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T / T HIGH



Rijden met is kiezen voor een lokale partner  

die u bij zal staan wanneer het maar nodig is.

Dit betekent dat u kunt kiezen voor de beste technische en 

economische oplossingen die alleen een internationale groep  

kan bieden.

U kunt kiezen voor trucks die functioneel, efficiënt en  

comfortabel zijn.

U kiest daarmee ook voor gebruiksvriendelijke, bewezen,  

geteste en geschikte technologieën.

Er worden sterke, warme en duurzame relaties gesmeed.

Er wordt naar u geluisterd en u krijgt gedegen advies.

Maar het gaat vooral om het maken van de juiste keuzes.

OP WEG MET RENAULT TRUCKS
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Renault Trucks heeft in 2004 het UN Global Compact ondertekend en zet zich in voor het 

naleven en uitvoeren van de tien universele principes bij alle activiteiten. Hierbij komt alles 

aan bod, van mensen- en arbeidsrechten tot milieubescherming en de strijd tegen corruptie. 

Elk jaar wordt de sociale verantwoordelijkheid 

van het bedrijf getoetst door de onafhankelijke 

organisatie Ecovadis, die Renault Trucks tot een 

van de beste in zijn sector heeft beoordeeld. 

Als partner van het Wereldvoedselprogramma 

stelt Renault Trucks zijn ervaringen en kunde ter 

beschikking voor een belangrijke transportmissie 

waardoor een team van vrijwilligers deel kan 

nemen aan technische trainingsmissies in Afrika.

EEN VERANTWOORDELIJKE FABRIKANT

Zorgen voor de juiste transportoplossing 

op het juiste moment, met de juiste energie 

om zowel gebruikskosten als invloed 

op het milieu te beperken. Dit is het 

belangrijkste doel van Renault Trucks, alle 

aandacht voor effectieve oplossingen om 

vervuilende uitstoot en CO2-emissies 

aan te pakken. Oplossingen die gericht zijn 

op geoptimaliseerde dieselmotoren, 

biobrandstoffen, volledig elektrische trucks 

en voertuigen op aardgas, evenals diverse 

services die ecoprestaties stimuleren.

WERKEN AAN DE TOEKOMST

In 1894 ontwierp Marius zijn innovatieve 

ééncilindermotor, waarmee hij het jaar 

daarop zijn eerste auto uitrustte. 

En vervolgens richtte Louis Renault in 

1898 het bedrijf Renault Frères op. Twee 

jaartallen die het begin van het grote 

industriële avontuur van Renault Trucks 

markeren, wat uiteindelijk ertoe leidde 

dat Berliet en Saviem in 1978 hun 

krachten bundelden (de truckafdeling van Renault). Een avontuur dat werd gekenmerkt door 

vernieuwingen zoals de eerste truck die in 1923 werd uitgerust met een elektromotor en 

de volledig vlakke cabinevloer in 1990. Een traditie van innoveren door de jaren heen tot nu, 

waardoor bedrijven en transporteurs voortdurende nieuwe voordelen genieten.
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PIONIERS SINDS 1894



     

De voertuigen van Renault Trucks zijn connected en vooraf 

uitgerust met modules zodat ze gebruik kunnen maken van de 

beschikbare diensten op afstand, en zodat u onder de best 

mogelijke omstandigheden kunt werken. Dit maakt van 

Renault Trucks de beste partner om de uptime van uw voertuig 

te optimaliseren, het voertuig ten volle te benutten en 

voorbereid te zijn op het onverwachte. U kunt zich in alle rust 

richten op uw eigen activiteiten.

VOERTUIGEN OM MET 
ZEKERHEID TE WERKEN 
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AANBOD VERVANGINGS-

ONDERDELEN

Gereviseerde onderdelen: 

behoud de prestaties 

van uw voertuig tegen een 

scherpe prijs.

