
Renault TRAFIC SpaceClass





Deixe que o seu olhar aprecie as formas bem definidas, a grelha 
cromada, a assinatura luminosa exclusiva, as jantes de design 
preto de 17”… Deixe-se encantar pela harmonia, pela elegância 
da cor cinzento cometa, pelos vidros sobreescurecidos...  
O Renault Trafic SpaceClass é um convite imediato a outras 
viagens. Mais confortáveis, mais requintadas, mais inspiradoras. 
Quer sejam deslocações curtas ou longos percursos, o  
Renault Trafic SpaceClass assegura ao condutor e ao mais 
exigente dos seus passageiros uma nova experiência de 
mobilidade.

Deixe-se guiar pela 
sua intuição

Os elementos visuais, bem como os de texto, são comuns a toda a gama 
Renault Trafic SpaceClass. Para conhecer os equipamentos e as opções, 
consulte as tabelas no final desta brochura.



Uma elegância distintiva

Para fazer das suas deslocações diárias momentos únicos, nada foi deixado ao acaso. E cada detalhe é revelador da atenção que lhe foi dada: a assinatura 
luminosa em LED combina potência e estética, as capas dos retrovisores revestem-se de preto brilhante e as jantes em liga leve de 17” prometem viagens 
intensas. Sem dúvida que o Renault Trafic SpaceClass é merecedor da sua griffe exclusive. 







Há locais que nos fazem desejar ir mais além. O posto 
de condução do Renault Trafic SpaceClass é um deles.  
Com uma posição de condução elevada, bancos 
ergonómicos e volante em couro* e múltiplos espaços 
de arrumação (entre eles um compartimento de 54 litros),  
o Renault Trafic SpaceClass convida-o para uma condução 
tranquila. As inserções em cromado e preto brilhante do 
painel de bordo reinterpretam os valores de um veículo 
topo de gama. O sistema de ar condicionado automático 
e o ecrã de 7” do sistema de navegação R-LINK Evolution  
(ou Media Nav Evolution) estão integrados no painel 
central. A câmara de marcha-atrás, por sua vez, 
acompanha as suas manobras para lhe oferecer a 
máxima segurança.

* Couro de origem bovina.

Deixe 
transparecer o 
requinte interior



Concebido para receber até nove pessoas nas melhores condições de conforto, o Renault Trafic SpaceClass 
sabe mimar os seus ocupantes. Modularidade e habitabilidade numa simbiose perfeita. Os estofos 
exclusivos de couro*, o sistema de ar condicionado e de aquecimento e os focos de leitura individuais 
em LED transformam o habitáculo numa suite privada, que convida a momentos de descontração 
ou a trabalhar com total tranquilidade, graças aos vidros extra-escurecidos. As tomadas 220 V,  
12 V e USB permitem recarregar smartphones, tablets ou computadores. Com o Pack Premium**, o  
Renault Trafic SpaceClass consegue mesmo transformar-se num "lounge" móvel com mesa rebatível e 
bancos individuais que rotativos  montados sobre calhas.

* Couro de origem bovina.
** Inclui mesa montada em acessório.

As sensações nunca tiveram tantas 
oportunidades para se exprimirem





Estofos

Estofos Java Estofos em Couro* 
Riviera

Cores

Azul Panorama (TE J43) Bege Cinza (TE HNK) Castanho Cobre (TE CNH) Cinzento Cassiopeia (TE KNB) 

Cinzento Cometa* (TE KNA) Cinzento Platina (TE D69) Preto Midnight (TE D68)

Jantes

Jantes em liga leve 
Cyclade 17”

Jantes em liga leve 
Cyclade 17” design preto

Exterior

Principais equipamentos de Serie
Pintura metalizada
Pack Style Full em Preto Brilhante
Assinatura luminosa com luzes diurnas em LED
Jantes liga leve de 17” e faróis nevoeiro
Vidros extra-escurecidos (90 % de opacidade)
Porta lateral direita deslizante c/vidro de abrir
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro
Painel lateral esquerdo c/vidro de abrir

Interior
Volante em couro integral* com inserção em cromado 
acetinado
Banco Condutor e do Passageiro individuais "Confort"
2 bancos sobre calhas (2 lugares+1 Lug.com sistema 
easy-entry) em cada fi la

Espaço de arrumação nas 2.ª e 3.ª fi las de bancos com 
porta-bebidas (3.ª fi la)
Ar condicionado dianteiro automático e manual nas 
fi las de bancos traseiras (ativável a partir do posto de 
condução)
6 focos de leitura individuais em LED
Entrada USB e tomada 220 V / 300 W e tomada 12 V 
(3.ª fi la)
Tapetes dianteiros e de piso traseiro em alcatifa com 
calhas em alumínio
Rádio CD Connect R&GO Bluetooth®, Leitor CD, MP3
Sensor de chuva e luminusidade
Regulador de velocidade
Tapa-bagagens

Pack Premium**
2 bancos individuais rotativos sobre calhas e 
equipados com sistema de fi xação Isofi x (2.ª fi la)

Estofos em couro*
Inclui mesa retrátil deslizante e amovível montada em 
acessório
2 lugares com sistema de fi xação Isofi x nos lugares 
laterais (3ª fi la)

Pack Scape**
2 bancos individuais rotativos sobre calhas e 
equipados com sistema de fi xação Isofi x (2.ª fi la)
Banco de 3 lugares convertível em cama, com sistema 
de fi xação Isofi x nos lugares laterais (3.ª fi la)
Foco de leitura em LED sem temporização na 3.ª fi la
Inclui mesa rectratil deslizante e amovível montada 
em acessório

