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Renault Express Van oferă numeroase servicii 

pentru profesioniști. De la port-scară la rafturi pentru 

depozitare, descoperiți noile accesorii inteligente și 

practice care vă permit să fiți și mai performant. 

lucrați mai bine





4

1.



5
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2.

robust și dinamic

1.  Kit ”Off road” 
(96 09 871 43R) 

2.  Autocolante de personalizare – Dungi sport 
pentru capotă 
(82 01 733 956) 

3.  Covorașe de cauciuc - 2 covorașe 
(74 90 294 11R) 

4.  Covorașe textile - 2 covorașe 
(74 90 288 96R)

Exprimă personalitatea vehiculului tău 

cu ajutorul benzilor sport de pe capotă, 

făcute pe măsură. De asemenea, îmbină 

personalizarea și protecția utilizând 

expandoarele de aripi.  La interior, covorașele 

din material textil sau cauciuc etanș 

vor păstra habitaclul dumneavoastră cu stil.

design exterior și interior
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maximizați 
încărcăturile 
dumneavoastră

1.

1.  Kit atelaj standard - 13 pini  
(77 11 947 831) 

2. Kit atelaj ”gât de lebădă”- 13 pini 
(77 11 947 828)

3. Cârlig mixt –4 găuri 
(77 01 408 018) 

4. Suport rotativ pentru scară, 
Bare transversale din oțel cu montaj pe plafon 
(77 11 785 789) (77 11 947 925)

Coborâți și urcați scara fără efort grație 

suportului cu înclinare manuală care se  

instalează ușor pe barele acoperișului.

Facil de fixat, dispozitivele de remorcare tip 

gât de lebădă sau standard vă permit să 

tractaiți o remorcă sau să aduceiți materialele 

de care aveți nevoie. Pentru situațiile 

specifice, optați pentru cârligul mixt care vă 

permite să tractați cu un inel de ancorare.

transport

2.
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câștigați 
în robustețe

1.  Planșeu antiderapant acces din lemn  
(77 11 945 285) (77 11 945 291) (77 11 945 295)  
(77 11 945 317)

2.  Planșeu Innovation polipropilenă 
(77 11 945 288) (77 11 945 292) (77 11 945 294) 

3.  Bavete spate universale Renault 
(78 81 224 19R)

La interior optați pentru kitul dulăpior de lemn, 

o soluție practică de depozitare și simplu

de instalat, pentru a păstra materialele 

la îndemână. Pentru a proteja zona 

de încărcare de obiectele grele sau 

murdare, mizați pe protecțiile din lemn. 

Lucrați într-un mediu umed? Acordați 

prioritate protecțiilor de polipropilenă.

Concepute pentru a face cârligele de amarare 

accesibile, cele două tipuri de protecție vă 

permit să lucrați în cele mai bune condiții.

La exterior, odată echipată cu apărătoare 

spate, vehiculul dumneavoastră Express 

Van nu se mai teme de nimic.

protecție

3.

2.
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3.

1.  Cameră recul 
(82 01 738 752) 

2.  Cameră spate cu vizibilitate permanentă în 
oglinda retrovizoare  
(82 01 733 899) 

3.  Suport stingător  
(82 01 733 201) (77 11 788 640)

4. Triunghi reflectorizant adeziv LED Sesaly TriFlash  
(77 11 940 272) (77 11 785 782)

rulați liniștiți
Vă lipsește vizibilitatea? Optați pentru o 

vedere p în spate, prin intermediul camerei 

care vă ajută să păstrați permanent controlul 

asupra mediului înconjurător, chiar și cu un 

vehicul acoperit. Parcați cu spatele. Ajutorul 

de staționare spate este acolo pentru a 

vă avertiza în cazul unei posibile coliziuni 

cu un obstacol sau un alt vehicul. Pentru 

mai multă liniște, gândiți-vă la triunghiul 

rabatabil manual, indispensabil pentru a vă 

semnaliza față de celelalte automobile.

În sfârșit, instalați un extinctor în postul de 

conducere pentru a avea și mai multă liniște.

siguranță

2.

1.
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3.