Met een netwerk van experts die klaar staan 

om uw vragen in 16 talen te beantwoorden, 

wordt u gesteund door een coördinator die 

uw enige contactpersoon blijft voor de 

volledige duur van de werkzaamheden. Van 

waar u ook belt, de coördinator kan altijd uw 

locatie vaststellen met behulp van de 24-uurs 

knop in de cabine van het voertuig* en geeft u 

updates over de geschatte aankomsttijd van 

de monteur van Renault Trucks. Reparaties 

bij pechgevallen worden uitgevoerd door 

monteurs die opgeleid zijn voor bijstand langs 

de weg met speciaal uitgeruste voertuigen en 

speciale diagnosegereedschappen.

24-UURS DIAGNOSE EN REPARATIE

Bij de servicecentra van Renault Trucks kunt u rekenen op professionals die speciale en 

efficiënte apparatuur hebben en regelmatig opgeleid worden voor het gebruik van de 

nieuwste diagnosegereedschappen.

EEN NETWERK VAN PROFESSIONALS, VOOR PROFESSIONALS

Met 1400 servicecentra door heel Europa, werkt Renault Trucks snel en 

efficiënt, waar u ook bent.

EEN NETWERK BINNEN 
HANDBEREIK

* Afhankelijk van de opties van de truck.

2 JAAR GARANTIE

Een uitgebreide garantie van 

2 jaar voor onderdelen en 

arbeid.

AANBOD ORIGINELE 

ONDERDELEN

De kwaliteit van originele 

onderdelen: betrouwbaar, 

robuust en goedgekeurd om 

uw voertuigprestaties te 

behouden.
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Uw hooggekwalificeerde Renault Trucks-dealer kan u het beste aanbod doen dat toegespitst is op uw activiteiten.

VOORSPELLEND ONDERHOUD 

Met Start & Drive EXCELLENCE PREDICT kunt u in 

realtime gegevens opvolgen:

Dit betekent een geoptimaliseerd onderhoud

Pechgevallen voorkomen

SOFTWARESERVICE OP AFSTAND

Dankzij voertuigconnectiviteit: 

kunnen software-updates op afstand 

uitgevoerd worden

kunnen parameters aangepast worden

Dit resulteert in lagere contractkosten (arbeid en onderdelen) en minder stilstand in 

de werkplaats dankzij een onderhoudsschema op maat en extra brandstofbesparingen.

START & DRIVE ONDERHOUDSCONTRACTEN

Afhankelijk van bepaalde toepassingen en het aantal  kilometers, kunnen schema’s 

uitgebreid worden tot 150.000 km voor voertuigen die uitgerust zijn met DE13 (optioneel).

ONDERHOUDSPLAN OP MAAT

aangepast aan elk voertuiggebruik.

GECOMBINEERDE 

WERKZAAMHEDEN

voor een verhoogde uptime.

TOEZICHT OP BELANGRIJKE 

COMPONENTEN

En optimale organisatie van 

interventie

EFFICIËNT NETWERK,

met gespecialiseerde experts tot 

uw dienst.

ORIGINELE PRESTATIES 

BLIJVEN BEHOUDEN

en blijvende 

brandstofbesparingen.

VERHOOGDE LEVENSDUUR

en doorverkoopwaarde van 

voertuigen.

EXPLOITATIE BEHOUDEN

voor meer gemoedsrust en 

betrouwbaar transport.

VOORDELEN VOOR KLANTEN

Om de werking en eigendomskosten van uw voertuig te optimaliseren, 

wordt het onderhoud gecontroleerd en gepland op basis van het 

daadwerkelijke gebruik.

GEPERSONALISEERD EN CONNECTED ONDERHOUDSPLAN

Er zijn onderhoudsschema’s en ondersteunende activiteiten ontwikkeld om stilstand zoveel 

mogelijk te beperken. De originele werking van uw voertuig blijft gegarandeerd conform de 

aanbevelingen van Renault Trucks.

