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VASTBERADEN DYNAMIEK
Met de komst van de nieuwe Renault 21 5-deurs Hatchback als koploper van de
compacte grote middenklasse automobielen, wordt de keuze voor u gemakkelijker.
Dynamisch, zelfverzekerd en verleidelijk stralen zij een opwindend jeugdig elan uit.
Jeugdig aan de buitenkant: het vastberaden front met de dubbele, carrosseriekleurige
radiateurgrilie, de fraaie koplampen, de brede schildbumper, de korte motorkap met
de sterk aflopende neus - het zuivere zijprofiel met zijn geprofileerde flankbescher-
mers, de aerodynamische wieldoppen, de lichtmetalen wielen - de stevige achterkant
met zijn in de achterklep geïntegreerde spoiler en zijn brede schildbumper.
Op en top modern van binnen: een compleet nieuw ontworpen dashboard, een
bijzonder complete uitrusting, in hoogte verstelbare autogordels voorin en drie
gordels voor de achterpassagiers ... maar ook op technisch gebied zeer geavanceerd
met niet alleen schone benzine motoren die aan de strengste normen voldoen, maar
ook een nieuwe dieselmotor met meer vermogen. Renault 21 : van meet af aan een
winnaar van grote klasse.











BEREKEND EFFICIENT
Het perfect nieuw ontworpen dashboard van de Renault 21 TXE is één en al overzich-
telijkheid : de in één oogopslag afleesbare meters geven de snelheid en het toerental
van de motor aan, het klokje aan de rand geeft permanent de juiste tijd. De verbruiks-
meter, die te bedienen is zonder dat het stuur moet worden losgelaten, vertelt op elk
gewenst moment hoeveel brandstof er nog in de tank zit, hoe ver u daar mee kunt
rijden, geeft de buitentemperatuur aan, het gemiddelde brandstofverbruik, het aktueel
verbruik op dat moment, uw gemiddelde snelheid en welke afstand u heeft afgelegd.



Airconditioning met elektronisch regelbare verwarming. Elektronisch regelbare verwarming.



GASTVRIJ COMFORT
De Renault 21 TXE, met zijn gastvrije karakter, laat u graag ontdekken hoe bijzonder
comfortabel hij is. De voorstoelen, op dicht naast elkaar geplaatste stelrails, hebben
specifiek op hun gebruik afgestemde funkties. De bestuurdersstoel heeft een verstel-
bare zithoogte en verstelbare lendesteunen in de rugleuning terwijl de passagiers-
stoei geheel kantel baar is. Natuurlijk voorzien van in hoogte verstelbare en kantel bare



hoofdsteunen, bieden deze ergonomisch ontworpen stoelen een perfecte steun aan
het lichaam. Dankzij de deelbare achterbank (1/3-2/3) met armsteun in het midden en
geïntegreerde hoofdsteunen, is de al buitengewoon royale bagageruimte in stappen
nog te vergroten tot zelfs 1 288 dm' om ook volumineuze voorwerpen te kunnen
vervoeren.



GEACCEPTEERD TALENT
Alle uitvoeringen van de Renault 21 zijn uitgerust met zeer geavanceerde motoren,
sommige al bekend, zoals die in de Renault 21 Turbo D, anderen verder verbeterd of
geheel nieuw, maar allen als koplopers in hun .klasse.
Alle benzinemotoren, die in de Renault 21 5-deurs Hatchback worden geleverd, zijn
voorzien van een geregelde katalysator en elektronisch gestuurde benzine-inspuiting.



1. 1 721 em3 motor U9

2. 2 165 em3 motor U9

3. 1870 em3 Dieselmolor

4. 2068 erna Turbo Dieselmotor



INTEGRALE VEILIGHEID
Bij alle Renault 21 uitvoeringen is de stabiele wegligging mede te danken aan het
computergestuurde ontwerp van de vering en de onafhankelijke wielophanging. De
comfortabele vering strijkt hierdoor alle oneffenheden in het wegdek soepel glad en
voorkomt dat de auto tijdens het afremmen niet voorover duikt.
Het bekrachtigde, kruislings gescheiden remsysteem is voorzien van massieve of

Achteras met
geprogrammeerde
wie/uitslag



geventileerde schijfremmen voor en trommelremmen achter Het ABS-systeem is als
extra leverbaar op de Renault 21 GTX, TXE en Turbo D. Stuurbekrachtiging is
standaard op de Renault 21 GTX, TXE en Turbo D of als extra leverbaar op de GTS en
GTD. Alle uitvoeringen hebben als standaard, hoofdsteunen voorin, achteruitrijlam-
pen, een mistachterlicht en twee van binnenuit regelbare buitenspiegels.



