
Renault 212 L. Turbo Quadra. 21 Hatchback TXI

TECHNOLOGIE EN PRESTIGE:
PERFEKT SAMENSPEL.
Het prestigieuze karaktervan de Renault 21 past bij uitstek in de veeleisende klasse van de
grotere wagens: kwaliteit van de techniek. het effect van de mooie - vloeiende lijn.
intelligente - uitstekend afgewerkte uitrusting. uitgebreid modellenprogramma ... Vanuit
welk gezichtspunt men hem ook beziet. met 4 of met 5 portieren. hij biedt het beste.
DE TECHNIEK: 8 benzine- en dieselmotoren, waaronder de nieuwe 2liter' 12 kleppen' motor
en de 2 liter Turbo die wordt geleverd in combinatie met de nieuwe Quadra vierwielaandrij-
ving en met ABS-remsysteem. Zij bieden optimale veiligheid, zuinigheid en rijplezier.
DE LIJN: de dynamische lijn van de grille, de nieuw geprofileerde koplampen, de bredere
schildbumpers die op de meeste versies in de carrosseriekleur zijn uitgevoerd, de vloeiende
en tegelijk levendige vormgeving combineren op doeltreffende wijze de aërodynamische en
esthetische kwaliteiten in deze eigentijdse auto.
UITGEKIEND: 5 zeer royale zitplaatsen, een immense en bij de meeste modellen nog te
vergroten kofferruimte en een opmerkelijk uitgebreide uitrusting garanderen ook het beste
comfort.
MODELLENPROGRAMMA: 2 carrosseriemodellen, 8 benzine- en dieselmotoren, vierwiel-
aandrijving, 5 uitrustingsniveaus, waarlijk uitzonderlijke extra's ... Er is altijd een Renault 21
die geheel past bij uw persoonlijke smaak.







HET GEHEIM VAN ZIJN
AANTREKKINGSKRACHT.
Een grote reiswagen kan niet alleen volstaan met veel ruimte. De Renault 21 heeft dan ook
meer: hij biedt heel veel comfort. Een paar voorbeelden:
De kuipstoelen voorin de Renault 21 2 L. Turbo Quadra en TXI bieden perfekte steun welke
ideaal IS aangepast aan de hoge prestaties. De hoofdsteunen zijn, evenals bij de overige



Renault 21 modellen, kantelbaar en in hoogte verstelbaar. En als u geheel met leer beklede
stoelen kiest (extra), dan kunt u er zekervan zijn dat elk stuk leer afzonderlijk is geselecteerd
op kleur, structuur en " touché" . Bij automobielen zit het geheim nu eenmaal in de liefde voor
dat werk.



RENAULT 21 TXI.
OPTIMALE BEWEGINGSVRIJHEID. 5-deurs met achterklep of 4-deurs met koffer? Een
kwestie van smaak. Maar in beide gevallen geeft de Renault 21 uitdrukking aan zijn
dynamische en moderne karakter door zijn kracht en souplesse deze uitzonderlijke tech-



niek van de Renault 21 stelt hem in staat volledig te profiteren van de '12 kleppen' motor.
De in de voorbumper geintegreerde mistlampen geven het uiterlijk nog meer" dynamiek" .
De Renault 21 TXI verslindt veilig kilometer na kilometer ... met het ware rijplezier.



UITGEKIEND COMFORT. Zelfs de stoelen van de Renault 21 TXI zijn bijzonder Wilt u
lekker genieten van het landschap of uitrusten? De kantelbare passagiersstoel kent
daarvoor de meest plezierige stand. Veel bagage? De in delen (1/3-2/3) neerklapbare
rugleuning van de achterbank (bij de Hatchback is ook de zitting gedeeld opklapbaar)
vergroot de kofferruimte. Een lange reis voor de boeg? De kuipstoel van de bestuurder is



Renault 21 TXI
1 . Elektnsch verstelbare en velwarmde spiegels + elektrisch bedienbare zijruiten achter (extra).

2· In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en rugleuning met lendesteun 3· In delen (1/3·2/3) neerklapbar-erugleuning achter

in hoogte verstelbaar en de lendesteunen zorgen er voor dat de vorm van de rugleuning
precies kan worden aangepast aan de gewenste houding. Bovendien zijn de voorstoelen,
net als bij de overige Renault 21 modellen, op dicht naast elkaar geplaatste rails
gemonteerd, zodat maximale beenruimte overblijft voor de achterpassagiers



8 MAAL TOPTECHNIEK.
Met 8 benzine- en dieselmotoren blinkt de Henault 21 8 keer uit in zijn techniek, zijn
prestaties en zijn zuinigheid.
Schitterend, de 1995 cm- '12-klepper' van de Renault 21 TXI, die 136 DIN pk bij 6000
t/min en een maximum koppel van 17.7 mkg bij 4300 t/min levert. De bekende schitteren-
de 2 liter turbo, die met zijn 162 DIN pk altijd bereid is tot een sprint. Schitterend ook de