GEOPTIMALISEERDE EN LANGERE OLIEVERVERSINGSINTERVALLEN   NIEUW 

EEN PERSOONLIJK 
ONDERHOUDSAANBOD
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> Minder stilstand van het voertuig

Platform Renault Trucks Frankrijk

1

Manager servicegroep

> Verwerking en beheer van waarschuwingen

> Beheer en optimalisatie van preventief 

onderhoud

Optimalisering van 

onderhoudswerkzaamheden

UW LOKALE

RENAULT TRUCKS

SERVICEGROEP3

> Data-analyse en -verwerking en real-time 

versturen van voorspellende waarschuwingen

Abonnement op een Start & Drive 

Predict-contract

> Feedback voertuiginformatie

TECENTER2

4

KLANT

KLANT

> Interventies plannen

Real-time controle van slijtagedelen, vroege waarschuwingen om pech te 

voorkomen, betrouwbaardere reparaties, geavanceerde software-

updates op afstand en gebruik van PREDICT, waardoor Renault Trucks de 

mogelijke uptime van uw voertuig kan maximaliseren. 

START & DRIVE PREDICT 
ONDERHOUDSCONTRACTEN 
OM DOWNTIME TE 
VERMINDEREN START AND DRIVE
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UITGEBREIDE SERVICES OM UW TRUCKS CONSTANT 

OP DE WEG TE HOUDEN

> EEN VOORSPELLEND 

ONDERHOUDSCONTRACT 

OM STILSTAND VAN 

HET VOERTUIG TE 

VOORSPELLEN EN 

VERMINDEREN

> GEPERSONALISEERD 

ONDERHOUDSSCHEMA 

MET

GEOPTIMALISEERDE 

ODI’S

> EEN VOERTUIG 

DAT ACTIEF IS BINNEN 

EEN NETWERK 

VAN EXPERTS DIE 

ORIGINELE ONDERDELEN 

GEBRUIKEN

> EEN CONNECTED 

TRUCK MET

FUNCTIES 

VOOR SERVICE

OP AFSTAND

UW VOERTUIGEN ZIJN OPERATIONEEL EN  KUNNEN U HELPEN

OM U OP UW BEDRIJFSACTIVITEITEN TE RICHTEN.

De netwerkexperts van Renault Trucks 

kunnen vooraf diagnoses uitvoeren, functies 

updates en uw voertuigen op afstand 

aanpassen. Het aantal werkplaatsbezoeken 

wordt verminderd en geoptimaliseerd. 

Dit houdt uw truck efficiënt en verbetert 

hem met de tijd.

VOOR GEOPTIMALISEERDE 

WERKPLAATSBEZOEKEN 

TECHNOLOGIEËN VOOR SOFTWARE-UPDATES OP 

AFSTAND 
 NIEUW 

START AND DRIVE
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De Renault Trucks T en T High kunnen rekenen op vele jaren 

transportervaring, ontworpen met bewezen technologieën en 

de resultaten van kwaliteitsonderzoeken, waardoor ze bekend 

staan als uiterst betrouwbare voertuigen. Ze zijn gewoonweg 

perfect om iedere rit winstgevend te maken - en met hun 

uitstekende brandstofefficiëntie zijn ze een echte aanwinst  

voor uw bedrijf.

EEN VAN DE MEEST 
BETROUWBARE VOERTUIGEN 
OP DE MARKT
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1 DE11, DE13 EN DE13 TURBO COMPOUND

MOTOREN

2 STANDAARD CATEGORIE A-BANDEN 

VOOR LAGER VERBRUIK

3 GEOPTIMALISEERDE 

ASOVERBRENGINGSVERHOUDINGEN

VOOR EFFICIËNTER 
DIESELGEBRUIK

NIEUWE MOTOREN

GROTERE 

BETROUWBAARHEID EN 

BRANDSTOFBESPARINGEN 

DANKZIJ:

1

2

3
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BRANDSTOFBESPARINGEN 

CO2-REDUCTIE  T
O

T

DEZE NIEUWE 

MOTOREN 

ZIJN UITGERUST MET:

NIEUWE TURBO COMPOUND-

TECHNOLOGIE

VERBETERDE 

MOTORVERBRANDING DANKZIJ:

• Wave piston-zuigersysteem

• Nieuwe injectoren

MINDER PARASITAIR VERLIES

• Verminderde motorfrictie

• Kogellager turbocompressor

• Elektrisch geregelde variabele 

stuurpomp

• Nieuwe, nog efficiëntere 

remluchtcompressor

DE NIEUWSTE UPDATE 

VAN DE OPTIDRIVER-

VERSNELLINGSBAK:

Sneller & soepeler schakelen

Speciale Optivision-software

10%
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EEN GEOPTIMALISEERDE 

CRUISECONTROL MET TWEE STANDEN 

WAARUIT DE CHAUFFEUR KAN KIEZEN

De Renault Trucks T en T High zijn uitgerust met technologieën die het 

beduidend makkelijker maken om zuiniger te rijden.