RENAULT 21 TL en SD
Bij de Renault 21 TL en SD komt vooral het comfort tot uiting. Standaard zijn zij
voorzien van al wat nodig is voor een echt plezierige reis. Hun grootste aantrekkings-
kracht is hun ongecompliceerdheid, stilte en veiligheid.

MOTOREN: TL - 1721 cm" - 54 kW (75 DIN pk) U9 - SD - 1870cm" - 47 kW (65 DIN pk).
U9 = voozien van een geregelde katalysator.

UITRUSTING: Grijze schildbumpers met spoilers voor en achter. Antracietgrijze flankbeschermers. 2
van binnenuit verstelbare buitenspiegels. Mistachterlicht - Achteruitrijlampen. Gelaagde voorruit en
achterruitverwarming. Wisser en sproeier op achterruit (met interval). Halogeen koplampen. Tankdop
met slot. Brandstofvoorverwarming (SD). Voorstoelen met dicht naast elkaar geplaatste rails, verstel-
bare rugleuning en in hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteunen. Dakconsole met binnenlicht.
Vloerconsole bij versnellingshendel met asbak en aansteker. Digitaal klokje. Waarschuwingslampje
brandstofreserve. Verlichting dashboardkastje en bagageruimte. Radiovoorbereiding met dakantenne
en bedrading. Dashboard met verstelbare centrale ventilatieroosters, zijruitontwaseming en twee
inbouwruimtes voor luidsprekers. In hoogte verstelbare autogordels vóór. Rolgordels achter links en
rechts, heupgordel in het midden.

EXTRA'S: Zonwerend glas. Radio Renault 4x6 Watt met bediening aan de stuurkolom. Metallic lak met
vernislaag.





RENAULT 21 GTL, GTS, GTX, GTD en TURBO D
Schitterende lijn, hoogstaand comfort en veiligheid, met een juiste smaak voor
prestaties en toch bijzonder zuinig: dat hebben al deze vijf grote gezinswagens met
elkaar gemeen. De elegante velours bekleding van de stoelen vormt een harmonieus
geheel met de bekleding van de parlierpanelen waar het overzichtelijke dashboard
vloeiend op aansluit.
Maar onder 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: GTL - 1 721 cm" - 54 kW (75 DIN pk) U9 - GTS - 1 721 cm" - 68.5 kW (95 DIN pk) U9 - GTX -
2165 cm" - 79 kW (110 DIN pk) U9 - GTD - 2 068 cm" - 53 kW (74 DIN pk) - Turbo D - 2068 cm" - 65 kW
(88 DIN pk), U9 ~ voorzien van een geregelde katalysator.



UITRUSTING: Schildbumpers voor en achter en flankbeschermers met chroombies. Oliepeilmeter.
Toerenteller. Koelvloeistoftemperatuurmeter. Zoemer voor vergeten verlichting. Tweetonige hoorn.
Brandstofvoorverwarming (GTD, Turbo 0). Stuurbekrachtiging (GTX en Turbo 0). In hoogte verstelbare
bestuurdersstoel met verstelbare lendesteunen. Verstelbare leeslamp in dakconsole.

Lichtmetalen wielen.





EXTRA's: 4 lichtmetalen wielen (GTX) + laag profielbanden (GTL, GTS, GTD en Turbo 0). Zonwerend
glas. ABS-systeem met kontrolelampje op instrumentenpaneel (GTX, Turbo 0). 4-traps automatische
transmissie (GTX). Stuurbekrachtiging (GTS-GTD). Comfortpakket : elektrisch bediende voorportierrui-
ten met snelschakelaar bestuurdersruit en centrale vergrendeling van de 4 portieren, de achterklep en
de tankdopklep met afstandsbediening, geïntegreerd in contactsleutel. Radio Renault 4 x 6 Watt met
bediening aan de stuurkolom. Sportpakket (GTS, GTX) : Mistlampen in voorbumper, 3-spakig sportstuur,
kuipstoelen vóór, specifieke bekleding, stijlwieldoppen en op GTS 175/65 R 14 T banden. Deelbare
achterbank (113-2/3) met centrale armsteun en geïntegreerde hoofdsteunen. Elektrisch bediend zonne-
dak met wegschuifbare hemelbekleding. Metaalkleur lak met vernislaag. Zwarte lak in combinatie met
sportpakket.

