
Renault Twizy
100% elektrisk



Spennende,
morsom, ny, sexy, 
Renault TWIZY 
100% Elektrisk 
100% Frihet
100% Annerledes



Renault Twizy. 
Tidene forandrer seg
Renault Twizy er 100% elektrisk, har to seter,  
er åpen og svært lettkjørt. Utstyrt med sikkerhets-
belter og airbag. Twizy er ikke en bil, ikke en  
motorsykkel. Twizy er UNIK!
Tidene har allerede forandret seg, har du?



Renault TWIZY 
noe for deg?





Gøy å være  
på farten...

Med et åpent sinn
Twizy er en helt ny måte å komme seg rundt i byen 
på. Den er som skapt for bytrafikk, smale gater, og  
kupeen er ideell for å nyte byens inntrykk sammen 
med en venn. I Renault Twizy blir opplevelsene  
garantert annerledes!





dezign som synes
Twizy ligner ikke på noe av det du har sett før. Twizy har linjer og 
former du ikke kan forestille deg før du har sett dem. Utformingen 
er basert på funksjonalitet for å gi deg størst mulig frihet. Dørene 
åpnes elegant oppover, perfekt for både inn- og utstigning, enten 
det er tett parkering eller ikke. Nyt vinden i håret og en fantastisk  
sikt mot omverdenen.

. . .





Trives du med 
å være anonym?





Twizy = oppmerksomhet

 
Ingen vil la synet av Twizy passere 
ubemerket. Glem bekymringer, nyt 
livet! Hvor skal jeg parkere? Overalt!  
Stig ut og strekk ut armene, du 
trenger ikke mer plass for å parkere 
en Twizy. Hva skal jeg ta på meg? 
Det du har lyst til, Twizy gir deg ly  
for vær og vind og sikrer deg  
oppmerksomhet, garantert! Hvem 
skal jeg velge? Velg med omhu, Twizy 
er en toseter med en intim kupé. 
Laget for magiske opplevelser!

Yolo







Tre Twizy  
= én p-plass
Renault Twizy er lett å parkere med sine perfekte 
mål og har en uovertruffen svingradius. Så lenge 
det er lov, kan du nesten parkere overalt!



Liker du ikke å  
dra hjem alene?



Liker du ikke å  
dra hjem alene?



Beskytterinstinkt
Twizy, firehjulingen med to sitteplasser i tandem. Som skapt for å dele opplevelsen med den du vil. Begge sitteplassene 
er utstyrt med sikkerhetsbelter som beskytter både foran og på siden. Twizy´s innovative sylinderform og førersetets 
kollisjonspute beskytter deg på best mulig måte i tilfelle et sammenstøt. Du kan trygt invitere med hvem du vil.



Dra hjem
sammen



Pust ut. 
Slapp av.
Bli med!



Pust ut. 
Slapp av.
Bli med!



Tenk elektrisk
Og du puster lettere. Tenk stillhet. 
Byens larm dempes. Tenk kompakt.  
Trafikken flyter bedre. Med noen 
enkle og dristige idéer og et tiår med 
avansert forskning for renere energi, 
kan Twizy bidra til bedre byliv. Og mer 
moro enn du hadde forestilt deg!

Lenge
leve
byen





Passer for alle
Som byboer lever du i et fellesskap 
der man må ta hensyn til hverandre. 
I tillegg til å være et miljøvennlig 
alternativ, er Twizy både komfor- 
tabel og sikker. 

Twizy er med andre ord bra både for 
deg og dine omgivelser. Med Twizy 
blir byen et bedre sted å bo. Og livet 
blir veldig mye mer innholdsrikt.



RSPCT  
hverandre



Hvordan er 
ditt liv?





Hvordan vil du ha 
din Renault Twizy?



Med Twizy INTENS får du et sprekt design som taler 
sitt eget språk. Twizy INTENS vil synes i bybildet.

Intens

Karosserifarge

Sort Intens Blå Intens Rød Intens 13'' aluminiums- 
felger i sort



• 13'' aluminiumsfelger i sort
• Sidedekor i hvit
• Seter (sitteflater) i karosserifargen
• Bakre sitteplass
• Lakkerte sidespeil i sort
• Sort lakk

Sort Intens

Velg mellom tre farger
Du kan velge mellom tre farger på karosseriet (sort, blå eller rød). 



