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Mindent megtettünk azért, hogy a jelen kiadvány tartalma tökéletesen naprakész legyen a nyomtatás idôpontjában. A dokumentum elôszériák és prototípusok
alapján készült. Termékei folyamatos tökéletesítési programjának keretében a Renault fenntartja magának a jogot, hogy az itt leírt és bemutatott részleteken
és gépjármûveken bármikor módosítson. A változtatásokat a Renault a lehetô legrövidebb idôn belül jelzi márkakereskedôinek. Kérjük, lépjen kapcsolatba már-
kakereskedôjével, aki tájékoztatja Önt a legfrissebb újdonságokról. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen kiadványban bemutatott színek kismértékben
eltérhetnek a fényezések és az autó belsejében használt anyagok valódi színétôl. Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány bármely részének vagy egészének
sokszorosítása bármely formában és bármely módszerrel szigorúan tilos a Renault elôzetes, írásos beleegyezése nélkül. A jelen katalógus Szlovákiában csupán
tájékoztató jelleggel bír, a katalógus szlovák nyelvı változata a mérvadó. 

www.renault.hu
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A minden korábbinál tágasabb és barátságosabb Scénic az egyterûek intelligenciáját és a limuzinok kényel-

mét nyújtja, miközben az utazás minôségére fekteti a legnagyobb hangsúlyt. Valamennyi tartozékban, me-

lyek nem csak elvárásainak felelnek meg, de vágyait is megvalósítják, a tökéletesség igényét fedezheti fel.

A többi Önön múlik! Egyénivé varázsolhatja az utazások hangulatát, életstílusának megfelelôen alakíthatja

ki gépkocsiját, mindamellett szem elôtt tartva az Ön és utasai kényelmét és biztonságát: a kompakt egy-

terûek példaképe minden kényszertôl megszabadítja Önt.
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TETÔCSOMAGTARTÓ
Az Ön Scénic-jével tökéletesen harmonizáló,
alumíniumból készült csomagtartó rudakat 
T-bordákkal látták el, melyek megkönnyítik
kerékpártartók, síléctartók és tetôboxok fel-
szerelését. A tetôlemezen erre a célra kiala-
kított helyekre a csomagtartó gyorsan és biz-
tonságosan felszerelhetô.

77 11 213 703

IMPULSION 100 ALUMÍNIUM KERÉKPÁRTARTÓ
A kerékpártartó sínei és karjai kemény alumí-
niumból készültek. 100 mm-es vázátmérôig
minden fajta kerékpár szállítására alkalmas.
Mind a kerékpár-rögzítô elemeket, mind ma-
gát a kerékpártartót lopásgátlóval látták el.

77 11 221 275

IMPULSION 80 KERÉKPÁRTARTÓ
80 mm-es vázátmérôig minden fajta kerék-
pár szállítására alkalmas. Fekete porlakkozott
acél kivitel. Lopásgátló a kerékpártartón.

77 11 221 274



ALUMÍNIUM SÍLÉCTARTÓ, 
CSOMAGTARTÓRA SZERELHETÔ
A megemelt síléctartó minden típusú síléc
és snowboard szállítását lehetôvé teszi.
Az alumíniumból készült síléctartót lopás-
gátló funkcióval is ellátták.

6 PÁR LÉCES ALUMÍNIUM SÍLÉCTARTÓ, MELLYEL

SZÁLLÍTHATÓ:
•  6 pár lesiklóléc
•  vagy 7 pár futóléc
•  vagy 5 pár carving-léc
•  vagy 2 pár síléc és 2 snowboard.

77 11 224 162

4 PÁR LÉCES ALUMÍNIUM SÍLÉCTARTÓ, MELLYEL

SZÁLLÍTHATÓ:
•  4 pár lesiklóléc
•  vagy 5 pár futóléc
•  vagy 3 pár carving-léc
•  vagy 2 snowboard.

