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Renault Midlum vám dá do rúk skvelé tromfy: neobyčajnú manévrovateľnosť, bezkonkurenčnú kapacitu úžitkového
nákladu a pohodlné riadenie porovnateľné s osobným automobilom. Ponuku rozširujú i nové silnejšie motory Euro 5
(180 až 300 koní) umožňujúce kontrolu spotreby, ako i dve automatizované prevodovky Optitronic* s ovládaním
na volante.

RENAULT MIDLUM, 
UĽAHČITE SI ŽIVOT
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Optifuel Solutions zaručuje to najlepšie z výrobkov a služieb pre
ďalšie zníženie spotreby a počtu servisných stredísk. Výnimočný
brzdový systém, výnimočné široké možnosti úprav, ľahké zmeny
karosérie a celá škála výnimočných služieb činia z Renault Midlum
ideálny nástroj, s ktorým sa dá lepšie pracovať.
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*Voliteľné
**V porovnaní s mechanickou prevodovkou

75
RÔZNYCH
MODELOV

AŽ7%
NIŽŠIA SPOTREBA S
OPTITRONIC**



PREJDITE
KAMKOĽVEK
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MENEJ POHYBU PRE VÄČŠIU ÚČINNOSŤ
Mimoriadnu ovládateľnosť Renault Midlum oceníte každý deň. Jeho
výnimočný polomer zatáčania (5,59 m pri rázvore kolies 2700 mm)
umožňuje ľahké parkovanie s minimálnou námahou.

NESMIERNOU VÝHODOU JE
KOMPAKTNEJŠIA KABÍNA
Okrem predného previsu (1275 mm) a krátkych rázvorov (2700 mm)
sa Renault Midlum vyznačuje najkompaktnejšou kabínou na trhu:
iba 2,10 m! V mestskej zástavbe, kde rozhodujú centimetre, vám dáva
veľkú výhodu ľahšej jazdy.

BEZKONKURENČNÁ KAPACITA
ÚŽITKOVÉHO NÁKLADU PRE ZVÝŠENIE
RENTABILITY
Kapacita užitočného zaťaženia Renault Midlum je výnimočná. Príklad:
Renault Midlum 220,12 t Extra-Light so 4-valcovým motorom je o 100
až 150 kg ľahší než väčšina konkurentov. Vaša kapacita užitočného
zaťaženia je tak vyššia a prevádzkové náklady nižšie.

RIEŠENIE OPTIFUEL 
Renault Trucks vám v rámci riešenia Optifuel ponúka najúčinnejšie
technológie a služby pre zníženie spotreby paliva: optimálne
prevodová schémy, automatizovanú prevodovku Optitronic*, riešenie
SCR, školenie hospodárnej jazdy Optifuel Training a Optifuel Infomax.

SLUŽBY PRE DOSIAHNUTIE LEPŠIEHO
VÝSLEDKU PODNIKANIA
S Renault Midlum obdržíte špeciálne zamerané služby pre ľahšie
podnikanie: paušály na údržbu "vrátane všetkého" pre vylúčenie
nemilých prekvapení, zmluvy o údržbe a opravách Start & Drive pre
kontrolu rozpočtu a investícii.

RENAULT MIDLUM 5

OPTIMALIZUJTE
VAŠE INVESTÍCIE

*Voliteľné
**S Renault Midlum 220 koní - 12 t a v porovnaní s väčšinou konkurentov

POLOMER
OTÁČANIA

5,59m

UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE

O150KG
VYŠŠIE**



PRÍSTUP DO KABÍNY, KTORÝ OCENÍTE
KAŽDÝ DEŇ
Renault Trucks vyvinul "Concept Access" špeciálne pre odvetvie
distribúcie. Zahŕňa otváranie dverí na 90°, protišmykové schodíky v
ose dverí, stúpadlové držadlá na každej strane, osvetlenie schodíkov,
nastaviteľné sedadlo a volant s pneumatickým odklápaním.