1 1995 cm "12-kleppen' motor
2 2165 cm motor

3 2068 cm turbo dieselmotor
4 1995 cm turbomotor

110 DIN pk motor van 2,2 L. van de Renault 21 GTX en TXE en de 2 versiesvan de
1721 cm" van de Renault 21 TL, GTL en GTS met hun uitstekende verbruik/prestatie-
verhouding. Welke keuze u ook maakt, alle benzinemotoren van de Renault 21 zijn voorzien
van een geregelde katalysator en elektronisch gestuurde benzine-inspuiting. Schitterend,
stil en pittig, de 3 dieselmotoren zonder en met turbo, van 65, 74 en 88 DIN pk, die elk
evenveel rijplezier bieden als de benzinemotoren.



OPTIMALE ACTIEVE VEILIGHEID.
Quadra: de vierwielaandrijving van de Renault 21 2 L. Turbo Quadra met de krachtige 21iter
turbomotor omvat een centraal differentieel en een viscokoppeling die zorgt voor een
permanente verdeling van het koppel tussen de voorwielen en achterwielen en onmiddellijk
reageert zodra slip van de voor of achterwielen optreedt. Zelfs kan de bestuurder onder



extreme omstandigheden, via een pneumatisch systeem, het achterdifferentieel "sperren".
De Renault 21 2 L. Turbo Quadra en TXI zijn uitgevoerd met 4 schijfremmen (voor
geventileerdl. Tevens behoort ABS tot de standaarduitrusting van de 2 L. Turbo Quadra
(extra op GTX, TXE, TXI en Turbo Dl, waarmee blokkeren van wielen wordt voorkomen en
de wagen bestuurbaar blijft. De stuurbekrachtiging, standaard op de Renault 21 Turbo D,
GTX, TXE, TXI en 2 L. Turbo Quadra. draagt bij tot meer rijplezier en grotere veiligheid.



RENAULT 21 TL EN SD.
Bij de Renault 21 TL en SD komen vooral het comfort, de stilte en de veiligheid tot uiting
Standaard zijn zij voorzien van al wat nodig is voor een uitermate plezierige reis.
MOTOREN: 1721 cm' . TL . 54 kW (75 DIN pkl U9. 1870 cm' . SD ·47 kW (65 DIN pkl
(U9 = voorzien van een geregelde katalysator).

UITRUSTING: Grijze schildbumpers met spoilers voor en achter. Flankbeschermers. 2 van binnenuit
verstelbare buitenspiegels. Mistachterlicht - Achteruitrjlampen. Gelaagde voorruit en achterruitverwarming,
Wisser (met interval) en sproeier op achterruit (Hatchback). Halogeen koplampen. Tankdop met
slot.Brandstofvoorverwarming CSD). Voorstoelen met dicht naast elkaar geplaatste rails, verstelbare



rugleuning en in hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteunen. Oakconsole met binnenlicht. Vloerconsole
bij versnellingshendel met asbak en aansteker. Digitaal klokje Vvaar-schuwinqslarnpje brandstofreserve
Verlichting dashboardkastje en bagageruimte Radiovoorbereiding met dakantenne en bedrading. Dashboard
met verstelbare centrale ventilatieroosters en zunntontwaserninq. In hoogte verstelbare autogordels voor.
Rolgordels achter.
EXTRA'S: Zonwerend glas. Stuurbekrachtiging (SO). Radio Renault 4x6 W met bediening aan de stuurkolom.
Metaalkleur met vernislaag.



Renault 21 CTS met wieldoppen sportpakket ....~~=;~~7r~~~~~~--.

RENAULT 21 GTL, GTS, GTX, GTD, TURBO D.
Schitterende lijnen, hoogstaand comfort, uitermate veilig en tegelijk zuinig: dat hebben al
deze grote gezinswagens met elkaar gemeen. De elegante velours bekleding van de
stoelen vormt een harmonieus geheel met de bekleding van de portierpanelen waar het

----~.~-----~----------



overzichtelijke dashboard vloeiend op aansluit. Maaronder de motorkap zijn ze wel degelijk
verschillend, terwijl u met de talloze extra's de uitvoering van uw keuze geheel aan uw eigen
wensen kunt aanpassen.

