


Dit jaar Lanceert Renault een nieuwe Europese auto-
sport promotie klasse met de unieke Clio Renault
Sport V6 Trophy, die is ontwikkeld door "Renault
Sport" op basis van de Clio.
Deze nieuwe auto is uitgerust met een V6 3-liter
motor en 24 kleppen, goed voor ruim 280 DIN pk.
Van dit nieuwe model is een straatversie* afgeleid:
de Clio Renault Sport V6 24V. Een echte 2-zitter
met de technische kenmerken van de Clio Renault
Sport V6 Trophy.

Sportiviteit en kracht over de gehele linie
Het sportieve karakter van de Clio Renoult Sport V5 2~V
is overduidelijk. De auto is breder don het standaard
model en heeft aparte voor-. ochter- en zijkanten.
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De grote voorspaiier en de verbrede achterschermen
zijn volledig gerntegreerd In de carrosserie. In het spar-
tleve en luxe interieur volt de combinatie van leer en
alcantara direct op; het dashboard ISgelijk aan dot van
de topversies van de Clio.

Specifiek technisch ontwerp en hoog veiligheidsniveau
Door het bijzondere technische ontwerp van de Clio
Renault Sport V6 2~V. met rniddenrnotor. moest het
gehele chassis van de Clio 2 onder honden worden
genomen. De voor - en achterassen zijn aangepast. de
carrosserie is langer geworden en de wielkasten zijn
verbreed. De vier gekoelde remschijven van 300 mm
diameter kunnen eventueel hulp krijgen van een ABS
met elektronische remverdeler EBV.Het geprogram-
meerde veiligheidssysteem ISeen belangrijke verbete-
ring op het terrein van de veiligheid.Door gordelspanners
te combinerenmet deSpanningsReductieProgrammering
en airbags met gecontroleerde druk, luidt Renault een
nieuwtijdperk Inop het gebied van veiliqheidsterhnoloqie.
Oe nieuweveiligheidshoofdsteun is optimaal afgestemd
op de menselijke anatomie.

V6 3-liter motor met ruime prestaties
De motor van de Clio Renoult Sport V6 2~V ISontwik-
keld op boss van de 2~-kleppen V5 en ontwkkelt zo'n
250 DIN pk terwijl het geWichtvan de auto niet boven de
1200 kg uitkomt.

'Deze auto IS nu nog een concept cor. Afhankelijk van de reacties zal worden
besloten of er een beperkte serie Uitgebracht zal worden.

BELANGRIJKSTE

TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN

Lengte: 3770 mm

Breedte: 1740 mm (voor) -1760 mm (achter)

Gewicht: 1200 kg

TYPE MOTOR

Dwarsgeplaatste V6 van 2946 cm' 24 kleppen

Maximum vermogen/koppel:

ongeveer 2S0 pk / 300 Nm

VERSNELLINGSBAK

Handgeschakeld, S versnellingen

REMSYSTEEM

Gekoelde schijven 300 mm voor en achter

WIELEN

Aluminium velgen 17"

RENAULT
EEN EIGEN MANIER

VAN LEVEN