TECHNOLOGIEËN  
VOOR NOG MEER  
BRANDSTOFBESPARINGEN 

VOOR DE BEKLIMMING: 

ACCELERATIE

TIJDENS DE BEKLIMMING:  

NIET SCHAKELEN

VOOR  

DE AFDALING:  

SCHAKELEN 

NAAR VRIJLOOP

3

2

1

FUEL ECO ON is de standaard stand. Het 

brandstofverbruik wordt geoptimaliseerd 

door bepaalde rijprocedures aan te 

passen: acceleratie, schakelen, 

snelheidsregeling, vertraging, etc.

Als optie wordt de FUEL ECO OFF-

brandstofknop gebruikt om de rijmodus 

aan te passen. Een indicator geeft 

informatie in realtime over de 

toegepaste rijstijl: een duidelijke 

weergave voor een economische rijstijl
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Gebruikt topografische gegevens zonder dat 

een training nodig is. De relevante gegevens 

zijn opgeslagen in de Cloud en worden 

doorgegeven naar het voertuig naarmate de 

rit vordert, vóór het starten van iedere 

nieuwe beklimming. Schakelen, accelereren 

en snelheidsstrategieën zijn geoptimaliseerd 

om het brandstofverbruik nog verder terug 

te dringen. Het contact blijft onder alle 

omstandigheden behouden (zelfs in een 

tunnel), wat een 100% geografische dekking 

garandeert.

OPTIVISION MAP-BASED 

TIJDENS AFDALINGEN: 

REMMEN ALTIJD ONDER 

CONTROLE 

IN HET DAL:  

EXTRA TEMPO

Twee nieuwe functies:

Wanneer cruisecontrol niet geactiveerd is, 

wordt het accelereren aangepast op basis van 

de gekozen stand (Eco On of Eco Off).

De stand Pulse and Glide verbetert het 

brandstofverbruik nog meer door de 

voertuigsnelheid rond de ingestelde 

cruisecontrolsnelheid te houden (+/- 2 km / u).

4

5
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EEN UITGEBREIDE EN  
AANTREKKELIJKE  
OPLOSSING VOOR HET 
FINANCIEREN VAN UW 
VOERTUIGEN
Renault Trucks Financial Services biedt 

meerdere oplossingen voor het financieren 

van voertuigen en opbouwmogelijkheden.

Van één enkel voertuig tot een hele vloot. Nieuw of 

tweedehands. Bij ons krijgt u de keuze uit een brede 

waaier aan financ ierings-en verzekeringsproducten 

om uw voertuigen van Renault Trucks te bezitten, te 

leasen en te beschermen. We geven u services op maat, 

rechtstreeks via uw Renault Trucks-dealer.  

FINANCIERING OP DE BALANS
 ‘On-balancé-financieringsoplossingen vormen 

een ideale keuze als u uw voertuig wilt bezitten 

door middel van regelmatige betalingen zonder al 

uw kapitaal tegelijk te investeren. Zowel de lening 

als uw voertuig staan op uw balans. Na de laatste 

betaling is het voertuig van u.

FINANCIERING BUITEN BALANS
Met een ‘off -ba lancé -financiering hoeft u geen 

grote investering te voorzien. Aangezien het 

voertuig niet op uw balans staat. hebt u op het 

einde van het contract ook geen risico tot 

waardeverlies. Aan het einde van het contract 

levert u het voertuig in. Zet u het contract voort of 

koopt u het voertuig van ons over. Verzekeringen. 

herstellingen en onderhoud kunnen mee in het 

contract worden opgenomen. 

Deze wagenparkbeheerservice optimaliseert 
het brandstofverbruik van uw chauffeurs, 
controleert uw voertuigen in realtime en 
beheert de werkuren van uw chauffeurs. 