Automatische transmissie.



RENAULT 21 TXE
De Renault 21 TXE reageert in een oogwenk op de minste aanwijzing. De bestuurder
kan daarbij 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 kan
in delen (1/3-2/3) worden neergeklapt. Elektrisch bediende voorportierruiten zijn
standaard evenals de centrale portiervergrendeling met afstandsbediening voor de
vier portieren, de bagageruimte en de tankdopklep. En met een vingerbeweging
beschikt de chauffeur dankzij de verbruiksmeter, over actuele ritinformatie zoals
actieradius, buitentemperatuur en verbruik.

MOTOREN: 2 165 cm" - TXE - 79 kW (110 DIN pk) U9
U9 = voorzien van een geregelde katalysator.



Wieldop TXE.

Elektrisch zonnedak. Centrale portiervergrendeling
met afstandsbediening.
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Verbruiksmeter.

UITRUSTING: Onderste gedeelte van de schildbumpers in carrosseriekleur gespoten. Zonwerend glas.
In hoogte verstelbaar stuurwiel. Verbruiksmeter met 7 functies en bediening aan de stuurkolom.
Stuurbekrachtiging. Centrale elektrische vergrendeling van de sloten van portieren, achterklep en
tankdopklepje met in contactsleutel geïntegreerde afstandsbediening en elektrisch bediende portierrui-
ten vóór met snelschakelaar bestuurdersruif. Kantelbare passagiersstoel. Deelbare achlerbank (1/3-2/3)
met middenarmsteun en geïntegreerde hoofdsteunen. Binnenverlichting links en rechts achter.

EXTRA's: 4 lichtmetalen wielen. Metallic lak met vernislaag. Mistlampen voor. Rundlederen bekleding.
ABS-systeem met kontrolelampje op instrumentenpaneel. 4-traps automatische transmissie. Elektrisch
bediende achterportierruiten en elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels. Radio Renault
4 x 6 Watt met bediening aan de stuurkolom. Elektronisch regelbare verwarming; ook leverbaar in
combinatie met airconditioning. Elektrisch bediend zonnedak met wegschuifbare hemelbekleding.



1, 2, Comfortpakket - Elektrisch bediende portierruiten
vóór met snelschakelaar bestuurdersruit.
Centrale elektrische vergrendeling van de sloten van
portieren, achterklep en tankdopklepje met in contact-
sleutel geïntegreerde afstandsbediening.
3,4,5,6. Elektrisch bediende ruiten in de achterportie-
ren en elektrisch verstelbare en verwarmde buiten-
spiegels.
7. Automatische 4-versnellingsbak.
8. Lichtmetalen wielen.
9. Rundlederen bekleding.
10. ABS remsysteem.
11. Airconditioning met elektronisch regelbare ver-
warming.
12. Elektronisch regelbare verwarming.
13.4 x 6 Watt radio met Autostore en autoreverse
cassettespeler.
14. Elektrisch bediend zonnedak met wegschuifbare
hemelbekleding.
15. Stuurbekrachtiging.
16. In voorbumper geïntegreerde mistlampen.
17,18. Sportpakket - mistlampen in voorbumper, 3-spa-
kig sportstuur, kuipstoelen voor, specifieke bekleding,
stijlwieldoppen en op GTS 175/65 R14T banden.
19, 20. Deelbare achterbank (1/3-2/3) met centrale
armsteun en geïntegreerde hoofdsteunen.





DE SERVICE VAN RENAULT GAAT STEEDS VERDER

De kwaliteit
Vanaf 1982 werd door Renault voor de modellen (zie de
garantievoorwaarden) de nieuwe plaatwerkgarantie inge-
voerd. De duur van deze garantie-periode strekte zich uit
over vijf jaar. MeI ingang van 1 januari 1988is deze periode
verder uitgebreid tot zes jaar waarbij de Renault rijders
slechts aan heel weinig voorwaarden behoeven te voldoen,
De voornaamste is een jaarlijkse gratis controle in de werk-
plaats van een Renault dealer. Maar meer hierover is te
vinden op het garantiebewijs van de auto

Renault Garantie Plus
Naast de fabrieksgarantie introduceert Renault de Garantie
Plus welke u nog meer extra zekerheid geeft
Voor een vast bedrag kunt u deze fabrieksgarantie van
12 maanden uitbreiden tot zelfs 36 maanden!
Drie jaar lang weet u precies waar u aan toe bent waardoor
u niet voor onvoorziene kosten komt te staan,
Uw Renault dealer kan u alle informatie verstrekken,

Renault heeft een eigen alarmnummer:
085-455045
Met deze 24 uurs dienst maken de Renault dealers mEuropa
deel uit van de Route Service, Dat betekent dat u overal in
Europa kan rekenen op de service en de hulp van de dichtst-
bijzijnde Renault dealer. Een plezierige zekerheid die onze
Renault Service een extra dimensie geeft.