77 11 224 161

MÁGNESES SÍLÉCTARTÓ 3 PÁR SÍLÉCHEZ
Segítségével szállítható: 3 pár síléc vagy 1 pár
síléc és 1 snowboard vagy 2 snowboard. 
A mágneses síléctartó folyamatos mágneses-
séggel és lopásgátló funkcióval rendelkezik.
(Napfénytetôvel ellátott gépjármûre nem sze-
relhetô) 

77 11 224 160

HÓLÁNC

AZ ALÁBBI KERÉKMÉRETEKHEZ:
•  195 / 65 R15 77 11 222 080
•  205 / 55 R16
•  205 / 60 R16 77 11 222 081
•  225 / 55 R16 77 11 222 083

VISION 650 TETÔBOX
Nagyobb tárgyak szállításához ajánljuk, me-
lyek túl sok helyet foglalnának a Scénic cso-
magtartójában. A központi zárrendszert One
Key System biztonsági rendszerrel látták el.
Dual Side rendszerének köszönhetôen a box
jobb- és baloldalon egyaránt nyitható. 
Alumínium kivitel.

Térfogat: 405 liter.
Engedélyezett maximális terhelés: 75 kg.
Méret: 2305 x 675 x 360 mm.

77 11 221 323
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EVOLUTION 500 TETÔBOX
A One Key System biztonsági rendszerrel el-
látott központi zárral mûködô tetôbox lehe-
tôvé teszi terjedelmes csomagok szállítását.
Jobboldali nyitással.

Térfogat: 320 liter.
Engedélyezett maximális terhelés: 50 kg.
Méret: 2260 x 550 x 370 mm.

77 11 218 689



RAKODÓKERETRE SZERELHETÔ SÍLÉCTARTÓ
Felszerelt sílécek esetén a csomagtartóhoz
való hozzáférés billentéssel biztosított. Min-
denfajta sífelszerelés szállítására alkalmas.

77 01 408 067

VONÓHOROGRA SZERELHETÔ RAKODÓKERET
Praktikus, biztonságos és variálható szállító-
eszköz, hiszen kerékpár- és síléctartó felsze-
relésére egyaránt alkalmas. A készlet tartal-
ma: rakodókeret, csatlakozólemez rendszám-
táblával, hátsó lámpák és csatlakozókábelek.

77 01 410 740

RAKODÓKERETRE SZERELHETÔ KERÉKPÁRTARTÓ
A két felnôtt és kiegészítésül felszerelhetô 
1 gyermekkerékpár szállítására alkalmas ke-
rékpártartó tökéletesen rögzíti a kerékpáro-
kat, mivel azokat a pedálok tengelyében blok-
kolja. A talaj felett 50 cm-re helyezkedik el,
a szállítmány nem érintkezik a karosszériával.

Kerékpártartó 2 kerékpárhoz
77 01 408 065

Gyermekkerékpár-tartó
77 01 408 066

SZERSZÁM NÉLKÜL LESZERELHETÔ VONÓHOROG*
A szerszám nélkül leszerelhetô vonófejnek
köszönhetôen a vonóhorog észrevétlen ma-
rad és a Scénic esztétikája nem sérül. Inten-
zív használatra tervezték nagyfokú biztonság
mellett. A vonófejet lopásgátlóval látták el.

Teljesen automata 77 11 221 100

Félautomata 77 11 221 0992

1

MONOBLOKK VAGY HATTYÚNYAK VONÓHOROG*
Félintenzív használatra alkalmas, nagyfokú
menetbiztonságot nyújt. A vonófej szerszám-
mal leszerelhetô. 77 11 221 098

3

STANDARD VONÓHOROG*
Nem leszerelhetô vonóhorog intenzív haszná-
latra. Epoxipor korrózióvédelemmel kezelve.

77 11 221 097

4

KÁBELEK

• 7 eres kábelköteg visszajelzô modul nélkül
77 11 222 947

• 7 eres kábelköteg visszajelzô modullal
77 11 222 948

• 13 eres kábelköteg visszajelzô modul nélkül
77 11 222 949

• 13 eres kábelköteg visszajelzô modullal
77 11 222 950
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VONÓHOROGRA SZERELHETÔ KERÉKPÁRTARTÓ
Minden hattyúnyakú vagy szerszám nélkül 
leszerelhetô vonóhorogra felszerelhetô.
3 kerékpár szállítását teszi lehetôvé (45 kg-
ig). A kerékpárok kerekei a szállított heve-
derrel rögzíthetôk. A kerékpártartót lopás-
gátló rögzíti a vonóhorogra. A tartószerkezet
karja lehajtható.

77 11 210 225

Rendszámtartó 77 11 210 431