MOTOREN: 1721 cm'· GTL· 54 kW (75 DIN pkJ U9, 1721 cm'· GTS . 68,5 kW <95 DIN pkJ U9, 2165 cm'
. GTX . 79 kW (110 DIN pkJ U9, 2068 cm' . GTD . 53 kW (74 DIN pk). 2068 cm' . Turbo D . 65 kW
(88 DIN pk). (U9 = voorzien van een geregelde katalysator.l

UITRUSTING: Onderste gedeelte van de schildbumpers In carrosseriekleur gespoten, Flankbeschermers
met chroombies. Zonwerend glas. Oliepeilmeter. Toerenteller. Koelvloeistoftemperatuurmeter. Zoemer ver-
geten verlichting. Tweetonige hoorn. Brandstofvoorverwarming (GTD, Turbo DJ. Stuurbekrachtiging (GTX en
Turbo Dl. In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met verstelbare lendesteunen. Verstelbare leeslamp in oak-
console. Deelbare achterbank (1/3·2/3J met centrale armsteun en geïntegreerde hoofdsteunen (Hatchback).



- -- - -- - -- -
Dashboard Hencult 21 GTX 4x6 Watl stereo Installatie en comfortpakket tegen meerprijS



EXTRA'S: 4 lichtmetalen wielen CGTXl+ laagproftelbanden CGTL,GTS, GTD en Turbo Dl, ABS,remsysteem
met kontrolelampje op instrumentenpaneel CGTX, Turbo Dl, 4,traps automatische transmissie CGTXl,
Stuurbekrachtiging CGTS, GTDl, Deelbare rugleuning van de achterbank C1/3,2/3l met centrale armsteun
en qeïnteqreerde hoofdsteunen (Sedan). Elektrisch bediend zonnedak met wegschuifbare hernelbekledinq.

Metaalkleur met vernislaag. Comfortpakket: elektrisch bedienbare voorportierruiten met snelschakelaar be-
stuurdersruit en centrale vergrendeling van de 4 portieren, de bagageruimte en de tankdopklep met
afstandsbediening qeinteqreerd In contactsleutel. Radio Renault 4x6 Watt met bediening aan de stuurkolom,
Sportpak ket CGTS, GTX): mistlampen in voorbumper, 3,spakig sportstuur, kuipstoelen voor, specifieke
bekleding, stijlwieldoppen en op GTS 175/65 R 14 T banden,

4 nnps automatische transmiSSie (extra op GTX)



Renault 21 Hatchback TXE

RENAULT 21 TXE.
De Renault 21 TXE reageert in een oogwenk op de minste aanwijzing. Waarbij de
bestuurder kan genieten van de in hoogte verstelbare zitting en de verstelbare lendesteu-
nen, terwijl de voorpassagier zich behaaglijk kan nestelen in de voorstoei die naar voren of
naar achteren kan worden gekanteld. De rugleuning van de achterbank, (bij de Hatchback
ook de zitting) kan in ongelijke delen (1/3-2/3) worden neergeklapt. Elektrisch bedienbare
voorportierruiten zijn standaard evenals de centrale vergrendeling met afstandsbediening



Elektrisch bediend zonnedak. Centrale vergrendeling met afstandsbediening,

voor de vier portieren, de bagageruimte en de tankdopklep. En met een vingerbeweging
beschikt de chauffeur dankzij de verbruiksmeter over actuele ritinformatie (verbruik, ac-
tieradius, temperatuur, ctc.), voor nog meer rijgena!.

MOTOR: 2165 cm' -TXE - 79 kW (110DIN pkl U9. (U9 = voorzien van een geregelde katalysator)
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verbrurksrneter

UITRUSTING: In hoogte verstelbaar stuurwiel. Verbruiksmeter met 7 functies en bediening aan de
stuurkolom Stuurbekrachtiging. Centrale elektrische vergrendeling van de sloten van portieren. baqaqe-
ruimte en tankdoeklepje met in contactsleutel geintegreerde afstandsbediening en elektrisch bedienbare
portierruiten vóór met snelschakelaar bestuurdersrui!. Kantelbare passagiersstoel. Deelbare (1/3-2/3)
rugleuning van achterbank (bij de Hatchback ook de zitting) met middenarmsteun en geintegreerde
hoofdsteunen. Binnenverlichting links en rechts achter.

EXTRA'S: 4 lichtmetalen wielen. Metaalkleur met vernislaag. Mistlampen voor. Rundlederen bekleding. ABS·
remsysteem met kontrolelampje op instrumentenpaneel. 4-traps automatische transmissie. Elektrisch
bedienbare achterportierruiten en elektrisch verstelbare en vervvarmde buitenspiegels. Radio Renault
4x6 Watt met bediening aan de stuurkolom. Elektronisch regelbare verwarming: ook leverbaar in combinatie
met airconditioning. Elektrisch bediend zonnedak met wegschuifbare hemelbekleding





RENAULT 21 TXI.
Met 12 kleppen beschikt de 2 liter motor over een perfekte ademhaling terwijl de
elektronische inspuiting een constant optimale brandstoftoevoer waarborgt. Kracht en
souplesse, vier schijfremmen en als extra leverbaar, het ABS-rem systeem .. Met dit alles
kunt u in alle veiligheid uw temperament de vrije teugels geven.