Renault Snel Service
Wij realiseren ons heel goed wat het voor u betekent als u niet
over uw auto kunt beschikken. De Renault Snel Service is dan
ook een bijzonder nuttig, een maximum prestatie in een
minimum aan tijd. Bovendien zorgt de specialist, aan wie u de
auto toevertrouwt. er van begin tot eind voor dat de reparatie
of onderhoudsbeurt perfect wordt uitgevoerd. De efficiënte
service van Renault berust op de vakbekwaamheid van de
monteurs, de rationele werkmethoden, de geavanceerde
apparatuur en het welvoorziene magazijn met reserve-onder-
delen. De diagnosestations van Renault werken met ultra-
moderne precisie-instrumenten die in een korte tijd vele
mechanische en elektrische funkties van de auto kunnen
controleren. In het kader van de onderhoudscontrole worden
alle onderhoudsbeurten bijgeschreven op een onderhouds-
kaart die bij uw auto hoort.

Vaste reparatietijden
Voor iedere reparatie staat bij Renault een vaste tijd. Iedere
Renault dealer hanteert deze tijden, Men kan u vóór de
reparatie een juiste opgave verstrekken wat die u gaat
kosten.

Een vaste voorraad reserve-onderdelen
Iedere Renault dealer beschikt over een vaste voorraad
reserve-onderdelen, die op peil gehouden wordt door een
wijdvertakte, gedecentraliseerde distributie-organisatie. De
garantie op de originele Renau\t-onderdelen is 1 jaar (Zie
hiervoor de garantievoorwaarden).

Renault Boutique
u kunt zich in uw Renault helemaal thuisvoelen dankzij
hetgeen de Renault-Bouuque u te bieden heeft' perfekte
accessoires, onderhouds-middelen, praktische extra's, Van
aanstekers tot zonnedaken, van auto-jacks tot sponzen,
uw Renault-dealer heeft alles in zijn Renault-Boufiq ue
In die Boutique vindt u uitsluitend artikelen die met zorg door en
voor RenauIt gekozen zijn,
Of het nu om lichtmetalen velgen, autoradio's, luxe auto-tapij-
ten of om bijtiplak gaat, u weet zeker dat het bij uw Renault
past! Bovendien vindt u in de Renault-Boutique méér dan
accessoires: lijmen en kitten, lampen en bougies, kleding,
smeermiddelen en onderhoudsprodukten, windschermen,
trekhaken .. alles wat u in en om uw auto nodig heeft om er uw
auto van te maken! U brengt vele honderden uren per jaar in
uw Renault door. Maak er plezierige, veilige en comfortabele
uren van: Renault-Boutique wijst u de weg!

Voor Leasing: Renault Leasing Nederland
Renault Leasing Nederland, de leasemaatschappij van Re-
nauIt, 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 informatie kontakt op met Renault Leasing Neder-
land.
Nautilusweg 26, 3542 AV UTRECHT
Telefoon (030) 45.74.11.

Voor autofinanciering :
Renault Financiering B.V.
Renault Financierinq bv biedt u de mogelijkheid uw auto snel
en diskreet via uw RenauIt-dealer te financieren. En zowel
voor nieuwe Renaults als voor occasions heeft Renault Finan-
ciering een passende aanbieding voor u.
Vraag uw dealer ernaar, hij kan u uitgebreid adviseren
omtrent alle financieringsmogelijkheden.
Of bel Renault Fmanciering bv : tel. (030) 45.72.88



129 BRONS METALLIC VERNI

468 OZON BLAUW METALLIC VERNI

694 ZWART VERNI

348 WIT

608 GRAFIET GRIJS METALLIC VERNI

710 DONKERROOD METALLIC VERNI

999 CEVENNES GROEN METALLIC VERNI

447 NAUTIC BLAUW METALLIC VERNI

620 ZILVER METALLIC VERNI

719 VULKAAN ROOD

KLEUREN BRONS NAUTIC OZON GRAFIET ZILVER ZWART DONKER VULKAAN CEVENNES
MODELLEN M.V WIT BLAUW BLAUW GRIJS M.V. VERNI ROOD ROOD GROEN