1.  Suport Smartphone pe grila aeratoare 
(77 11 784 774)

2.  Cotieră 
(87 70 040 24R) 

3.  Rampă LED pentru zona de încărcare sincronizată 
cu deschiderea ușilor 
(82 01 529 567)

simplificați 
cotidianul
Cu ajutorul suportului magnetic, smartphone-ul 

rămâne la îndemână pe parcursul tuturor 

deplasărilor. De asemenea, puteți păstra în 

apropiere obiectele  mici, depozitându-le în 

cotiera centrală, a cărei înclinare este reglabilă 

pentru confort.  În aceeași măsură,  plafoniera 

și rampa LED sunt sincronizate cu deschiderea 

ușilor, luminând  zona de încărcare.. 

viața la bord

1. 2.
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listă referințe
Generic Confort

Design

Jante
82 01 730 368 Jantă aliaj  15” PURNA - neagră •• ••

40 30 021 36R Jantă tablă 6 J 15 4 40 - gri •• ••

40 30 077 96R Jantă tablă 6 J 15 4 40 - neagră •• ••

40 30 052 32R Jantă tablă 6 J 15 5 40 - gri •• ••

40 30 052 62R Janta tablă 6 J 15 5 40 - neagră •• ••

40 30 062 16R Jantă aliaj  Purna 6 J 15 5 40 •• ••

40 30 015 63R Jantă aliaj Altica  6 J 16 4 40 •• ••

Capace roți
40 31 593 57R Capace roți Renault •• ••

40 31 584 67R Capace roți Renault •• ••

Exterior
82 01 733 470 Cochilii cromate pentru oglinzile laterale •• ••

82 01 733 566 Cochilii cromate pentru mânerele ușilor •• ••

82 01 733 956 Autocolante de personalizare – Dungi sport pentru capotă •• ••

Interior
77 11 945 795 Protecție praguri iluminate •• ••

Confort și protecție

Organizare zonă de încărcare
82 01 529 567 Rampă LED pentru zona de încărcare sincronizată cu deschiderea ușilor •• ••

77 11 945 317 Raft din lemn -stânga spate •• ••

77 11 945 318 Raft din lemn -stânga față •• ••

77 11 945 287 Planșeu antiderapant din lemn – uși lat. culisante, grilă despărțitoare- Access- MDF 12mm •• ••

77 11 945 285 Planșeu antiderapant acces din lemn – uși lat. culisante, perete despărțitor Plin -MDF 12mm •• ••

77 11 945 291 Panouri periferice din lemn -Acces -  o ușă laterală culisantă pe dreapta MDF 8mm •• ••

77 11 945 293 Panouri periferice din lemn – Acces – 2 uși laterale culisante - MDF 8mm •• ••

77 11 945 295 Pasaje de roată din lemn – Acces – toate tipurile- MDF 12mm •• ••

77 11 945 288 Planșeu Innovation polipropilenă – ușă/uși lat. culis., grilaj despărțitor - 8mm •• ••

77 11 945 286 Planșeu Innovation polipropilenă – ușă/uși lat. culis., perete despărțitor solid - 8mm •• ••

77 11 945 292 Panouri periferice Innovation din polipropilenă – o ușă laterală culisantă - 5mm •• ••

77 11 945 294 Panouri periferice din polipropilenă – Innovation – 2 uși laterale culisante - 5 mm •• ••

77 11 945 296 Pasaje de roată din polipropilenă – Innovation – toate tipurile - 8mm •• ••
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Generic Confort

Organizare zonă de încărcare (continuare)
77 11 945 289 Planșeu antiderapant din lemn – uși lat. culisante, separare tubulară - Access - 12 mm •• ••

77 11 945 290 Planșeu Innovation din polipropilenă – uși laterale culisante, separare tubulară - 8 mm •• ••

Geamuri
16 55 544 28R Deflectoare aer față •• ••

Protecție caroserie
63 85 000 36R Bavete față universale Renault •• ••

78 81 224 19R Bavete spate universale Renault •• ••

77 11 785 072 Husă caroserie •• ••

96 09 871 43R Kit ”Off road” •• ••

Covorașe
74 90 294 11R Covorașe de cauciuc - 2 covorașe •• ••

74 90 288 96R Covorașe textile - 2 covorașe •• ••

Viața la bord
87 70 040 24R Cotieră •• ••

82 01 375 535 Kit fumători •• ••

Huse scaune
87 37 073 88R Huse scaune din denim și imitație de piele – scaune față

Multimedia

Audio
77 11 943 104 Autoradio 1 DIN •• ••

77 11 575 880 Pachet difuzoare Focal Music Drive 2.0 (2 difuzoare) •• ••

77 11 578 132 Pachet difuzoare Focal Music Live 4.0 (2 tweetere, 2 difuzoare) •• ••

Telefonie
82 01 737 965 Incărcător cu inducție •• ••

77 11 784 774 Suport Smartphone pe grila aeratoare •• ••

Navigație
77 11 945 183 GPS TomTom Go Essential 5”  •• ••



16

Generic Confort

Transport

Atelaje
77 11 947 826 Kit atelaj demontabil - 7 pini •• ••

77 11 947 827 Kit atelaj demontabil - 13 pini •• ••

77 11 947 828 Kit atelaj ”gât de lebădă”- 13 pini •• ••

77 11 947 829 Kit atelaj ”gât de lebădă”- 7 pini •• ••

77 11 947 830 Kit atelaj standard - 7 pini •• ••

77 11 947 831 Kit atelaj standard - 13 pini •• ••

77 11 226 911 Adaptor cablaj atelaj - 7/13-pini •• ••

82 01 728 515 Traversă atelaj ”gât de lebădă” •• ••

82 01 728 516 Atelaj  ”gât de lebădă” – kit dispozitive de fixare și rotulă •• ••

