į viešų pakeliamas galinis dangtis ● 

su šildomu stiklu ir valytuvu ● 

KITA ĮRANGA   
Po kėbulo apačia įtaisytas 16" atsarginis ratas su skardiniu ratlankiu ● 

PAPILDOMA ĮRANGA   
Slankiojančios kairės pusės durys su atidaromu langu ĮSK 

Media NAV navigacija liečiamu ekranu, su Android Auto ir Apple Carplay suderinamumu, USB, Bluetooth ĮSK 

 

Kainoraštinė automobilio kaina – 42.460 Eur su PVM 

Speciali kaina su nuolaida – 33.120 Eur su PVM 

 
 

Papildoma įranga montuojama Lietuvoje (neįskaičiuota į kainą)   
- Aukštos kokybės originalių guminių kilimėlių komplektas 55 Eur su PVM 

- Avarinis komplektas (vaistinėlė, gesintuvas, liemenė, avarinis ženklas) – 30 Eur su PVM 

- Sukabinimo įtaisas (kablys) – 400 Eur su PVM 

- Žieminių padangų komplektas – 450 Eur su PVM 

 

Suteikiama 2 metų be ridos apribojimo garantija 

 
 

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 

 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 
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