TRAIN UW CHAUFFEURS  
RATIONEEL RIJDEN
MET OPTIFUEL-TRAINING
We stellen u een training voor met het doel 
om brandstof te besparen. De training 
bestaat uit twee delen op één dag: het leren 
van technische parameters - inzicht krijgen 
in de aandrijflijn, het beheersen van 
de bedieningselementen, etc. Gevolgd door 
instructies over het toepassen van goede 
praktijken op het gebied van rationeel rijden 
in echte situaties: verhogen van de snelheid; 
anticiperen; schakelen; etc.

Optifleet is een veelzijdige oplossing voor 
meerdere gebruikers, beschikbaar voor 
tablet, computer en smartphone om uw 
dagelijkse werkzaamheden te verbeteren 
dankzij toegang tot uw voertuiggegevens 
waar, wanneer en hoe u maar wilt.

SERVICES VOOR MEER 
WINSTGEVENDHEID

HAAL HET MEESTE UIT  
UW VOERTUIG
MET OPTIFLEET
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1 DIVERSE TYPEN  

DAKSPOILERS

Vast (88 mm), elektrisch of 

handmatig verstelbaar (van 

285 tot 496 mm) - inklappen 

van zijspoilers.

2 12° SCHUINSTAND  

VOORRUIT

3 BUMPER MET  

GEÏNTEGREERDE SPOILER

4 TRAPEZIUMVORMIGE 

CABINE

2,3m aan de voorzijde en 

2,5m aan de achterzijde.

5 VERLENGDE  

SKIRTS

Op het chassis en 

portierverlengingen.

6 SPOILER  

GEÏNTEGREERD IN  

DE LAMPEENHEID

7 WIELKASTEN

Verbeterde luchtstroming 

en minder opspattend 

water.

1

2

4

5

3

6

7

AERODYNAMISCH ONTWERP
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Het interieur van de Renault Trucks-voertuigen werd tot in de 

kleinste details bestudeerd om tot een combinatie van 

gebruiksgemak en ergonomische eigenschappen te komen. 

Alles wat nodig is om een echt huiselijke sfeer te creëren, aan 

het stuur en tijdens rustpauzes.

ALLES IS ONTWORPEN MET 
HET OOG OP HET WELZIJN 
VAN DE CHAUFFEUR
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5 MEER COMFORT

Dankzij soepeler schakelen

1 EEN WERELD VAN 

SERVICES MOGELIJK 

GEMAAKT DOOR 

ROADPAD

Aanraakscherm (7 inch HD)

Audiosysteem met 

entertainmentmenu

DAB digitale radio

TomTom-navigatiesysteem

Mogelijkheid om 2 telefoons te 

koppelen via Bluetooth®

Aansluitingen voor het 

installeren van 4 camera’s

2 EEN NIEUW DASHBOARD 

IN COCKPITSTIJL   NIEUW 

Gebogen dashboard met alle 

functies binnen handbereik

Bekerhouder

Telefoonhouder met USB-C 

aansluitingen

3 OPBERGLADE VOOR 

DOCUMENTEN 

A4-FORMAAT   NIEUW 

4 SLEUTELVRIJ STARTEN 

 NIEUW 

Met de startknop

6

UITSTEKEND RIJCOMFORT

5
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6 VERSTELBARE  

STUURKOLOM   NIEUW 

Verstelbaar in 3 richtingen, zodat u de rijpositie nauwgezet kunt 

afstemmen op uw lichaamsbouw 

Intuïtieve voetbediening naast de stuurkolom om uw ideale 

rijpositie te bepalen

Eenvoudige toegang tot de cabine wanneer het stuurwiel  

omhoog staat

Meer knieruimte 

Motortrillingen worden geabsorbeerd voor meer comfort

2

1

4

DE BESTE STUURKOLOM 

OP DE MARKT

3
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Verlichte opbergvakken

24V-aansluiting achter aan 

de cabine

2

4

UITKLAPBAAR EXTENSIA*

ONDERBED

Lengte 2.009 mm

Breedte 800 mm / mogelijk 120 mm 

verlenging (extra slaapruimte met 

behoud van leefruimte)