MOTOREN: 1995 crn''. 12 kleppen - TXI . 99 kW (136 DIN pk) U9.
(U9 = voorzien van een geregelde katalysator).



UITRUSTING: Onderste gedeelte van schildbumpers in carrosseriekleur, bescherm stnps OPZIJ met chroom,
bies. Wisser (met interval) en sproeier op de achterruit (Hatchback). Vleugelspoiler op het kofferdeksel
(Sedan). Zonwerend glas. Met leer afgewerkt sportstuurwiel met 3 spaken en hoogteverstelling, Verbruiks-
meter met bediening aan de stuurkolom. Controlelamp voor elektronische inspuiting. Tweetonige claxon,
Stuurbekrachtiging Kuipstoelen voor met in hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteunen. In hoogte
verstelbare bestuurdersstoel met lendesteun. Kantelbare passagiersstoei In delen Cl/3,2/3) neerklapbare
rugleuning van de achterbank (bij de Hatchback is ook de zitting gedeeld opklapbaar) met centrale armsteun
en geïntegreerde hoofdsteunen. 2 interieurlampen voor de achterpassagiers. bediend door de 4 portieren.

Schakelaars elektrische bediening voorportiernnten met snelschakelaar voor bestuurdersruit



Elektrisch bedienbare portierruiten vóór: met snelschakelaar voor bestuurdersruit en centrale vergrendeling
van portieren. kofferdeksel of achterklep en klep voor tankdop met afstandsbediening geïntegreerd In de
contactsleutel.

EXTRA'S: ABS-remsysteem. Elektrisch bedienbare portierruiten achter en elektrisch verstelbare en ver-
warmde buitenspiegels. 4x6 Watt radio Renault met bediening aan de stuurkolom. Rundlederen bekleding.
Elektronisch regelbare verwarming: ook leverbaar in combinatie met airconditioning. Metaalkleur met
vernislaag. Zwarte lak met vernislaag. Elektrisch bediend zonnedak met wegschuifbare hernelbekledinq.



Renault 21 2 L Turbo In de EUROPA CUP



RENAULT 21 2 L. TURBO QUADRA.
De Renault 21 2 L. Turbo Quadra is de volmaakte synthese van het beste wat er op
technisch gebied en aan comfort in één auto mogelijk is. « High tech " details: natriumge-
koelde uitlaatkleppen, uit Formule 1 bolides stammend hitteschild, cilindergewijze pin-
geldetectie, ABS en Integrale vierwielaandrijving standaard. Geraffineerd uitgerust: een
harmonieuze interieurbekleding in grijstinten, verwarmde buitenspiegels (gekoppeld aan de
achterruitverwarming) en met zwart leder beklede stoelen (extra).

MOTOR: 1995 cm' - 2 L. Turbo Quadra ·119 kW (162 DIN pkJ U9. (U9 = voorzien van een geregelde
katalysatorJ.



UITRUSTING: Voor-en achterbumper en flankbeschermers in carrosseriekleur gespoten Dorpelverbreders
en vleugelspoder op achterklep In carmssenekleur gespoten. 2 elektrisch verstelbare en verwarmde buiten
spiegels in carrosseriekleur gespoten. Mistlampen voor Dubbele halogeen koplampen. In hoogte verstel-
baar, met leer bekleed sportstuur. Verbruiksmeter met 7 functies met bediening aan de stuurkolom. Lich-
tmetalen wielen. Turbodrukmeter. ABS-remsysteem met kontmielampje
Stuurbekrachtiging. KUipstoelen vóór. Deelbare rugleuning van de achterbank. Binnenverlichting links en
rechts achter. Vloerconsole bij versnellingshendel met asbak en aansteker. Elektrisch bedienbare voorpor-



tierruiten met:....snelschakelaar bestuurdersruit en centrale vergrendeling van de 4 portieren, (je baga-
geruimte en de tankdopklep met afstandsbediening. geïntegreerd in de contactsleutel.

EXTRA'S: Metaalkleur of zwarte lak met vernislaag. Elektrisch bedienbare achterportierruiten Radio
Renault 4x6 Watt met bediening aan de stuurkolom. Rundlederen stoelbekleding. Elektronisch regelbare
verwarming; ook leverbaar In combinatie met airconditioning. Elektrisch bediend zonnedak met wegschuifbare
hemelbekleding.



EEN RENAULT 21 OP MAAT:
EXTRA'S: Ter aanvulling van stijl, comfort en
veiligheid zijn voor de Renault 21 Sedan en
Hatchback vele extra's verkrijgbaar om tege-
moet te komen aan uw speciale wensen. U kunt
uw Renault 21 geheel uitrusten naar uw eigen
smaak. Verfijnd, sportief. .. omgeven met muziek
of zonnebaden via een open dak ... u zegt maar
wat u wilt.