POHODLNÉ RIADENIE POROVNATEĽNÉ S
VEĽKOU LIMUZÍNOU
U mechanickej prevodovky sa riadiaca páka a ručná brzda
nachádzajú na palubnej doske, zmenšujú tak úsilie pri radenía
umožňujú výkonnejšie a menej únavné riadenie. Na tuneli motora
sa nenachádzajú žiadne ovládače, čo uľahčuje pohyb po kabíne.
Automatizovaná prevodovka Optitronic ešte zvyšuje pohodlie
a umožňuje vodičovi, aby sa plne venoval premávke na ceste.

VÝNIMOČNÝ VÝBER MOŽNOSTÍ VYBAVENIA
KABÍNY
Renault Midlum ponúka tri varianty kabíny: krátku kabínu, vyhlásenú
pre svoju funkčnosť a prispôsobenú mestskej premávke;
mnohoúčelovú kabínu Global s 5 voliteľnými usporiadaniami, aby sa
dala presne prispôsobiť vašej práci; štvordverovú kabínu pre vozidlá
vyžadujúce 6 až 8 miest na sedeniu. Kabíny sú dodávané v troch
verziách (Authentique, Alliance &amp, Privilège).
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ZMENŠITE
SVOJU ÚNAVU

3
HĹBKY
KABÍNY
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ĽAHKO ČITAĽNÉ ÚDAJE
Renault Midlum je vybavený digitálnym zobrazením rýchlosti spojeným
s centrálnym otáčkomerom. Doplnkové údaje sa zreteľne a už na prvý
pohľad prehľadne zobrazujú na displejoch s aktívnou matricou,
na indikátoroch a pomocou svetelných kontroliek.

ŠIROKÝ ROZHĽAD ODHALÍ VŠETKY PASCE
MESTSKÉHO PREMÁVKY
Renault Midlum poskytuje veľmi široký a ničím netienený rozhľad
predným sklom vďaka dole sklonenej palubnej doske. Dve nezávislé
zadné zrkadlá so zosilnenými antivibračnými držiakmi podporujú
dokonalú viditeľnosť a zmenšujú mŕtvy uhol. Táto vysoká úroveň
vybavenia môže byť ešte zlepšená dverami "Vision",  ktoré uľahčujú
manipuláciu, zadným bočným oknom na strane spolujazdca a
zadným okienkom.

BRZDENIE, KTORÉ PREKONÁVA I
NAJNÁROČNEJŠIE NORMY
Brzdný systém Renault Midlum je najlepší na trhu. Je porovnateľný
s osobným vozidlom, zaisťuje rekordné spomalenie 7 m/s2 v prípade
núdzového brzdenia. Stopercentná brzdná kapacita Renault Midlum
je neustále v pohotovosti vďaka sériovým kotúčovým brzdám,
systému EBS5 novej generácie, posilňovaču núdzového brzdenia a
rozjazdu do svahu, systému ABS,  protišmyku, širokej ponuke
motorových alebo výfukových odľahčovacích bŕzd spriahnutých so
systémom.

JAZDITE
S POKOJNOU MYSĽOU

SPOMALENIE

7m/s²



MAXIMALIZUJTE
SVOJU VÝKONNOSŤ
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VYBAVENIE NOVÝMI MOTORMI EURO5,
KTORÉ ZNIŽUJÚ SPOTREBU, NIE
ÚČINNOSŤ
Renault Midlum vám ponúka vybavenie novými silnejšími motormi –
180 a 220 koní pre Dxi5 a 270 a 300 koní pre Dxi7, súčasne umožňuje
kontrolovanú spotrebu paliva. K zníženiu tejto spotreby prispieva
naviac i technológia SCR, metóda následnej úpravy výfukových
plynov, nevyžadujúca údržbu.

ZLEPŠENÝ TOČIVÝ MOMENT PRE
PRÍJEMNEJŠIE RIADENIE
Nové rozloženie točivých momentov – od 660 Nm (180 koní) do
1070 Nm (300 koní) – podporuje hospodárnu jazdu. Dosiahnuteľný
točivý moment a maximálny výkon sú prispôsobené tak, aby
obmedzili počet radení, optimalizovali spotrebu a zvýšili priemernú
rýchlosť vašich jázd.