• Karosserifarge: blå
• 13'' aluminiumsfelger i sort
• Sidedekor i sort
• Seter (sitteflater) i karosserifargen
• Bakre sitteplass
• Lakkerte sidespeil i blå
• Blå lakk

Blå Intens

• Karosserifarge: rød
• 13'' aluminiumsfelger i sort
• Sidedekor i sort
• Seter (sitteflater) i karosserifargen
• Bakre sitteplass
• Lakkerte sidespeil i rød
• Rød lakk

Rød Intens



Oppbevaring
Alltid på farten med Twizy. Med 40 liters oppbevaringsplass 
har du frie hender. I de to hanskerommene i instrument-
panelet er det plass til mer enn bare hansker. Drikkeflasker, 
solbriller og andre småting du måtte behøve på turen, kan 
plasseres her. Oppbevaringsnettet holder ting på plass. 
Ukens handleposer kan du sette i en 50 liters oppbevarings- 
sekk som er sikret og fastspent på baksetet (tilbehør).



1 sete og bagasjerom (180 liter - 75 kg). 
Dimensjoner:  550 x 500 x 950 mm

Cargo

13" stålfelger med grå 
hjulkapsel "snowflake"

Karosserifarge

Hvit Sort Stjerne Rød Blå



Teknologi
Lade batteriet? Kjempelett! Åpne luken foran, trekk ut ladekabelen, og du kan lade Twizy i en  
helt vanlig 230V jordet stikkontakt. Hjemme i garasjen, på en offentlig parkeringsplass med 
ladestasjon, eller i hagen. På 3,5 timer* er batteriet fulladet, og du har den strømmen du trenger. 
Dessuten sørger reduksjonsgiret for at kjøringen blir så økonomisk og energibesparende som 
mulig. Akkurat som i de andre elbilene fra Renault vises resterende kapasitet i instrumentpanelet. 
Det gir deg full oversikt over hvor langt du kan kjøre.

* Temperaturer nær eller under 0 °C øker ladetiden og reduserer bilens rekkevidde. Svært lave temperaturer 
 begrenser mengden energi som tilføres batteriet, og dermed bilens rekkevidde. Vi anbefaler at du lader 
 og parkerer bilen på steder der det er plussgrader.



Konverter

Reduksjonsgir

Drivaksel

Motor

Lader

Batteri

Hvordan virker den? Når Twizy lader, forbruker  
den 2000 W, omtrent like lite som et strykejern. 
Laderen omformer strømmen fra strømnettet til 
likestrøm som lagres i batteriet, som har en kapasitet 
på 6,1 kWh. Når du kjører Twizy, forsyner batteriet 
motoren via konverteren, som omformer den lagrede 
strømmen til anvendbar energi. Jo mer strøm  
konverteren leverer til motoren, dess mer kraft  
genereres. Motoren overfører kraften direkte  
til reduksjonsgiret som igjen driver bakhjulene.



Komfort
Det er ingen grunn til å krangle om setene i en Twizy. Begge to får  
samme komfort og kan velge fritt. Hvis du ønsker mer lys og panorama- 
utsikt, får du dette ved å velge et gjennomsiktig tak som ekstrautstyr. 
Det er også mulig å bestille annet praktisk ekstrautstyr, som Bluetooth® 
handsfree kit med LCD-skjerm som gjør det mulig å svare på telefon- 
anrop, bla i telefonmenyen og høre favorittmusikken din.

Plass til to voksne



Sikkerhet

Twizy har også tenkt på sikkerheten din. Rørramme-karosseriet er utviklet av  
Renault Sport  og beskytter deg i tilfelle sammenstøt, og de fire skivebremsene 
sørger for aktiv sikkerhet. Kombinert med en uovertruffen svingradius er Twizy ikke 
bare morsom å kjøre, men også svært lettmanøvrert. Twizy er dessuten utstyrt 
med firepunktsbelte og kollisjonspute på førerplassen. Dette er unikt for et kjøretøy 
som er registrert som en motorsykkel. Twizy er fullpakket av teknologi og kan  
leveres med ryggesensor som ekstrautstyr. Den gjør det lekende lett å parkere i 
små luker uten at bilen får en skramme. Det er godt å ha noen som passer på seg!
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Tekniske egenskaper
TWIZY

3CG - asynkron elektrisk
8 (11)

57

Null utslipp: 100 % elektrisk

mellom 0 og 2100 o/min.

2

Elektrisk

Automatisk
Reduksjonsgir

6,6

115 (75)

Klasse L7e firehjuls elektrisk motorsykkel
(førerkort klasse B)

1: 9,23

6,1

0

1

8,1

690

0

Direkte tannstangstyring

Type McPherson - Kombinert fjær / støtdemper / endestopper

4”

Enkelt kretsløp

0

6,8

Type McPherson - Kombinert fjær / støtdemper / endestopper

Continental EcoContact 125/80 R13

MS 214 mm

90*

2,8

Foran og bak: diameter 23 mm

Continental EcoContact 145/80 R13

MS 204 mm

68

MOTOR

GIRKASSE

KJØREYTELSER

VEKT (KG)

FORBRUK VED BYKJØRING ECE-15 (WH/KM)

STYRING

AKSLER

HJUL OG DEKK

BREMSER

Motortype
Effekt kW CEE (hk)
Maks. dreiemoment N CEE (m.kg)

Utslippspesifikasjon

Turtall ved maks. dreiemoment (o/min.)

