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مشخصات فنی رنو ترافیک

• ENGINE : 2.0

• POWER : 120hp @ 4750 rpm

• TORQUE : 190 Nm @ 3750rpm

• FUEL SYSTEM : Multipoint Injection

• FUEL TANK CAPACITY : 90L

• TRANSMISSION : Manual 6 speed

• L x W x H (mm) : 5182 x 1904 x 1954

• L x W x H (mm) Interior : 2700 x 1600 x 1350

• STEERING : Power assisted, variable electric

• BRAKES : Front: Ventilated Disc , Rear: Disc

Anti-locking braking system (ABS)

• TYRES (15” steal spare wheel) : 205/65 R16



“Fuel Consumption”

• Fuel consumption from as low as 5,7 

liters/100km



Major Features

• Driver airbag & Passenger airbag

• Anti-locking braking system (ABS)

• Front & rear air conditioning, air ducts, 

and adjustment of the debit in the rear

• Electric central door locking with 

remote controller

• 3 seats in the front

• Driver's seat with height adjustment

• Right sliding door with opening 

window



“Renault, N.1 in Europe up to the 

end of 2013
”



“A NEW, ROBUST AND 

DYNAMIC DESIGN
”



“Rear door”

لنگهدوعقبدرب•
ازاستفادهباداخلازدرببستندرباالعملسرعت•

کردنسوارازپسدربرویشدهنصبهایدستگیره
بیمار

درجه180صورتبهدربشدنبازقابلیت•



“Sliding door”

درب جانبی کشویی با پنجره باز شونده



“Front Seats”

ایمنیکمربندهایوصندلی3بارانندهکابین•

تنظیم،(60mm)رانندهصندلیارتفاعتنظیمقابلیت•
باصندلیپشتیتنظیمو(200mm)صندلیکفی
کمکمدتبلندسفرهایدررانندهبهدلخواهزاویه

.کردخواهد



“Interior”

طراحی ارگونومیک کابین راننده•

فرمان تلسکوپی•

ام دسترسی آسان راننده به سیستم آالرم و اینترک•

آمبوالنس



”مجهز به بلوتوث و کنترل پخش از روی فرمان“



کابین آمبوالنس

Ambulance Cabin



Ambulance Cabinet

:کابینت تجهیزات پزشکی•
 قفل شوندهمجهز به کشو، و درب های.
  بورد تجهیزات پزشکی جهت نصب ساکشن

.و ونتیالتورالکتریکی، دیفیبریالتور ، مانیتورینگ
ر  قابلیت جانمایی کلیه تجهیزات مورد نیاز د

آمبوالنس



Digital Panel

تریکی  پنل کنترل کلیه سیستم های الک
کابین

  مجهز به ترمومتر جهت تنظیم دمای
اتوماتیک کابین

ی  سیستم اینترکام جهت ارتباط صوت
راننده و پرستار

ی کابینصفحه نمایشگر وضعیت الکتریک



سیستم سانترال اکسیژن

 لیتری10هولدر حمل دو کپسول اکسیژن
آتلت اکسیژن نصب شده روی بورد تجهیزات
قابلیت تعویض سریع کپسول ها



طراحی ارگونومیک پارتیشن

کاریفضایشدنمحدودازجلوگیریجهت
ونهگبهکابیندوجداسازیپارتیشنراننده،

صندلیتنظیماتکهاستشدهطراحیای
ردپذیانجاممحدودیتیهیچگونهبدونراننده

.نگرددمحدودرانندهکاریفضایو
شوندهبازارتباطیپنجره



سقف یکپارچه کابین بیمار از جنس کامپوزیت

بیمارکابینیکپارچهسقف
ه،تهویسیستمهایدریچهجانمایی

درکابینگرمایشوکنندهخنک
.سقف

سرمقالبعدددوجانمایی



سوکت های برق/ روشنایی کابین بیمار

3المپعددLEDسقفدرشدهتعبیه
.آوردمیفراهمراکابیندرکافیروشنایی

گیریرگجهتمتمرکزنور
بارگیریمحوطهروشناییجهتپرژکتور

آمبوالنس

Life Time Guarantee

بوردرویولت12سوکتعدددو



صندلی پرستار

افتمسبرایمناسبپرستارصندلی
طوالنیهای

تاشوکفی
استانداردابعاد
یانقطهسهایمنیکمربندبهمجهز
سریپشت
(طرفدوهر)رستآرم
هبروبرانکاردامتداددرنصبقابل

عقبیاجلو



حداکثر استفاده از فضای کابین جهت جانمایی تجهیزات



حداکثر استفاده از فضای کابین جهت جانمایی تجهیزات



Bآمبوالنس رنو ترافیک با تجیهزات تیپ 

شمادرخواستصورتدر
یلتبدقابلیتخودرواین
افزودنوBتیپبه

مانندتجهیزاتی
یاکسپالسالکتروشوک،

مانیتورینگ،متر،
مپپاینفیوژنونتیالتور،

.داردرا...و



مجوزهای استاندارد و شماره گذاری آمبوالنس رنو ترافیک



www.Allmed.ir