Matrasdikte: 120 mm; dichtheid: 

40 kg/m3

Beschikbaar met 

geheugenschuimmatras*

*optioneel

3 OPBERGRUIMTES 

VOORIN

binnen handbereik boven 

het dashboard

4 OPBERGVAK BINNEN/

BUITEN

Maakt het inladen van zware 

bagage gemakkelijker (met 

plaats voor 6 waterflessen 

van 1,5 l)

1 BEKERHOUDER

binnen handbereik   NIEUW 

2 221 LITER 

OPBERGRUIMTE*

EEN LEEFRUIMTE
NET ALS THUIS
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5 TWEE USB-C  

AANSLUITINGEN 

in het slaapgedeelte   NIEUW 

6 STILLE ELEKTRISCHE  

KOELKAST*

inhoud 40 liter

7 ULTRA COMFORTABEL 

ONDERBED SÉRÉNITÉ  

 NIEUW 

Lengte 2018 mm, matrasdikte 

170 mm

Breedte 671 mm achter de 

stoelen, 791 mm in het midden

Twee keer zoveel veren en een 

dikker matras voor lichamen 

in alle soorten en maten

Matras kan losgenomen 

worden van de basis om een 

hoeslaken aan te brengen

Nieuw, eenvoudig te reinigen 

stof

Extra oplegmatras* 

van geheugenschuim 

(2000x700x30mm), vulling 

300 g / m3, stof die mooi 

combineert met de 

cabinebekleding

4

1

3

6

5

7
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8 VLOERMAT

bedekt de volledige cabinevloer, 

geleverd met bevestigingen

5 ELASTISCHE BEKLEDING 

VUILAFSTOTEND*  NIEUW 

6 FOCAL SOUND SYSTEM*  

 NIEUW 

om te genieten van een 

geweldige geluidservaring

Perfect om te ontspannen

*optioneel 

3

1

EIGENSCHAPPEN OM AAN  
UW BEHOEFTEN TE VOLDOEN

1 VLAKKE VLOER 

Meer bewegingsvrijheid en  

gemakkelijk bewegen  

door de cabine

2 DRIE OPBERGVAKKEN

boven de radio en tachograaf

3 STUURWIEL  

EN STOELEN MET  

LEREN BEKLEDING

7 DRAAIBARE TABLEAU*  

 NIEUW 

Kan gemakkelijk bereikt worden 

vanaf de passagiersstoel, 

de bestuurdersstoel en het 

slaapgedeelte

4 90° DRAAIBARE 

BIJRIJDERSSTOEL*
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4

2

5

6

7

8
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De Renault Trucks T en T High zijn uitgerust met de 

allernieuwste rijhulptechnologieën en uiterst efficiënte 

remsystemen. Hierdoor is de veiligheid van de chauffeur 

verzekerd, evenals die van voetgangers, fietsers en  

andere weggebruikers.

TECHNOLOGIE GERICHT 
OP VEILIGHEID
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3 GEEL GESPOTEN INSTAP/

HANDGREPEN CABINE

Om veiliger in en uit het voertuig 

te kunnen stappen.

4 MECHANISCHE ANTI-

INBRAAKVERGRENDELING

Verhoogt de veiligheid in de 

cabine wanneer het voertuig 

geparkeerd staat.

Stopt het voertuig bij verkeerd 

handelen van de chauffeur.

STEEDS VEILIGER
DAG NA DAG

1 STANDAARD LED-

VERLICHTING   NIEUW 

Betere verlichting van de weg 

voor een beter zicht.

Verlichting die daglicht benadert 

om vermoeidheid bij de 

chauffeur te verminderen.

Bredere lichtbundel op zowel de 

instap als de grond.

2 BEVEILIGING TEGEN 

WEGROLLEN

Noodparkeerrem. 

2

1

4

3
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Geeft bij problemen een visuele 

waarschuwing weer.

AUTOMATISCHE BANDEN-

SPANNINGSCONTROLECamera’s aan achterzijde en zijkanten 

voor een maximale veiligheid.