ÚSPORA NÁKLADOV NA ÚDRŽBU 15 %
Za účelom neustáleho zvyšovania výkonnosti a úspor je Renault
Midlum vybavený predkatalyzátorom (u 180, 270 a 300 koní), novým
prívodom vzduchu (u Dxi7), novým vstrekovačom AdBlue, novými
turbokompresormi s riadenou waste gate, novým výfukom (u 180,
270 a 300 koní) a početnými ďalšími zlepšeniami, ktoré zmenšujú
potrebu údržby a vďaka nim usporíte v priemere 15 % nákladov
na údržbu.

PREVODOVKA Optitronic*: VÝKON PRI
KAŽDOM CHODE
Nová automatizovaná prevodovka Optitronic* zvyšuje pohodlie pri
jazde a znižuje prevádzkové náklady. Jej systém ovládania na
volante so zobrazením údajov na digitálnom displeji vám umožňuje
ľahko zvoliť optimálny chod pre každú situáciu: "Úsporný"  pre
optimálny kompromis spotreba/výkon; "Manévrovací"  pre
presnejšie premiestnenie vozidla; "Kick down"  pre okamžité
zrýchlenie; "Dočasný manuálny"  pre ručné radenie.

RENAULT MIDLUM 9

*Voliteľný

AŽ

300koní



PRISPÔSOBTE RENAULT MIDLUM
VÁŠMU PODNIKANIU
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75 MOŽNÝCH KOMBINÁCIÍ
Svojim širokým rozsahom PTAC (maximálneho povoleného
zaťaženia) (štandardná ponuka 7,5 až 18 t), kompletná ponuka
motorov, siluet a 19 rázvorov, ako i širokým výberom kabín a úrovní
konečnej úpravy umožňuje Renault Midlum 75 rôznych kombinácií.
Dajú sa docieliť špecifické usporiadania, napríklad zúžená náprava
pre pohyb v mestských historických centrách alebo usporiadanie
6x2 26 t v úprave pre ďalšie zvýšenie kapacity.

DLHODOBÁ SPOĽAHLIVOSŤ
Kvalita materiálov a montáže zaručuje dlhú životnosť vašej investícii,
na ktorej sa podieľa rovnako ochrana kataforézou a dôkladne zaistený
elektrický a elektronický systém.
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ĽAHKÉ KAROSOVANIE
Podvozok Renault Midlum je koncipovaný tak, aby sa dal veľmi ľahko
osadiť karosériu a rýchlo prispôsobiť zvláštnostiam každej profesie:
zmenšený vstup alebo prístup, vstupný otvor , predvŕtanie, rázvory
delené každých 300 mm, početné upevňovacie body v zadnom
previse, sériovo upevňovacie konzoly, špecifická elektronická
karosová skriňa, kabínový prielez atď. Renault Midlum je
prispôsobený pre špecifické prídavné pracovné vybavenie: žeriav,
hasiace zariadenie,  drapák na zber odpadu, rám pre zametač,
cisternu.

19
MOŽNÝCH
RÁZVOROV
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KABÍNY
Ponuka kabín, prispôsobená potrebám odvetvia distribúcie
• Krátka kabína, ideálna pre kompaktné vozidlo a prispôsobená

využitiu v mestskej zástavbe
• Kabína Global existujúca v 5 verziách pre zaistenie dokonalého

prispôsobenia potrebám užívateľa: Global Standard – Global Relax
– Global Night – Global Monobloc – Global Utility.

3 úrovne konečnej úpravy kabíny (balíčky)
• Authentique
• Alliance
• Privilège.

Profesné balíčky
• Priestorná a pohodlná štvordverová kabína/6 až 7 miest pre

profesie ako opravár alebo havarijný technik, špeditér...

Špecifické kabíny
• Štvordverová kabína/6 miest so zadnou kabínovou kapsou pre

individuálny respirátor, koncipovaná špeciálne pre hasičské
skriňové modely s čerpadlom a nádržou

• Špecifická kabína pre použitie pri lesných požiaroch na
cisternových modeloch pre lesné požiare.

