RENAULT DEZVĂLUIE MAI MULT DIN NOUL
SUV AUSTRAL
AFLAT ÎN FAZA FINALĂ DE TESTARE, NOUL SUV RENAULT AUSTRAL A FOST CAMUFLAT ȘI
VA RULA PE DRUMURILE EUROPENE. SCOPUL ESTE DE A ASIGURA FIABILITATEA
MODELULUI ȘI A TESTA NOUA SA GAMĂ DE MOTOARE.

Noul Renault AUSTRAL intră în stadiul ﬁnal de dezvoltare. Cu ﬁecare lansare de model nou, vehiculele
noastre sunt supuse lunilor de teste intensive pentru a asigura calitatea și ﬁabilitatea la cel mai înalt
nivel. Aceste teste de anduranță au și scopul de a valida longevitatea diferitelor componente.
Noul Renault AUSTRAL ﬁnalizează în aceste condiții severe cele mai recente validări ale noii sale
platforme CMF-CD3 și a gamei de motoare complet electriﬁcate.

TESTE OBLIGATORII PENTRU A OFERI CEA MAI BUNĂ CALITATE
Noul Renault AUSTRAL intră astăzi în așa-numitele teste „Conﬁrmation Runs”. Mai exact, o ﬂotă de
aproximativ 100 de vehicule va parcurge 2 milioane de kilometri.
Astfel, noul SUV Renault AUSTRAL va călători prin Franța, Spania, Germania și România pentru a
veriﬁca valabilitatea validărilor efectuate în fazele anterioare. 900 de șoferi vor parcurge 600.000 de
km pe drum deschis, în timp ce pe circuit se vor realiza alți 1.400.000 de kilometri.
Aceste teste vor face posibile, de exemplu, validarea alegerii setărilor pentru noua platformă CMFCD3, veriﬁcarea sistemelor de asistență la condus, a izolarii fonice și chiar a confortului suspensiei
pentru a oferi tot ce este mai bun viitorilor noștri clienți.
O GAMĂ DE MOTOARE 100% ELECTRIFICATE.
Printre validările avute în vedere se numără și cele ale grupului motopropulsor. Renault AUSTRAL va
beneﬁcia de o gamă alcătuită exclusiv din motoare hibride pe benzină, în cea mai mare parte formată
din opțiuni de motorizare complet noi: un motor E-TECH Hybrid de nouă generație, un motor 1.3 TCe
mild-hybrid 12V și noul 1.2 TCe mild-hybrid de 48V.
Această gamă de motoare va oferi performanțe record: emisii reduse, de la 105 g CO2/km (pentru
motorul E-TECH în ciclul WLTP, în așteptarea omologării), și putere maximă de până la 200 CP.
Priviți cu atenție, s-ar putea să ﬁți printre primii care admiră noul Renault Austral pe șosele.

DESPRE RENAULT
Renault, marcă istorică de mobilitate și pionier al vehiculelor electrice în Europa, a dezvoltat
întotdeauna vehicule inovatoare. Prin planul strategic „Renaulution”, Renault s-a angajat într-o
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transformare ambițioasă, generatoare de valoare, îndreptându-se către o gamă mai competitivă, mai
echilibrată și mai electriﬁcată. Ambiția sa este de a întruchipa modernitatea și inovația în tehnologie,
energie și servicii de mobilitate în industria auto și nu numai.
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