ELEKTRIČNE TOVORNJAKE
V pomoč prevoznim in distribucijskim podjetjem pri
prehodu na elektromobilnost, so Renault Trucks
strokovnjaki na podlagi obsežnih povratnih
informacij uporabnikov pripravili naslednje ključne
informacije.

PREVERITE ALI JE
Predno naredite prehod na
električna tovorna vozila si
odgovorite na številna
vprašanja. Brez skrbi, vaš
Renault Trucks svetovalec
vam lahko svetuje kateri
električni tovornjak najbolj
ustreza vašim potrebam.
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IZBERITE PRAVO VRSTO ELEKTRIČNEGA
TOVORNJAKA
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Na voljo je več vrst električnih tovornjakov, med katerimi lahko izbirate:
odvisno od prepeljanega tovora, teže tovornjaka, topografije, vremenskih
razmer, zahtev po dosegu, časa polnjenja baterije in dejavnikov skupnih
sroškov lastništva (TCO).

NABOR ELEKTRIČNIH TOVORNJAKOV Z.E.

OPREDELITE OPTIMALNE MOŽNOSTI
FINANCIRANJA
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Dobra novica: obstajajo
različni načini financiranja
vašega električnega tovornjaka:
standardno podojilo,
lizing/najem, finančni zakup, itd.
Vaše podjetje je lahko upravičeno
tudi do državne subvencije.
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UPORABITE
NAJPRIMERNEJŠI
SISTEM ZA POLNJENJE
BATERIJE

Električne tovornjake znamke Renault
Trucks lahko preprosto napolnite z
običajno AC vtičnico (za Renault Trucks
Master) ali trifazno industrijsko vtičnico
(za D & D Wide tovornjake). Polnjenje
traja med 6 in 12 ur.

POMAGAJTE SVOJIM VOZNIKOM
PRI PRILAGAJANJU NA
ELEKTRIČNE TOVORNJAKE
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Glede na predvideno
uporabo tovornjaka vam
Renault Trucks priskrbi
kabino in sestavljeno
podvozje za izbrano
karoserijo, v katero
namesti potrebno opremo
in dodatke, pa naj gre za
hladilnik, žerjav ali
komunalno vozilo.
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LOT
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OPREMA
VAŠEGA
ELEKTRIČNEGA
TOVORNJAKA
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Po potrebi so vam na voljo naši strokovni trenerji, ki nudijo podporo na
področjih, kot so: tehnike ekološke vožnje za optimizacijo dosega
akumulatorja (nežno pospeševanje, regenerativno zaviranje itd.).
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POSKRBITE ZA KAR
NAJDALJŠO
ŽIVLJENJSKO DOBO
VAŠIH BATERIJ
Pogodbe Renault Trucks zagotavljajo, da
bodo baterije vozil ohranile do 80% svoje
energijske zmogljivosti (za seriji D Z.E in D
Wide Z.E) v celotnem obdobju veljavnosti
pogodbe. To je dodana vrednost naše
ponudbe!
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