MOTORY
DXi5 Euro 5
136 kW (180 koní) pri 2300 ot/min - 660 Nm od 1200 do 1700 ot/min
161 kW (220 koní) pri 2300 ot/min - 815 Nm od 1200 do 1700 ot/min

DXi7 Euro 5
195 kW (270 koní) pri 2100 ot/min - 1010 Nm od 1200 do 1800 ot/min
217 kW (300 koní) pri 2200 ot/min - 1070 Nm od 1200 do 1800 ot/min

Renault Trucks zvolil systém následnej úpravy SCR (Selective
Catalyst Reduction), aby zodpovedal norme Euro 5.

TECHNICKÝ
POPIS

Krátka kabína Kabína Global Štvordverová kabína
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Skladá sa z niekoľkých súčastí:
• nádrž AdBlue
• dávkovací modul AdBlue (čerpadlo DNOx)
• tlmič umožňujúci katalýzu Nox
• vstrekovač AdBlue vo výfuku
• lapače zaisťujúce riadnu funkciu celého systému (lapač Nox,

úroveň a teplota AdBlue, meranie vysokej teploty)

RÝCHLOSTNÁ SKRIŇA
Automatizované alebo automatické mechanické rýchlostné skrine,
ktoré zaisťujú optimálnu kombináciu medzi úžitkovým zaťažením,
znížením spotreby a príjemným riadením.
• Mechanické prevodovky 6S 800 OD, 6S 1000 TO a 9S 1110 TO
• Automatické prevodovky S2500 a 3200 V
• Automatizované prevodovky Optitronic 6AS 800 a 6AS 1000

Vozidla vybavené mechanickými rýchlostnými skriňami ponúkajú
ovládanie riadiacej páky na palubnej doske, čo umožňuje príjemné
riadenie a  rýchle úkony, na trhu jedinečné.

Dva systémy umožňujú pohodlnejšie radenie:
• Káblové ovládanie zvyšujúce pohodlie (filtrovanie vibrácií), vláčnosť a

bezpečnosť: potlačenie prískokov spôsobených relatívnymi pohybmi
kabíny voči podvozku

• Servoshift: systém posilňovania umožňujúci zníženie vynaložené sily
pri radení o 75 %.

POMOCNÝ NÁHON
Široký výber elektronicky ovládaných pomocných náhonov pre väčšiu
spoľahlivosť a bezpečnosť.

NÁPRAVY
3 nápravy s jednoduchou redukciou P 08120, P 11140 a P 11150 
1 náprava s dvojitou redukciou P 1191
3 predné nápravy pre cestné použitie (E42 - E46 - E62)
2 predné nápravy pre zmiešané použitie cesta/stavba  (E63 - E72)

APM (AIR PRODUCT MANAGEMENT)
Renault Trucks inovuje a zavádza systém elektronického riadenia
cirkulácie vzduchu: Air Product Management, ktorý zväčšuje
bezpečnosť a prináša úspory v spotrebe i na údržbe:
• Prechod od mechanického prívodu vzduchu k elektronickému pre

lepšiu bezpečnosť a vyššiu kvalitu 
• Optimalizácia prívodu a spracovania
• Účinnejšie brzdenie v klesaní
• Stlačený vzduch je privádzaný mimo fázy zrýchlenia.

RÁZVORY
Renault Midlum využíva širokú škálu rázvorov pre optimálne
možnosti karosovania.
Podvozok Extra Light : 2 700 až 5 100 mm
Podvozok Medium Light : 3 070 až 6 500 mm
Podvozok Light : 3 070 až 6 500 mm
Podvozok Medium: 3 070 až 4 700 mm
Podvozok Heavy : 3 500 až 6 800 mm
Podvozok 4x4 Light : 3 070 až 4 700 mm
Podvozok 4x4 Medium: 3 070 až 4 100 mm

Názov Pomer Rýchlosť Dĺžka Váha Super H
(mm) (kg)