UW VRIJE KEUZE: Met de voor de diverse
Renault 21 modellen verkrijgbare extra uitrusting
kunt u uw Renault 21 geheel aanpassen aan uw
persoonlijke stijl. Deze extra's zullen geheel
beantwoorden aan uw verwachtingen en daar-
mee uw rijplezier en uw veiligheid verhogen.

1-2 - Comfortpakket.
3-6 - Elektrisch bedienbare ruiten in achterportieren

+ elektrisch verstelbare en verwarmde
buitenspiegels.

7 - Automatische 4-versnellingsbak.
8 - 4 lichtmetalen wielen.
9 - Rundlederen bekleding.

10 - ABS-remsysteem.
11 - Airconditioning met elektronische regeling
12 - Elektronisch regelbare verwarming.
13 - 4 x 6 Watt radio met Autostore-autoreverse

cassettespeler - 6 luidsprekers - bedieningssatelliet
aan stuurkolom - security code.

14 - Elektrisch bediend zonnedak met weqschurfbere
hemelbekleding

15· Stuurbekrachtiging.
16 - Mistlampen geïntegreerd in voorbumper.
17 - Wieldop sportpakket
18 - Interieur sportpakket.
19-21 - In delen (1/3-2/3) neerklapbare rugleuning van

de achterbank met centrale armsteun en
geïntegreerde hoofdsteunen.





Renault Reparatie Garantie De Renault-dea
Ier geeft een heel jaar garantie op alle reparaties
die hij heeft uitgevoerd. Dat betekent dat repa-
raties die uitgevoerd moeten worden als gevolg
van een eerder uitgevoerde reparatie volledig
worden vergoed, zowel het arbeidsloon als de
onderdelen.

6 Jaar plaatwerkgarantie Als aanvulling op de
12 maanden fabrieksgarantie wordt de carros-
serie van uw Renault 6 jaar gegarandeerd als u
uw auto regelmatig door een Renault-dealer laat
kontroleren.

Re'nault route Service 06'0303 Renault Route
Service is 24 uur per dag., 7 dagen per week
overal in Europa bereikbàar om u te helpen als
uw auto strandt met pech of schade.

De vervangende Renault Als u uw eigen auto
eens niet kunt gebruiken omdat die b.v. in
reparatie is, kan uw dealer u een vervangende
Renault aanbieden tegen een lage prijs. Soms
krijgt u die auto zelfs gratis mee.
Uw Renault-dealer kan u informeren over de
details van de verschillende diensten.

RENAULT TOP SERVICE GAAT STEEDS VERDER.
Met de aanschaf van een Renault beschikt u ook
over een kompleet service-apparaat.
In Nederland is een netwerk van ruim
220 Renault-servicepunten. Er is er dus altijd
wel één bij u in de buurt.
Deze servicepunten beschikken over geschoold
personeel dat op de hoogte is van de laatste
technieken en maken gebruik van efficiënte
diagnose-apparatuur. Daarnaast biedt Renault
u een aantal diensten die het rijden met een
Renault nog plezieriger maken en u bovendien
zekerheid geven.

Leasing Renault Leasing Nederland, de lease-
maatschappij van Renault, is' gespecialiseerd in
het leasen van alle typen Renault personen- en
bedrijfsauto's. Voor deskundig advies en per-
fekt beheer van uw wagenpark kunt u bij hen
terecht. Neem voor meer infonmatie kontakt op
met Renault Leasing Nederland.
Nautilusweg 26,3542 AV Utrecht.
telefoon: 030-45 74 11

Financiering Renault FinancIering B.V. biedt u
de mogelijkheid uw auto snel en diskreet via uw
Renault-dealer te financieren. En zowel voor
nieuwe Renaults als voor occasions heeft Re-
nault.Financie nng een passende aanbieding voor
u ..Vraag uw dealer ernaar; hij kan u uitgebreid
advrseren omtrent alle financieringsmogelijkhe-
den. Of bel Renault Financiering B.V.: telefoon
03045 72 88

Renault Garantie Plus Met een Renault Garan-
tie Plus overeenkomst kunt u nog meer zeker-
heid krijgen. Uw garantieperiode wordt immers
verlengd tot 36 maanden of 100.000 kilometer.
Bovendien kunt u gedurende de looptijd van de
overeenkomst gratis gebruik maken van alle
diensten die Renault Route Service u biedt.
De Renault Garantie Plus overeenkomst kunt u
tot 90 dagen na afgiftedatum van kenteken deel
1 afsluiten.

Renault Onderhoudskontrakt Met het
Renault Onderhoudskontrakt weet u precies
hoeveel u per maand moet uittrekken voor
onderhoud en reparatie aan uw Renault.
Het onderhoudskontrakt wordt voor u op maat
gemaakt. De looptijd kan variëren van 12 tot
48 maanden met een kilometrage van 20.000 tot
150.000. Vanzelfsprekend hoort de Renault
Route Service bij dit servicepakket.
De Renault Garantie Plus overeenkomst kunt u
tot 90 dagen na afgiftedatum van kenteken deel
1 afsluiten.



