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Tw e e Fr a n s e m e r k e n
hebben de handen in elkaar
geslagen op basis van
hun gemeenschappelijke
waarden: technologische
innovatie en uitmuntendheid,
‘made in France’.
Beide merken zijn voortdurend op zoek naar
innovatie en behalen samen overwinningen.
Zowel op het circuit dankzij Team Alpine,
FIA-wereldkampioen uithoudingsraces 2016
in de LMP2-klasse, als op de weg met de
vrachtwagens van Renault Trucks, die worden
ontworpen en ontwikkeld om u een lengte
voorsprong te geven.

renault-trucks.be
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T HIGH EDITION
TEAM ALPINE

T HIGH EDITION
TEAM ALPINE

TEAM ALPINE EN RENAULT
TRUCKS, EEN VANZELFSPREKEND
PARTNERSCHAP

BEHOUD EEN LENGTE
VOORSPRONG

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING
Motor: 13 liter, 520 pk
Transmissie: Optidriver AT
2612F
Hydraulische retarder van
VOITH
Differentieelslot
Brugverhouding: 2.47
Koelkast

Eco Fuel Pack +

(met uitgeschakelde Power-modus,
automatische uitschakeling van de motor
na vijf minuten, stuurpomp met variabel
debiet, uitschakelbare compressor, ECO
Cruise Control + Optiroll en Optivision).

Pack Protect 4x2 (met automatische

activering van de lichten en ruitenwissers,
bandenspanningscontrole, mechanische
regeling van de koplampen, Xenon-

INTERIEURAANKLEDING
koplampen, koplampsproeiers,
bochtverlichting, noodremverlichting,
afstandsregelaar + AEBS)

Telematica vooruitrusting 3G +
navigatieplatform
Aslastindicator
Bovenbed Ultimate

Bijkomend scherm op het
dashboard

RECARO®-zetels, bekleding in
tweekleurig leder

 ontinental-banden in
C
maat 385/55 vooraan en
315/70 achteraan. Banden
op bestelling te wijzigen

Stuur in geperforeerd leder
 anoramisch dashboard,
P
toetsen in geborsteld
aluminium

Verwijderbare rugleuning

 eluidssignaal bij
G
achteruitrijden

Dashboard in Ultimate aluafwerking

Luxegordijn voor cabine +
slaapbank

Gelaagde zijruiten

Onderste en bovenste
slaapbank in Ultimateuitvoering
Twee armsteunen voor de
chauffeur

EXTERIEURAANKLEDING
Integrale drielagige
koetswerklak in wit nacré
Specifieke Team Alpinebekleding
Zwart identificatieplaatje
Achteruitkijkspiegels in wit
nacré met steunen in de Team
Alpine-kleuren


Bumperhoeken
in wit nacré
Zwarte beschermplaat voor
uitlaat
Inox bullbar
Velgen in de Team Alpinekleuren
Vaste dakspoiler en twee
zijfenders

 ijskirts met extenders
Z
V
 ooruitrusting lampstangen op
het dak
A
 luminium steun aanhang
wagenaansluitingen