6S 800 6.58-0.78 (R 6.06) 6 720 120

DXi5 6AS 800 6.58-0.77 (R 6.06) 6 720 128

S 2500 3.51/0.74 (R 5.09) 5 740 165

6S 1000 6.75- 0.77 (R 6.06) 6 720 140

6AS 1000 6.75-0.77 (R 6.06) 6 720 148

DXi7 9S 1110 9.48- 0.75 (R 8.97) 9 840 182 •

3 200 V 3.49/0.65 (R 5.03) 6 845 290

3 200 V 3.49/0.65 (R 5.03) 6 845 385So spomaľovačom

Krátka kabína Štvordverová kabínaKabína Global
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BRZDENIE
Kotúčové brzdy u všetkých modelov rady.
Midlum je sériovo vybavený systémom Electronic Braking System
novej generácie (EBS 5). 
Ide o elektronicky riadený systém pneumatického brzdenia, ktorý
prispôsobuje brzdnú silu jednotlivých kolies priľnavosti povrchu
vozovky. 

V ponuke sú dve varianty:
EBS Basic
• ABS –  hľadá trajektóriu vozidla pri núdzovom zastavení
• Brzdový asistent: optimalizácia brzdnej dráhy pri núdzovom

brzdení
• Ovládanie motorovej brzdy: pri zostupnom radení na mokrom

povrchu zamedzuje blokovaniu zadných kolies a umožňuje naďalej
ovládať ľahko naložené vozidlo. 

EBS Basic +
• Pomoc pri rozjazde do svahu:  zabráni pohybu vozidla pri uvoľnení bŕzd 
• Systém vyrovnávania  opotrebenia brzdových kotúčov - vyrovnáva

opotrebenie doštičiek medzi nápravami a pri výmene je potrebný
iba jeden servisný zásah

• Protišmykový systém ASR, ktorý umožňuje ovládanie vozidla na
klzkej vozovke. 

Prepojenie brzdových systémov

Prepojenie brzdových systémov
Renault Trucks ponúka možnosť prepojenia rôznych brzdových
systémov: prevádzkové brzdy, motorovú brzdu a spomaľovač, tento
systém riadi EBS.

ÚDRŽBA
Intervaly medzi údržbami sú pre zvýšenie vašej rentability upravené
podľa používania vozidla vďaka systému analýzy úbytku motorového
oleja.

Podpora údržby vďaka rýchlej diagnostike porúch a nastavenia
plánovaných intervalov medzi údržbami / výmenou oleja
(optimalizované podľa podmienok používania).
Renault Midlum využíva zrušenie "klasické" záručnej prehliadky.

Prevodovky: výmena oleja po 300 000 km.

Zadná náprava: výmena oleja po 320 000 km (polosyntetický).

Iba tri mazacie body: 2 na zavesenie kabíny (osy puzdier zámkov)
a 1 na hlave valca sklápača kabíny (2 u štvordverovej kabíny) –
prevody namazané trvale (bez údržby).

Štvorkotúčové brzdenie svojou jednoduchosťou a ľahkým prístupom
skracuje dobu údržby a vyradenie z prevádzky.

Parabolické pérovanie Zosilnené parabolické pérovanie Pneumatické pérovanie Asymetrické pérovanie

Vpredu i vzadu Vpredu i vzadu Vpredu* i vzadu Vzadu 

Pérovanie vpredu i vzadu
parabolickými listovými perami, 
optimalizované odolnosť/hmotnosť

Pérovanie vpredu i vzadu
parabolickými listovými perami,
určené pre vysokú záťaž
(miešačka, hydraulická ruka.. atď.)

Zadné pneumatické pérovanie
s dvomi elektronicky ovládanými
mechmi

Špecifické pérovanie pre vozidla
na zvoz komunálneho odpadu a
požiarne vozidlá (4 x 2)

Diaľkové ovládanie umožňuje
meniť výšky podvozku z vnútra i
zvonku

S tlmičmi kmitov a
stabilizátormi

S tlmičmi kmitov a
stabilizátormi 

Rozsah nastavenia: 175 mm
(+105 mm/-70 mm)

PÉROVANIE
Normálne alebo zosilnené predné a zadné pérovanie s tlmičmi kmitov a stabilizátormi

*Pneumatické pérovanie vpredu použiteľné pre podvozky Light a Heavy (DXi7)
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KAŽDODENNÁ POMOC
Renault Trucks Approved parts: kvalita pôvodných dielov
Náhradný diel Approved parts je koncipovaný a homologovaný pre
vozidlá Renault Trucks: výrobca zaručuje pôvodné úžitkové
vlastnosti vozidiel.