TOT VIER CAMERA’S INDICATOR ACCULADING

HILL START ASSISTANCE 

(HSA)

Automatische remregeling bij 

het wegrijden op een helling, 

waardoor het voertuig 

makkelijker in beweging komt 

en niet achteruit rolt.

WAARSCHUWING

BIJ LIJNOVERSCHRIJDING

De chauffeur wordt 

gewaarschuwd door een 

geluidssignaal zodra 

opgemerkt wordt dat hij 

onbedoeld van de baan afwijkt.

AUTOMATISCHE 

NOODSTOP

Waarschuwing voor een 

eventuele botsing en 

vervolgens afremmen en 

stilzetten van het voertuig, 

zonder enig ingrijpen door 

de chauffeur.

CASCO: 

VOEL U VEILIG 

Dekt schade aan het voertuig bij 
ongevallen, botsingen, diefstal of 
poging tot diefstal, brand, schade 
met of zonder derden.

GAP-DEKKING: 

GEMOEDSRUST

Als uw voertuig total loss is, dekt 
deze verzekering het verschil 
tussen het bedrag uitgekeerd door 
uw verzekering en de resterende 
boekwaarde van de lease.

BA-VERZEKERING: 

ONMISBARE BESCHERMING

Deze verzekering is wettelijk 
verplicht om anderen te beschermen 
tegen eventuele door u veroorzaakte 
schade. Omdat ongevallen nu 
eenmaal kunnen gebeuren. Maar 
wanneer het gebeurt, dekt uw 
aansprakelijkheidsverzekering tegen 
claims van anderen. 

GOED VERZEKERDE TRUCKS MET RENAULT TRUCKS 

FINANCIAL SERVICES
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ANTHRACITE-AFWERKING

CARBONE-AFWERKING

PANORAMISCH (NOMADIC)

PANORAMISCH (ROADPAD)

PERSONALISEREN

Leder

Textiel Leder en textiel

Standaard

DASHBOARDS

Metalen schijf + 

moerdoppen van chroom

Alcoa Dura-Bright 

aluminium velgen

Velgen van mat geborsteld 

aluminium Alcoa

COMPACT (NIET BESCHIKBAAR VOOR DE T HIGH) DARK-AFWERKING



31
30

1 RADIATEURGRILLE*

2 SPIEGELS*

3 OPSTAPTREDEN*

4 OPBERGVAKKEN*

5 HOEKEN VAN DE BUMPER*

6 AFDEKPLAAT UITLAAT*

* Optioneel

PERSONALISATIE MET AFWERKING VOLLEDIG MEEGESPOTEN

2

3
6

5 1

4
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ACCESSOIRES VOOR NOG 
MEER COMFORT

Witte werklamp

Standairco

Dakbalk met dubbele ledsWaterkoker Fonteintje

KoelerCB-paneel

Brandstofdiefstalbeveiliging
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* DE13 TC (Turbo Compound) beschikbaar als optie voor 480 pk. ** DE13 TC niet beschikbaar voor Day cab.

Cabine Type Carrosserievorm GVW
Chassis- 

hoogte
GCW Motor Vermogen Versnellingsbak

Day cab**

Night & Day cab

Sleeper cab

Trekker

4x2 19 t
X-LOW

LOW

MEDIUM

40 t

44 t

60 t

DE11

DE13

DE13 TC*

380 pk

430 pk

460 pk

480 pk

520 pk

Gerobotiseerde 

versnellingsbak

Optidriver (12)

6x2 pusheras/

6x2 sleepas
26 t

LOW

MEDIUM

Bakwagen
4x2 19 t

6x2 26 t

High sleeper cab

Trekker

4x2 19 t
X-LOW

LOW

MEDIUM

40 t

44 t

60 t

DE13

DE13 TC*

480 pk

520 pk

Gerobotiseerde 

versnellingsbak

Optidriver (12)