719 VULKAAN ROOD694 ZWART VERNI389 ARCTIC WIT

164 TOSCANE METALLIC VERNI129 BRONS METALLIC VERNI996 TOERMALIJN GROEN VERNI

468 OZON BLAUW METALLIC VERNI449 BLEU SPORT METALLIC VERNI447 NAUTIC BLAUW METALLIC VERNI

710 DONKER ROOD METALLIC VERNI640 STRATOS ZILVER METALLIC VERNI608 GRAFIET GRIJS METALLIC VERNI

999 CEVENNES GROEN METALLIC VERNI

KLEUREN BRONS TOSCANE ARCTIC NAUTIC BLHI OZON GRAF,ET STRATOS
ZWART

DONKER
VULKAAN

TOERMALIJN CEVENNES

MODELLEN MV MV WIT
BLAUW SPORT BLAUW GRIJS ZILVER VEANI

ROOD ROOD GROEN GROEN
MV MV MV MV MV MV VERNI MV

BEKLEDINGEN '" 16' 389 "7 '4' 468 50B "0 894 "0 T>9 '95 99'
Tl· 50 VELOURS BEIGE 2 GRIJS I GRIJS I GRIJS 1 GRIJS 1 GRIJS 1 GRIJS 1 GRIJS I BEIGE 2

GH - GTS
GTX· GTO VELOURS BEIGE 6 BEIGE 6 BLAUW 7 BLAUW? BLAUW 7 GRIJS 5 BLAUW 7 GRIJS 5 GRIJS 5 GRIJS 5 BEIGE 6
TURBO 0

GTS·GTX. MET STOF GRIJS ~ GRIJS ~ GRIJS 4 GRIJS 4 GRIJS 4 GRIJS ~ GRIJS 4 GRIJS 4SPORTPAKKET

VELOURS BEIGE IQ BEIGE 10 BLAUW 11 GRIJS 9 GRIJS 9 GRIJS 9 BLAUW 11 GRIJS 9 GRIJS 9 BEIGE IQ

TXE ZWART 12 ZWART 12 ZWART 12 ZWART 12 ZWART 12 ZWART 12 ZWART 12 ZWART 12 ZWART \2 lWART 12
RUNDLEDER OF OF OF OF OF • OF OF OF OF OF

BEIGE 8 BEIGE 8 BEIGE 8 BEIGE 8 BEIGE B BEIGE B BEIGE 8 BEIGE 8 BEIGE B BEIGE 8

VELOURS GRIJS 9 GRIJS 9 GRIJS 9 GRIJS 9 GRIJS 9 GRIJS 9 GRIJS 9 GRIJS 9 GRIJS 9

TXI ZWART \2 ZWART 12 ZWART 12 ZWART 12 ZWART 12 ZWART 12 ZWART 12 ZWART 12 ZWART 12
RUNOLEDER OF OF OF OF OF OF OF OF OF

BEIGE B BEIGE B BEIGE 8 BEIGE 8 BEIGE 8 BEIGE 8 BEIGE 8 BEIGE 8 BEIGE 8

2l TURBO VELOURS GRIJS 3 GRIJS 3 GRIJS 3 GRIJS 3 GRIJS 3 GRIJS 3

OUAORA RUNOLEDER ZWART 12 ZWART 12 ZWART 12 ZWART '2 ZWART 12 ZWART 12

. ZWA.RT VERNI ,fi9., en DOI-IKER ROOD M V I i \01 lullen nenst \990 vervangen woreen 0001 ZWART NACRE M V 16761 tesoecuevens PERSAN ROOD M V r777,

95
.. -. , -
:' ~ . . . -

.. .. . .
- .

'~ ".,

··fIi Dl --"
1062

1173

8 124



UITRUSTING RENAULT 21 SEDAN EN RENAULT 21 HATCHBACK GTl
GTS

2L.
TURBO

QUAORA

TURBO
oTl SO GTO GTX TXE TXI

Voor- en achterschildbumper met spoiler • • • • • • • • •
Onderste gedeelte voor- en achterbumper in de kleur van de carrosserie • • • • • •
Voor- en achterbumper en beschermstrips opzij in de kleur van de carrosserie •
Vleugelspoiler op kofferdeksel (niet bij Hatchback TXI) en dorpelverbreders in
de kleur van de carrosserie • •
In kofferdeksel geïntegreerde spoiler (bij Hatchback op achterklep) • • • • • • • • •
Beschermstrips opzij • • • • • • • • •
4 lichtmetalen wielen (+ laagprofielbanden op GTL, GTS, GTD en Turbo 0) E E E E E • •
Mistachterlicht achteruitrijlampen • • • • • • • • •
Halogeen koplampen (H4) • • • • • • • •
4 Halogeen koplampen (H3 + H4) •
Extra mistlampen geïntegreerd in voorbumper o (GTS) Eo • •
Twee van binnenuit verstelbare buitenspiegels • • • • • • • •
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels. gespoten
in carrosseriekleur •
Elektrisch bedienbare ruiten in de achterportieren E
Elektrisch bedienbare ruiten in de achterportieren + elektrisch verstelbare
en verwarmde buitenspiegels E E