Principais opções:
Estofos em couro* (não compatível com banco 
passageiros 2 lugares na 1ª fi la) 

Banco de passageiros dianteiro (2 lugares) com 
compartimentos de arrumação de 54 L sob o banco 
(1.ª fi la) 
Jantes em liga leve de 17“ com design preto
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro + 
traseiro sem/com câmara
Pack Navegação R-LINK compativel Android Auto®

Sistema multimédia Media Nav Evolution
Porta lateral esquerda deslizante com vidro de abrir
Ar condicionado dianteiro automatico + manual 
traseiro com aquecimento suplementar
Airbags laterais dianteiros tipo "cortina"

Acessórios
Cortinas opacas

* Couro de origem bovina. ** Pack incluindo acessórios.

Equipamentos

TE : Pintura com efeitos 

Fotos não contratuais. 

* Pintura de lançamento exclusiva. 

Jante em aço de 16’’



Twin Turbo Diesel ENERGY, caixa manual de 6 velocidades
dCi 125  

Stop & Start
Norma antipoluição Euro 6
Binário maxi (Nm) 320
Consumos em ciclo misto NEDC (l / 100 km)* 5,9
Emissões de CO2 (g/km)* 155
* O consumo de combustível, assim como as emissões de CO2, estão homologados em conformidade com um método 
padrão e regulamentar. Comum a todos os fabricantes, permite a comparação de veículos entre si. O consumo em 
utilização real depende das condições de utilização do veículo, dos equipamentos e estilo de condução. Para otimizar 
oconsumo, consulte os conselhos de eco condução em www.renault.pt.

Dimensões e motorização

Peso e capacidade de carga (kg) SpaceClass dCi 125  
Stop & Start

Versão L2H1
Peso Bruto total (M.M.A.C)(1) 2 970 - 3 030
Peso em vazio em ordem de marcha(2) 1 986 - 2 189
Carga útil máxima(2) 761 - 1 044
Peso máximo rebocável (com travão/ sem travão) 2 000 / 750
(1) Segundo versão / pack e numero de lugares
(2) A carga útil máxima é a diferença entre o Peso Bruto ou seja, a Massa Admissível de Matricula/em Circulação (MMAC) 
e a Massa em Vazio em Ordem de Marcha (MVODM) mínima e sem condutor. O MVODM é o peso do veículo completo 
incluindo líquidos, ferramentas e roda de reserva, se montada mas excluindo o condutor e passageiros. Todos os 
valores indicados de MVODM e por consequência todas as cargas uteis estão sujeitas às tolerâncias no fabrico e são 
baseadas na versão base do modelo. Todo o equipamento adicional (de série, opções ou acessórios) ou a seleção de um 
nível de equipamento superior, poderá resultar num maior valor do MVODM e uma redução da carga útil.

Porta(s) lateral(ais) deslizante(s) e portão traseira L2H1
Largura de entrada da porta lateral deslizanta a 100mm do piso 1 030
Altura de entrada da porta lateral deslizante 1 255
Largura de entrada a 70 mm do piso 1 255
Altura da entrada 1 300
Altura de acesso do piso de carga ao solo (em vazio) 552

Porta(s) lateral(ais) deslizante(s) e portas traseiro L2H1
Comprimento total 5 399
Largura total sem / com retrovisores 1 956 / 2 283
Altura em vazio 1 971
Distância entre eixos 3 498
Consola frontal / traseira 933 / 968
Comprimento de carga(3) na versão 7-9 lugares 908
Comprimento de carga(3) na versão 4-6 Lugares(4) 1 908 / 1 926
Comprimento de carga(3) na versão 2-3 lugares 2 914
Largura interior máxima 1 625
Largura entre caves de roda 1 230
Altura útil 1 300
Altura ao solo 160
Altura disponível à frente, na 1ª fila 1 010
Altura disponível na 2ª fila 894
Altura disponível na 3ª fila 894

Espaço na zona joelhos com banco individual na 1ª fila 338 na 2ª fila; 
253 na 3ª fila

Espaço na zona joelhos com banco 2 passageiros 2 lugares na 1ª fila 265 na 2ª fila; 
253 na 3ª fila

Espaço na zona joelhos com banco individual de costas para a estrada 255
Espaço na zona dos joelhos com banco 2 lugares na 1ª fila 179
(3) Comprimento de carga no piso com portão. (4) Segundo o tipo de bancos

Tipo de pneus Pneus (a) Pneus 4 
estações (b)

Medida dos pneus / Rodas 215/65 R16 215/60 R17 215/65 R16

Marca Continental Van  
Contact 200 

Goodyear  
Cargo 

Marathon 
TLCCO2

Michelin 
Agilis 51

Dunlop  
Econodrive

Goodyear  
CargoVector 2

Classe de eficiência 
energética B C C C E

Classe de aderência no 
molhado A B A B C

Ruídos exteriores (dB) 72 70 72 70 69
(a) Dependente da disponibilidade de stock no momento de fabrico (b) Disponivel em países com invernos rigorosos



Prolongue a experiência do Renault Trafi c
em www.renault.pt

Tudo fi zemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se 
o direito de, a qualquer momento, introduzir modifi cações nas especifi cações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modifi cações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o 
país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário Renault. Devido a limitações técnicas 
na impressão, as cores apresentadas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer 
meio, seja a globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault

                                  – Setembro 2017.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0810 40 50 60.

Renault recomienda
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