Antall sitteplasser

Drivstoff

Type

50 m stående start (sek.)

Nyttelast (Cargo)

Godkjenning

Giringsutveksling

0-45 km/t (sek.)

Maks. tilhengervekt med brems

Antall gir forover

30-60 km/t (sek.)

Tillatt vogntogvekt

Maks. tilhengervekt uten brems

Manuell - Automatisk

Maks. hastighet (km/t)

Egenvekt (uten batteri)

Styring

Foraksel

Referansefelger (“)

Type bremseanlegg

CO2 (g / km)

Svingdiameter mellom fortau/vegger (m)

Bakaksel

Dimensjoner dekk foran

Foran: massive skivebremser (MS), ventilerte skivebremser (VS), Ø (mm)

Rekkevidde ECE-15 (km)*

Antall omdreininger på rattet

Diameter krengningsstabilisator foran/bak (mm)

Dimensjoner dekk bak

Bak: tromler (T), massive skivebremser (MS), ventilerte skivebremser (VS), Ø (mm)

Forbruk (Wh/km)

*Rekkevidden for Renault Twizy på ECE-15 syklus er på 90 km, i følge UTACs måling og sertifisering.
Akkurat som forbruket på en bil med forbrenningsmotor er rekkevidden til Renault Twizy under reelle kjøreforhold avhengig av en rekke forskjellige variabler, som føreren i høy grad styrer selv. Bilens 
hastighet, veiens profil og kjørestilen er de viktigste faktorene som spiller inn. Man vil for eksempel generelt oppnå en rekkevidde på 80 km med ECO-kjøremodus, og rundt 75 km under mer krevende 
kjøreforhold. De nye instrumentene i dashbordet gir deg nå muligheten til å følge med på bilens kapasitet. Økonometeret viser for eksempel energiforbruket i øyeblikket. For å få så stor aksjonsradius som 
mulig, er det om å gjøre å benytte seg mest mulig av energigjenvinningen under bremsing og fartsreduksjon, og å begrense bruken av tilbehør (som avdugging av vinduer, lys). Temperaturer nær eller 
under 0 °C øker ladetiden og reduserer bilens rekkevidde.

Svært lave temperaturer begrenser mengden energi som tilføres batteriet, og dermed bildens rekkevidde. Vi anbefaler at du lader og parkerer bilen på steder der det er plussgrader.



Oppbevaringsvolum (dm³)
Bagasjerom 31
Venstre oppbevaringsrom 3,5
Høyre oppbevaringsrom 5

Målskisse (mm)
Overheng foran 313
Akselavstand 1686
Overheng bak 339
Utvendig lengde 2335
Sporvidde foran 1094

Målskisse (mm)
Sporvidde bak 1080
Utvendig bredde foran inkl. skvettlapper 1237
Utvendig bredde bak inkl. skvettlapper 1232
Utvendig bredde inkl. speil / inkl. dører 1381/1396
Høyde uten last 1454
Min./maks høyde uten last med åpne dører 1818/1980
Bakkeklaring med last 120
Reguleringsområde for forsetet 200
Avstand fra hofteledd til tak i forsetet 908
Avstand fra hofteledd
til tak i baksetet 

843
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Informasjon om resirkulering av fremdriftsbatteri i elektrisk bil
• Litiumionbatteriet i din elektriske Renault kan resirkuleres.
• For å unngå risiko for elektrisk støt, skader eller brannskader må du ikke prøve å demontere batteriet på egen hånd. Kun en Z.E.-spesialist kan gjøre det.

I visse land kan firehjulinger være underlagt andre regler. Dette regelverket kan ha sitt å si for den typen førerkort som er nødvendig for å kjøre en Renault Twizy, og også for kjøretøyets adgang til visse 
typer veier. Forhør deg nærmere hos din forhandler.

Dimensjoner



www.renault.no

Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. Som ledd i sin politikk for kontinuerlig 
 forbedring av sine produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid retten til å komme med endringer av spesifikasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse 
endringene meddeles Renault-forhandlerne så raskt som mulig. Alt etter hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, 
ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler for de aller nyeste opplysningene. Bilens garanti opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 60 måneder eller 100 000 km. På grunn av 
trykktekniske begrensninger kan fargene som er gjengitt i brosjyren, avvike fra de virkelige fargene på lakk eller interiør. Alle rettigheter forbeholdt. Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uansett i hvilken 
form og med hvilke midler, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS.
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