6x2 pusheras/

6x2 sleepas
26 t

LOW

MEDIUM

Bakwagen
4x2 19 t

6x2 26 t

OVERZICHT VAN HET GAMMA

Cilinderinhoud 12,8 l

Cilinders 6 in lijn

Distributie Achter

Boring 131 mm

Slag 158 mm

Compressieverhouding 18:1

Gewicht (inclusief olie) 1196 kg

360 kW (480 pk) – 2700 Nm

DE13 TC EURO VI-MOTOR

Cilinderinhoud 12,8 l

Cilinders 6 in lijn

Distributie Achter

Boring 131 mm

Slag 158 mm

Compressieverhouding 18:1

Gewicht (inclusief olie) 1067 kg

390 kW (520 pk) – 2550 Nm

360 kW (480 pk) – 2400 Nm

DE13 EURO VI-MOTOR

Cilinderinhoud 10,8 l

Cilinders 6 in lijn

Distributie Achter

Boring 123 mm

Slag 152 mm

Compressieverhouding 18:1

Gewicht (inclusief olie) 965 kg

344 kW (460 pk) – 2200 Nm

323 kW (430 pk) – 2050 Nm

285 kW (380 pk) – 1800 Nm

DE11 EURO VI-MOTOR DE11 - 460 pk

DE13 - 520 pk

DE11 - 430 pk

DE13 - 480 pk

DE13 TC - 480 pk

DE11 - 380 pk

Nm Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

pk pk

pk

pk

pk

pk

AANDRIJFLIJN

Motortoerental (omw/min) Motortoerental (omw/min)

Motortoerental (omw/min)

Motortoerental (omw/min)

Motortoerental (omw/min)

Motortoerental (omw/min)

1800Nm

938-1400rpm

380 pk (285 kW)

1700-1900 rpm

Fuel Eco+

1150-1380 rpm

Fuel Eco

1000-1500 rpm

430 pk (323 kW)

1700-1900 rpm

2050 Nm

1008-1400 rpm

Fuel Eco+

1150-1380 rpm

Fuel Eco

1000-1500 rpm

2200 Nm

1050-1400 rpm

460 pk (344 kW)

1700-1900 rpm

Fuel Eco+

1150-1380 rpm

Fuel Eco

1000-1500 rpm

2400 Nm

960-1400 rpm

2700 Nm

900-1250 rpm

480 pk (360 kW)

1404-1700 rpm

480 pk (360 kW)

1250-1600 rpm

520 pk (390 kW)  /  1431-1700 rpm

2550 Nm

990-1400 rpm

Fuel Eco+

1100-1300 rpm

Fuel Eco

900-1400 rpmFuel Eco 

900-1400 rpm

Fuel Eco

900-1300 rpm

Fuel Eco+

1100-1300 rpm

Fuel Eco+

950-1200 rpm
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CABINES

* Voor 4x2 trekkers.

DAY CAB NIGHT & DAY CAB SLEEPER CAB HIGH SLEEPER CAB

Type
Korte cabine

Standaard dak

Lange cabine

Standaard dak
Lange cabine

Hoog cabinedak

Lange cabine
Hoog cabinedak

Vlakke vloer

Hoogte inwendig 1605 mm 1605 mm 2136 mm 2136 mm

Stahoogte boven 

motortunnel
1405 mm 1405 mm 1936 mm

Vloer Motortunnel 200 mm Motortunnel 200 mm Vlakke vloer

Opstaptreden 3 3 4
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ASCONFIGURATIES

4x2
6x2

Stuuras

6x2

Sleepas

6x2

Pusheras

6x2

Gestuurde pusheras

Trekker

Bakwagen 

WIELBASISVARIANTEN 

3200 3400 3500 3700 3800 3900 4000 4100 4300 4600 4800 4900 5200 5600 6000 6400 6500 6700

Bakwagen

4x2 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

6x2

Sleepas
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Trekker

4x2 Q Q

6x2

Pushe-

ras

Q Q

6x2

Sleepas
Q Q Q

CHASSIS

R
e

n
a

u
lt

 T
r
u

c
k

s
 T

 /
 T

 H
IG

H



0
1

/2
0

2
2

renault-trucks.be

Wij bevelen Renault Trucks Oils aan.

De maten en technische gegevens vormen slechts een indicatie.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om deze zonder

voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Renault Trucks SAS met een kapitaal van € 50.000.000 - 954 506 077 

RCS Lyon


