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OVERTE SI, ČI JE ELEKTROMOBILITA
VHODNÁ PRE VAŠE PODNIKANIE

Kým prejdete na elektrické 
nákladné vozidlá, treba si 
zodpovedať veľa otázok. 
To však nie je problém, 
pretože obchodný zástupca 
Renault Trucks je pripravený 
vám pomôcť a poradiť vám 
pri výbere elektrického vozidla, 
ktoré bude najlepšie vyhovovať 
vašim potrebám.

 

 

ZVOĽTE SPRÁVNY TYP ELEKTRICKÉHO VOZIDLA
V závislosti od prepravovaného nákladu, hmotnosti vozidla, trás, 
poveternostných podmienok, požiadaviek na dojazd, času nabíjania 
batérie a faktorov či celkových nákladov na prevádzku, je k dispozícii 
niekoľko typov elektrických vozidiel.

 

RAD ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL Z.E.

ZVOĽTE OPTIMÁLNU PONUKU FINANCOVANIA
Náklady na obstaranie 
elektrického vozidla 
ovplyvňujú finančné modely 
dopravných spoločností! 
Dobrou správou však je, 
že tento dopad možno vyrovnať 
pomocou vhodnej formy 
financovania: štandardného 
úveru, finančného alebo 
operatívneho lízingu atď.

POUŽÍVAJTE
NAJVHODNEJŠÍ SYSTÉM
NABÍJANIA BATÉRIE

Elektrické vozidlá Renault Trucks 
možno dobíjať veľmi jednoducho 
pomocou bežnej elektrickej zásuvky 
(Renault Trucks Master Z.E.) alebo 
trojfázovej priemyselnej zásuvky  
(modely D, Z.E. a D Wide). Čas nabíjania 
sa pohybuje medzi šiestimi a dvanástimi 
hodinami.

6 – 12
HODINAMI

ČAS NABÍJANIA
SA POHYBUJE
MEDZI 6 A 12 

HODINAMI

POMÔŽTE VAŠIM VODIČOM ADAPTOVAŤ
SA NA JAZDU S ELEKTRICKÝM VOZIDLOM
Naši školitelia sú pripravení poskytnúť vám podporu v rámci techniky 
ekologického riadenia alebo optimalizácie dojazdu batérie (jemné 
zrýchľovanie, rekuperačné brzdenie atď.). 

VOĽBA VHODNEJ
NADSTAVBY
S ohľadom na použitie vozidla 
ponúka Renault Trucks veľké 
množstvo predpríprav, 
ktoré zjednodušujú montáž 
nadstavieb a inštaláciu 
potrebného zariadenia, 
či už ide o chladiacu 
nadstavbu, hydraulickú 
ruku, alebo komunálnu 
nadstavbu.
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PREDĹŽTE ŽIVOTNOSŤ
VAŠICH BATÉRIÍ
Zmluvy Renault Trucks zaručujú, 
že batérie vozidiel si po celý čas 
trvania zmluvy udržia až 80 % 
svojej energetickej kapacity 
(pre rady D Z.E. a D Wide Z.E.). 
A to nemôže ponúknuť žiadny 
iný výrobca!

 

 

Aby sme dopravným a distribučným spoločnostiam pomohli 
s čo najpohodlnejším prechodom na elektromobilitu, vytvorili 
sme zoznam 7 kľúčových bodov, ktoré je dobré zvážiť pred 
konečným rozhodnutím. Pripravili ich odborníci Renault Trucks 
na základe spätnej väzby používateľov elektrických vozidiel.

7 KĽÚČOVÝCH BODOV PRI PRECHODE
NA ELEKTRICKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
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