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UUSI RENAULT TRAFIC TULOSSA ESITTELYYN 
 

- Renault Traficin menestystarina jatkuu loppukesällä esiteltävällä uutuudella.  Tähän 
mennessä Trafic malliston myynti on yltänyt huimaan 1,6 miljoonaan vuodesta 1980 alkaen. 

- Tämä käytännöllinen ja taloudellinen joka paikan tavara-auto saa uuden ilmeen sekä 
sisäisesti että ulkoisesti, samalla siihen tuodaan älykkäitä innovaatioita helpottamaan 
yritysasiakkaiden elämää. Lisäksi mallistoon esitellään uusia herkästi reagoivia moottoreita. 

- Traficin saa jatkossa uudella, Renaultin suunnittelemalla kaksoisturboahdetulla 1.6 dCi 
moottorilla, joka pudottaa polttoaineen kulutuksen alle kuuteen litraan sadalla kilometrillä. 

- Uusi Trafic tullaan valmistamaan Sandouvillen tehtaalla Ranskassa. Tämän muutoksen myötä 
koko Renaultin Euroopan markkinajohtajamalliston tavara-autot valmistetaan jatkossa 
kokonaan Ranskassa. 

- Suomen markkinoille uusi Trafic saapunee loppusyksystä. 
  
Vuonna 1980 esitelty Renault Trafic tuli tuolloin korvaamaan arvostetun Estafette-malliston. Esittelynsä jälkeen Traficia 
on myyty maailmanlaajuisesti runsaat 1.6 miljoonaa kappaletta. Nyt Traficin tarina tulee jatkumaan kolmannen 
sukupolven mallilla 50 maassa. 
 
Uusi Trafic saa kokonaan uuden ulkomuodon. Keulassa on Renaultin uuden muotoilustrategian mukaisesti 
uudistuneesta henkilöautomallistosta tutuksi tullut isokokoinen pystyasentoinen timanttilogo. Etuosa on muotoilultaan 
voimakas ja dynaaminen samalla auton linjakkaat ajovalot antavat autolle puhuttelevan olemuksen. Aiempaa viistompi 
tuulilasi muodostaa selkeän kokonaisuuden konepellin kanssa. Leveä ja vaikuttava ilmanottoaukko ja korin värinen 
koristeraita kahden jäähdyttimen säleikön välillä keventävät tunnetta. Terävämmät linjat tekevät auton profiilista aiempaa 
dynaamisemman, samanaikaisesti kuin jämäkkyys, jota Trafic-asiakkaat ilman muuta odottavat, on kulmien ympäri 
kiertävän etupuskurinsakin osalta säilyttänyt suojaavuutensa. 



 
Uuden Traficin suunnittelussa Renault on hyödyntänyt vankan kokemuksensa hyötyajoneuvojen valmistajana 
tehdäkseen aidosti käyttäjäystävällisen auton, joka on nykyaikainen ja mukava ja joka vastaa yhä paremmin asiakkaiden 
tarpeisiin ja helpottaa heidän liiketoimintansa kehitystä.  

 
Uusi Trafic sopii useaan käyttötarkoitukseen monipuolisen malliston ansiosta. Kansainvälisesti mallisto sisältää 270 eri 
versiota, kaksi eri korkeutta, kaksi eri pituutta, perinteiset tavara-autot, jatko- tai alustaohjaamolla ja minibussimallina, 
puhumattakaan hyväksymiemme korinrakentajien ja Renault Tech -erikoisvarusteluista. 

 
Uusi Trafic on sekä sitkeä että taloudellinen. Oman osansa näille ominaisuuksille tuovat turboahdetut, aikaisempaa 
pienikokoisemmat moottorit. Ne perustuvat uusimman sukupolven Renaultin suunnittelemaan 1.6 dCi voimanlähteeseen 
(R9M) ja sisältävät edistyksellistä teknologiaa yhdistääkseen pienemmän polttoaineen kulutuksen todelliseen ajamisen 
nautintoon. Moottorit ovat saatavissa kahtena eri versiona: muuttuvageometrisellä turbolla varustettu malli, joka 
pienentää polttoaineen kulutusta runsaan litran hyödyn /100 km sekä Twin-turbomalli, joka alittaa polttoaineen 



kulutuksessa alle kuuden litran/100 km* rajan. Nämä moottorit mahdollistavat rivakan liikkeelle lähdön sekä kiihtyvyyden 
hyvän matalakierrosväännön ansiosta silloinkin, kun auto on täyteen lastattu. 
 
Uusi Trafic on Renaultin kokeneen hyötyajoneuvojen suunnitteluryhmän työn tulosta.  Lähtökohtana on ollut luotettavuus 
ja kestävyys. Koko Sandouvillen tehtaan 1800 työntekijän tietotaito ja kokemus on nyt uuden Traficin hyödynnettävissä. 
Kyseisessä tehtaassa on aiemmin valmistettu Renault henkilöautomalliston isoimmat mallit. Sijoittaakseen tavara-
autotuotannon kokonaan Ranskaan, tehdas investoi runsaat 230 miljoonaa euroa tehtaan muutostöihin.  
 
Renault, joka on ollut Euroopan johtava tavara-autovalmistaja jo vuodesta 1998 lähtien, kehitti erityisen kilpailukykyisen 
tuotantojärjestelmän, johon kuuluu koko tuotannon keskittäminen kolmeen tehtaaseen Ranskassa. Kangoo valmistetaan 
MCA-tehtaassa (Maubeuge), Master-mallisto SOVAB:ssa (Batilly) ja Trafic nyt Sandouvillessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Polttoaineen kulutustiedot käytettävissä olevien tyypitystietojen mukaan.  
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