82 01 727 812 Traversă atelaj demontabil •• ••

82 01 727 813 Atelaj demontabil – kit dispozitive de fixare și rotulă •• ••

82 01 728 518 Traversa atelaj standard •• ••

82 01 728 519 Atelaj standard – kit dispozitive de fixare și rotulă •• ••

77 11 419 307 Suport atelaj – 4 găuri •• ••

77 01 408 016 Cârlig de cuplare – 4 găuri •• ••

77 11 421 985 Cârlig mixt – 2 găuri •• ••

77 01 408 018 Cârlig mixt –4 găuri •• ••

82 01 728 328 Fascicul de cabluri atelaj cu 7 pini cu comandă balansare ESP •• ••

82 01 728 389 Fascicul de cabluri atelaj cu 13 pini cu comandă balansare ESP •• ••

77 01 402 470 Bilă de cuplare •• ••

77 11 780 886 Extensie pentru portbicicletă Coach pe atelaj, o bicicletă •• ••

77 11 780 884 Portbicicletă Coach cu montat pe atelaj - 2 biciclete, 13 pini •• ••

77 11 780 885 Portbicicletă Coach cu montat pe atelaj - 3 biciclete, 13 pini •• ••

77 11 577 326 Portbicicletă Express Hang-On - montat pe atelaj, 2 biciclete •• ••

77 11 577 327 Portbicicletă Express Hang-On - montat pe atelaj, 3 biciclete •• ••

77 11 577 328 Portbicicletă Express Hang-On - montat pe atelaj, 4 biciclete •• ••

Depozitare
77 11 947 925 Bare transversale din oțel cu montaj pe plafon •• ••

82 01 299 011 Bare transversale din oțel cu montaj pe bare longitudinale ••

77 11 420 781 Adaptor bare de portbagaj pavilion pentru portschi/portbicicletă – Oțel •• ••

77 11 940 001 Portschi Thule Snowpack - 4 perechi •• ••

77 11 940 000 Portschi Thule Snowpack – 6 perechi •• ••

77 11 780 147 Bare de portbicicletă Expert 80 pe pavilion, o bicicletă •• ••

77 11 785 585 Portbagaj de pavilion rigid Renault, 380L •• ••
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Generic Confort

Depozitare (continuare)
77 11 785 586 Portbagaj de pavilion rigid Renault, 480L •• ••

77 11 785 587 Portbagaj de pavilion rigid Renault, 630L •• ••

82 01 728 219 Galerii de pavilion cu rolă •• ••

77 11 785 789 Suport rotativ pentru scară •• ••

77 11 574 510 Suport pentru țevi pe barele de portbagaj pavilion •• ••

Siguranță

Asistență la condus
82 01 730 047 Senzori parcare față •• ••

82 01 730 048 Senzori parcare spate •• ••

82 01 738 752 Cameră recul •• ••

82 01 733 899 Cameră spate cu vizibilitate permanentă în oglinda retrovizoare •• ••

Sigurantață și semnalizare
82 01 733 201 Suport stingător •• ••

77 11 788 640 Extinctor- 1 KG •• ••

77 11 419 388 Extinctor - 2 KG •• ••

77 11 940 271 Comutatoare pentru triunghiuri TriFlash și balize Sesaly - piesă de schimb •• ••

77 11 940 270 Kit triunghi reflectorizant LED electric adeziv TriFlash Sesaly •• ••

77 11 940 272 Kit manual de ridicare pentru triunghiul Sesaly TriFlash - piesă de schimb •• ••

77 11 785 782 Triunghi reflectorizant adeziv LED Sesaly TriFlash •• ••

77 11 785 783 Far LED în 3 puncte al kitului Sesaly TriFlash - piesă de schimb •• ••

Sisteme de siguranță
82 01 729 945 Alarmă •• ••

77 11 782 488 Protecție OBD •• ••

82 01 724 187 Anti-furt pentru jante de aliaj -set de 4 șuruburi •• ••

82 01 730 050 Cameră supraveghere trafic integrată •• ••

Lanțuri iarnă
77 11 780 253 Lanțuri de pneu Premium PG •• ••

77 11 578 649 Huse anvelope pentru zăpadă •• ••

• : compatibil.  - : incompatibil. 







Continuați experiența Renault Express Van 
pe www.renault.ro
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