Gelaagde voorruit en achterruitverwarming • • • • • • • • •
Groen getint zonwerend glas E E • • • • • • •
Metsleutel afsluitbare tankdop (behalve bij centrale elektrische
vergrendeling) • • • • • •
Comfortpakket (1) E E E E • • •
Elektrisch bediend zonnedak met wegschuifbare hemelbekleding E E E E E E E
4 x 6 W radio met Autostore - autoreverse cassettespeler - 6 luidsprekers-
bedieningssatelliet aan stuurkolom - security code E E E E E E E E E

Radio-inbouw voorbereid: antenne - bedrading voor radio en luidsprekers-
ontstoring • • • • • • • • •
Luidsprekerruimtes in voorportieren. hoedenplank en aan uiteinden
dashboard • • • • • • • • •
Dashboard met verstelbare ventilatie-openingen in het midden en opzij • • • • • • • • •
Toerenteller - koelvloeistof temperatuurmeter • • • • • • •
Oliepeilmeter (bij TXI en 21. Turbo Ouadra gecombineerd met oliedrukmeter) • • • • • • •
Turbodrukmeter •
Boordcomputer met 7 functies en bediening aan stuurkolom • • •
Digitaal klokje • • • • • • • • •
Zoemer voor vergeten verlichting • • • • • • •
Waarschuwingslampje voor brandstofpeil • • • • • • • • •
S-veranellinqsbak • • • • • • • • •
Automatische 4-versnellingsbak E E
ABS remsysteem E E E E •
Gedeeltelijk lederen sportstuur • •
Stuurbekrachti ging E E (GTS) E • • • • •
Stuurwiel in hoogte verstelbaar • • •
Verstelbare spotlamp in dakconsole • • • • • • •
Voorstoelen met verstelbare rugleuningen en in hoogte verstelbare en
kanlelbare hoofdsteunen • • • • • • • • •
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel mei regelbare lendesteunen • • • • • • •
Kantelbare passagiersstoel • • •
Rundlederen bekleding E E E
Kuipstoelen vóór o (GTS) o • •
In hoogte verstelbare rolgordels vóór • • • • • • • • •
Rolgordels achter links en rechts, heupgordel in het midden • • • • • • • • •
In delen (1/3-2/3) neerklapbare rugleuning van de achterbank met centrale
armsteun en geïntegreerde hoofdsteunen (Renault 21 Sedan) E E E E • • •
In delen (1/3-2/3) neerklapbare achterbank met centrale armsteun en
geïntegreerde hoofdsteunen (Renault 21 Hatchback) • • • • • •
Wisser (met intervalstand) en sproeier op achterruit (Renault 21 Hatchback) • • • • • • • •
Sportpakket (2) E (GTS) E

Airconditioning met elektronische regeling E E E
Elektronisch regelbare verwarming E E E
Metaalkleur met vernislaag E E E E E E E E E
Zwarte lak met vernislaag E E

(1) Centrale elektrische vergrendeling van sloten van portieren, bagageruimte en klep van tankdop, met afstandsbediening geïntegreerd in contactsleutel
- elektrisch bedienbare portierruiten vóór met snelschakelaar besluurdersruit. (2) Mistlampen geïntegreerd in voorbumper, 3-spakig sportstuur, kuipstoelen
voor, specifieke bekleding, stijlwieldoppen. 175/65 R 14T banden op GTS.

• == standaarduitrusting E == als extra leverbaar - = niet leverbaar o onderdeel van sportpakket.



TECHNISCHE GEGEVENS MODEL 1991

CONSTRUCTIE

2l. Turbo
Quadra U9

5

TYPE RENAUlT 21 SEDAN EN RENAULT 21 HATCHBACK

Aantal zitplaatsen

GTX U9 • TXE U9

5

Voorwielaandrijving, Zelfdragende carrosserie met kooiconstructie.
GEWICHTEN
Renault 21 Sedan Automatic
R/ik/aar gewicht (leeg) (kg) 1006 1049 1118 1152 1144 1026 1108 1150 1368
Max, toelaatbaar gewicht (kg) 1465 1510 1610 1630 1625 1520 1595 1645 1800
Max. toelaatbaar treingewicht (kg) 2465 2610 2710 2730 2725 2520 2595 2645 2900
Max. loe/aalbaar aanhangergewichl (geremd) (kg) 1000 1100 1100 1100 1100 1000 1000 1000 1100
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd) (kg) 503 524 559 576 572 513 554 575 684
Renaul/21 Hatchback Automatic
Rijklaar gewicht (leeg) (kg) 1029 1072 1141 1175 1167 1049 1131 1173
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 1465 1510 1610 1630 1625 1520 1595 1645
Max. toelaa/baar Ireingewicht (kg) 2465 2610 2710 2730 2725 2520 2595 2645
Max. toe/aa/baar aanhangergewIcht (geremd) (kg) 1000 1100 1100 1100 1100 1000 1000 1000
Max. loelaa/baar aanhangergewichl (ongeremd) (kg) 514 536 570 587 583 524 565 586
MOTOR