Paušály na údržbu
S paušálmi na údržbu využijete poskytovanie služieb vrátene
všetkého, diely a prácu za predom známe sadzby. Úkony
prevádzajú kvalifikovaní odborníci a používajú diely Renault
Trucks.

Renault Trucks 24/24 
Asistenčná služba Renault Trucks 24/24 zasiahne bez ohľadu na
čas, deň a miesto, aby ihneď uskutočnila opravu. Každý zákrok
riadi kvalifikovaný koordinátor.

KONTROLUJEM SVOJ ROZPOČET A SVOJE
INVESTÍCIE
Zmluvy o údržbe a opravách Start & Drive 
Nech už ide o údržbu, náhradu opotrebovaných dielov alebo
opravu, váš autorizovaný servis Renault Trucks vám ponúka
niekoľko programov podľa vašich potrieb. Vďaka nim môžete
dlhodobo optimalizovať a naplánovať váš rozpočet a maximálne
využívať váš výrobný nástroj.                                                             

Rozšírená záruka Expandys
Využite záruky na dôležité prvky vášho vozidla. Toto poistenie
uspokojí všetky vaše potreby, ak ide o trvanie, ročnú najazdenú
vzdialenosť i typ poistného krytia.

Clovis Rent 
Clovis Rent je sieť pre zapožičanie úžitkových a priemyselných
vozidiel predajcov Renault Trucks. Vďaka sieti 200 zariadení vo
Francúzsku a v Európe ponúka služby vám nablízku.

Truckplus 
Spoločná značka Renault Trucks a jeho sieť pre predaj ojazdených
vozidiel vám prináša istotu profesionálnej ponuky vozidiel všetkých
značiek.
www.truckplus.net

Zmluvy o financovaní a poistení Renault Trucks Financial Services
Renault Trucks Financial Services sa zaväzuje  poskytnúť vám
nasledujúce služby:
- osobného poradcu, ktorý vám zaručí celkovou personalizovanú

starostlivosť o vozidlo + služby + riešenie pre financovanie
poistenia

- rozhodnutí o financovaní v čo najkratšom termíne, aby vaše
vozidlo bolo uvedené do prevádzky čo najskôr.

Pre všetky individuálne ponuky kontaktujte vášho obchodného
partnera Renault Trucks.

MAJTE NÁKLADY NA PALIVO POD
KONTROLOU
Optifuel Programme
Program Optifuel Program obsahuje riešenia pre znižovanie
nákladov na pohonné hmoty. Spája školenia Optifuel Training a
nástroj Optifuel Infomax.  Je určený školiteľom, školiacim vodičom
a vedúcim vozového parku, ktorí následne školia vodičov.

Optifuel Infomax 
Optifuel Infomax je nástroj pre sledovanie používania vozidla a
sledovanie informácii o hospodárnej jazde. Vďaka tomuto nástroju
a jeho intuitívnemu ovládaniu budete môcť kontrolovať spotrebu
vášho vozidla a jasne definovať oblasti pre možné zlepšenia.

Optifuel Training  
Využite odbornosť našich školiteľov špecializovaných na
hospodárnu jazdu a využite naplno potenciál vašich vozidiel.

SLUŽBY NA MIERU
PRE DISTRIBÚCIU

ÚSPORA AŽ

15%
NA ÚROVNI VÁŠHO
VOZOVÉHO
PARKU



Doporučujeme Renault Trucks Oils

Renault Trucks SR
Priemyselná 1/A - 821 09 Bratislava
Tel.: (421) 2 50 20 69 01- 09
Fax: (421) 2 55 56 50 42

www.renault-trucks.sk
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