MV MV MV MV M.V
BEKLEDINGEN 129 348 447 468 608 620 694 710 719 999

TL· SO STOF GRIJS 2 GRIJS 2 GRIJS 2 GRIJS 2 GRIJS 2 GRIJS 2 BEIGE 1

GTL· GTS
GTX GTD VELOURS BEIGE 4 BLAUW 5 BLAUW 5 BLAUW 5 GRIJS 3 BLAUW 5 GRIJS 3 GRIJS 3 BEIGE 4
TURBO D

GTS· GTX MET VELOURS GRIJS 6 GRIJS 6 GRIJS 6 GRIJS 6 GRIJS 6 GRIJS 6 GRIJS 6 GRIJS 6 GRIJS 6SPORTPAKKET

VELOURS BEIGE 7 BLAUW 8 GRIJS 9 BLAUW 8 GRIJS 9 BLAUW 8 GRIJS 9 BEIGE 7

TXE ZWART 10 ZWART 10 ZWART 10 ZWART 10 ZWART 10 ZWART1Q ZWART 10 ZWART 10
RUNDLEDER OF OF OF OF OF OF OF OF

BEIGE 11 BEIGE 11 BEIGE 11 BEIGE 11 BEIGE 11 BEIGE 11 BEIGE 11 BEIGE 11

2

1

9

4

6

10 11



UITRUSTING RENAULT 21 HATCHBACK TL SD GTl GTD GTX TURBO TXEGTS D
Voor- en achterschildbumper met spoiler • • • • • • •
Onderste gedeelte VQOf- en achterbumper in de kleur van de carrosserie •
In achterklep geïntegreerde spoiler • • • • • • •
Beschermstrips opzij • • • • • • •
4lichlmetalen wielen (+ laag profielbanden op GTL, GTS, GTD en Turbo D) E E E E E
Mistachterlicht - achteruitrijlampen • • • • • • •
Halogeen koplampen (H4) • • • • • • •
Extra mistlampen geïntegreerd in voorbumper *(GTS) * E
Twee van binnenuit verstelbare buitenspiegels • • • • • • •
Elektrisch bediende ruiten in de achterportieren

E+ elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
Gejaagde vooruit en achterruitverwarming • • • • • • •
Groen getint zonwerend glas E E E E E E •
Met sleutel afsluitbare tankdop (behalve bij centrale elektrische vergrendeling) • • • • • •
Comfortpakket (1) E E E E •
Elektrisch bediend zonnedak met wegschuifbare hemelbekleding E E E E E
4 x 6 W radio met Autostore-autoreverse cassettespeler - 6 luidsprekers -

E E E E E E Ebedieningssatelliet aan stuurkolom - security code

Radio-inbouw voorbereid: antenne-bedrading voor radio en luisprekers - ontstoring • • • • • • •
Luidsprekerruimte in voorportieren en aan uiteinden dashboard • • • • • • •
Dashboard met verstelbare ventilatie-openingen in het midden en opzij • • • • • • •
Toerenteller koelvloeistof temperatuurmeter • • • • •
Oliepeil meter • • • • •
Boordcomputer met 7 functies en bediening aan stuurkolom •
Digitaal klokje • • • • • • •
Zoemer voor vergeten verlichting • • • • •
Waarschuwingslampje voor brandstofpeil • • • • • • •
ê-versnelllnqsbak • • • • • • •
Automatische 4 versnellingsbak E E
ABS - rem systeem E E E
Stuurbekrachtiging E IGTS) E • • •
Stuurwiel in hoogte verstelbaar •
Verstelbare spotlamp in dakconsole • • • • •
Voorstoelen met verstelbare rugleuningen en in hoogte verstelbare

• • • • • • •en kantelbare hoofdsteunen

In hoogte verstelbare bestuurderssloei met regelbare lendesteunen • • • • •
Kantelbare passagiersstoel •
Rundlederen bekleding E
Kuipstoelen vóór *(GTS) *
In hoogte verstelbare rolgordels vóór • • • • • • •
Rolgordels achter links en rechts, heupgordel in het midden • • • • • • •
In delen (1/3 - 2/3) neerklapbare achterbank met centrale armsteun

E E E E •en geïntegreerde hoofdsteunen

Wisser en sproeier op achterruit (met intervalstand) • • • • • • •
Sportpakket (2) - niet in combinatie met lichtmetalen wielen E IGTS) E
Airconditioning met elektronisch regelbare verwarming E
Elektronisch regelbare verwarming E
Metaalkleurlak met vernislaag E E E E E E E
Zwarte lak mei vernislaag (GTS en GTX alleen bij sportpakket) EIGTS) E

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

• = standaarduitrusting - E = als extra leverbaar - - '" niet leverbaar - * '" onderdeel van sportpakket.