4 cilinders in lijn. Dwarsqeptaatst (TL, GTL, GTS en SOl. ln lengterichting geplaatst (GTX, TXE, TXI. GTD, Turbo 0 en 2 L. Turbo
Quadra) aan de voorzijde. Alle benzinemotoren zijn voorzien van een geregelde katalysator.

Cilinderinhoud (cmJ) 1721 1721 2165 1995 1870 2068 2068 1995
BOflng x slag (mm) 81 Jo: 83,5 81 Jo: 83,5 88 Jo: 89 88 x 82 80 Jo: 93 86 Jo: 89 86 Jo: 89 88 x 82
Compressieverhouding 9,5. 1 9,5. 1 9.2 : 1 9,3: 1 21,5' 1 21,5. 1 21 1 8,5: 1
Max. vermogen kW EEG 54 68,5 79 99 47 53 65 119

DINpk 75 95 110 136 65 74 88 162
bij I/min 5000 5200 5000 6000 4500 4500 4250 5500

Max. koppel Nm EEG 127 140 170 174 118 137 181 260
DIN mkg 13,2 14,6 17,2 17,7 12,3 14,2 18,8 26,5
bij Vmin 2750 3000 3500 4300 2250 2250 2000 3000

TRANSMISSIE
Aantal versnellmgen vooruit 5 51AUT.4
REMSYSTEEM

geventileerde geventileerde geventileerde geventileerde geventileerde geventileerde
VoorWielen schijlremmen schijfremmen schijfremmen schijfremmen schijlremmen schijfremmen schijfremmen schijfremmen
Achlerwlelen trommelremmen trommetremmen trommelremmen schijfremmen trommelremmen trommelremmen trommelremmen schijfremmen
A8S - - extra extra - - extra standaard
WIELOPHANGING

Voortrein: Mac-Pherson-systeem met negatieve sluurstraal. Schroefveren en hydraulische telescoopschokdempers. Achtertrein :
onafhankelijk geveerd met naar achteren gerichte wieldraagarmen, 4 torsiestaven en hydraulische telescoopschokdempers. 2 L.
Turbo Quadra : progressief werkende schroefveren.

STUURINRICHTING
Tandheugelstuurhuis

10,90/met 1O,90/met 10,90/met
Draaicirkel (tussen trottoirs) (m) 10.00 sluurbekrachllging 10,40 10,40 stuurbekrachtiging stuurbekrachtiging 10,40 10,40

10,40 10,40 10.40
BANDEN

175/70 R 13 T 175/70R 13T 185/65 R 14 H 185/55 R 15 V 175170 R 13 T 175170R 13T 185170 R 13 T 195/55 R 15 Z
extra op GTL €J.tra bj SjIortpal.ket extra extra
175165 R 14 T olilchfmtalenveiçen 175/65 R 14 T 185165 R 14 T

175/65 R 14 T
INHOUOEN

217
8,6

Kofferruimte - normaal/maximaal mei opgeklapte achterbank (dm')
Brands/oftank (I)

394/1224
62

PRESTAT1ES
Topsnelheid (km/h)
Acceleratie 0-100 km/h (sec)
BRANDSTOFVERBRUIK
(Ii/ers per 100km/ECE norm A 70)

Loodvrij Euro Euro Euro
Soort brandstof normaal Loodvrij Euro Loodvrij Loodvrij Diesel Diesel Diesel Loodvrij

Au!.
BIj"90 kmlh constant 6,2 5,9 6,5 6,8 6,8 4,6 4,5 5.0 7.4
81/120 km/h constant 7.7 7,5 7,9 8.3 8,4 6.1 5.9 6.7 8,9
In stadsverkeer 10,3 10,5 11,8 12,5 12,4 7.3 7.4 8,3 12,0

Enkele modellen In deze brochure kunnen zijn afgebeeld in een kleur die in Nederland niet leverbaar is.
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RENAULT
De Renault-tabneken behouden zich he! recht voor om
zonder voorafgaande kennisgeving haar modellen.
alsmede de technische eigenschappen, uitrusting en
accessoires hiervan te wijzigen

Renaull adviseert elf Oliën


