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RENAULT TRUCKS C & K
COMFORTABELERE
EN EFFICIENTERE
VOERTUIGEN
Betrouwbaarheid, brandstofbesparing, comfort, veiligheid…
Renault Trucks gaat nog verder om de inzet van uw
voertuig te vergroten.

MEER
RIJCOMFORT
EEN DASHBOARD
ONTWORPEN ALS
EEN COCKPIT
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 ebogen panoramisch
G
dashboard om alles
binnen handbereik te
hebben
Opberglade voor A4
formaat documenten
Bekerhouder
2 USB-C-aansluitingen
binnen handbereik
Startknop, waardoor
meer bewegingsvrijheid
rond de stuurkolom voor
de benen
Superieure comfort stoel
met vuilafstotende
bekleding
Tablet- en
telefoonhouder
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EEN VAN
DE BESTE
STUUR
KOLOMMEN
IN DE
MARKT
EEN VERSTELBARE STUURKOLOM
In drie richtingen te
verstellen stuurwiel
waardoor uw rijpositie
nauwkeurig afstemt op uw
wensen

Intuïtieve voetbediening voor
het eenvoudig en snel
instellen van de gewenste
positie van het stuurwiel

NIEUW ULTRA
COMFORTABEL
BED
MEER COMFORT
ZOALS THUIS

MEER SERVICES
OM UW VRACHTWAGEN
OPERATIONEEL TE HOUDEN
PREDICT
 oorspellend met real time informatie
V
maakt het volgende mogelijk:
• Optimalisatie van het onderhoud
• Voorkomen van defecten
• Optimale beschikbaarheid van
voertuigen
SERVICES OP AFSTAND

8

 IEUW ULTRA COMFORTABEL
N
‘SERENITY’ BED
 omfortabel matras met een dikte van
C
170 mm en een dichtheid van 41 kg/m3
 wee keer zoveel binnenvering en
T
opgebouwd uit kwaliteitsschuim voor
optimaal comfort voor alle type
gebruikers
 atras eenvoudig afneembaar van de
M
basis om hoeslakens te kunnen
gebruiken
 ieuw geweven stof maakt
N
schoonmaken eenvoudig
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 onnectiviteit op afstand:
C
• Diagnose op afstand
• Oplossen van problemen op afstand
• Software updates op afstand
Uw truck blijft efficiënt en verbetert zelfs
na verloop van tijd.
VERLENGDE
OLIEVERVERSINGSINTERVALLEN TOT
150.000 KM / 18 MAANDEN
(13 L MOTOR)*
Lagere onderhoudskosten

 ptioneel nog een extra traagschuim
O
matrastopper beschikbaar

 eoptimaliseerde planning van het
G
onderhoud om stilstand tot een
minimum te beperken

T WEE USB-C AANSLUITINGEN

* Afhankelijk van het gebruik van het voertuig.

-3%

BRANDSTOFVERBRUIK

2

-5%

1

BRANDSTOFVERBRUIK MET
HET FUEL ECO PACK
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MEER VEILIGHEID
STANDAARD LED VERLICHTING
 ieuwe verlichting voor meer zicht en
N
zichtbaarheid op de weg
 atuurlijk licht voor minder vermoeidheid
N
bij de chauffeur tijdens rijden in het donker
 ernieuwde instapverlichting met bredere
V
lichtbundel voor meer veiligheid
NOODSTOP PARKEERREM
 toppen van het voertuig in geval van
S
onbedoelde, afwijkende
voertuigbewegingen
MECHANISCHE ANTIINBRAAKVERGRENDELING (DOOR LOCK)
 oor meer veiligheid in de cabine wanneer
V
het voertuig geparkeerd staat
VEILIGHEIDSSENSOREN
 e aanwezigheidssensoren detecteren
D
kwetsbare medeweggebruikers in dode
hoeken

GROTERE
BETROUWBAARHEID
EN BRANDSTOFBESPARINGEN
1
2
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 uro VI Step E motoren
E
Geoptimaliseerde
achterasoverbrengingen
LED-verlichting voor minder
onderhoud en een langere
levensduur*
* met kunststof bumper en stalen
hoeken.
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