TECHNISCHE GEGEVENS MODEL 1990
TYPE RENAUlT 21 HATCHBACK

Aantal zitoteestsen

GTX U9 . TXE U9

5

Turbo D

5
CONSTRUCTIE

Voorwielaandrijving Zelfdragende carroserie met kooiconstructie

Automatic
Rijklaar gewicht (leeg) (kg) 1029 1072 1141 1175 1049 1131 1173
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 1465 1510 1610 1630 1520 1595 1645
Max. toelaatbaar treingewicht (kg) 2465 2610 2710 2730 2520 2595 2645
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd) (kg) 1000 1100 1100 1100 1000 1000 1000
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd) (kg) 514 536 570 587 524 565 586
MOTOR

4 cilinders in lijn. Dwarsgeplaatst achter de vooras (TL, GTL, GTS en SOl. In lengterichting geplaatst
voor de vooras (GTX, TXE, GTD en Turbo Dl.
Alle benzine-motoren zijn voorzien van een geregelde katalysator.

Cilinderinhoud (ew) 1721 1721 2165 1870 2068 2068
Boring x slag (mm) 81 x 83,5 81 x 83,5 88 x 89 80 x 93 86 x 89 86 x 89
compressieverhoudin~ 9,5: 1 9,5: 1 9,2: 1 21,5: 1 21,5: 1 21 : 1
Max. vermogen kW E G 54 68,5 79 47 53 65

DINpk 75 95 110 65 74 88
bBvmin 5000 5250 5000 4500 4500 4250

Max. koppel Nm EG 127 140 170 118 137 181
DINmkg 13,2 14,6 17,7 12,3 14,2 18,5
bijVmin 2750 3000 3500 2250 2250 2000

TRANSMISSIE

Aantal versnellingen vooruit 5 5 5/Aut.4 5 5 5

REMSYSTEEM

geventileerde geventileerde geventileerde geventileerde
Voorwielen schijfremmen schijfremmen schijfremmen schijfremmen schijfremmen schijfremmen
Achterwielen trommelremmen trommelremmen trommelremmen trommelremmen trommelremmen trommelremmen
ABS extra extra
WtELOPHANGING

voortrein . Mac-Pherson-systeernmet negatieve stuursnaal. Schroefveren en hydraulische
telescoopschokdempers.Achtertrein : naar achteren gerichte wieldraagarm en onafhankelijk geveerd.
4 torsiestangen en hydraulische telescoopschokdempers.

STUURINRICHTING
Tandheugelstuurhuis

10J90/met 10,90/mel
Oraaicirkel (tussen trottoirs) (m) 10,90 sluurbekrachtiging 10,40 10,90 stuurbekrachtiging 10,40

10,40 10,40

BANDEN

175/70R13T 175/70R13T 185/65R14H 175/70R13T 175170R13T 185170R13T
extra op GTL extrabijsportpakkei extra extra
175/65R14T oflichtmetalenve~en 175/65R14T 185/65R14T

175/65R14T

INHOUDEN

Kofferruimte (dw)
Brandstoftank (IJ 66

420 - maximaal met opgeklapte achterbank: 1288
M! M I M I 66

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) 172 185 192 Aut. 186 160 170 177

BRANDSTOFVERBRUIK

(liters per 100 kmlECE norm A 70)

Loodvrij Euro
Soort brandstof normaal Loodvrij Euro Loodvrij Diesel Diesel Diesel

Aut.
Bij 90 kmlh constant 6,2 5,9 6,5 6,8 4,6 4,5 5,0
Bij 120kmlh constant 7,7 7,5 7,9 8,3 6,1 5.9 6,7
In stadsverkeer 10,3 10,5 11.8 12,5 7,3 7,4 8,3
Enkele modellen in deze brochure kunnen zjin afgebeeld in een kleur die in Nederland niet leverbaar is

1,726

1,800

2.600 0.877 1.970

4,46\
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RENAULT
De Renault-fabrieken behouden zich het recht voor om
zonder voorafgaande kennisgeving haar modellen,
alsmede de technische eigenschappen, uitrusting en
accessoires hiervan te wijZigen

Renault adviseert elf Oliën


