
Jaunais Renault

Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav 
iekļauti šajās cenās

Īpašais piedāvājums:
4 gadu garantija* 1,99 % + Euribor

ZIEMAS RIEPAS DĀVANĀ!

Spēkā līdz 01.04.2020.

 


 


    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 















  












*4 gadi vai 120 000 km
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Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
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JAUN�� RENAULT MASTER TEHNISKIE DATI
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JAUN�� RENAULT MASTER IZM��RI

PRIEKŠPIEDZIŅAS FURGONS

IZMĒRI 
L1H1 L1H2 L2H2 L2H3 L3H2 L3H3

šanas zona
2583 3083 3733

ā 2530 3030

ņu arkām
īgais augstums

Sānu bīdāmās durvis
ānu bīdāmo durvju platums
ānu bīdāmo durvju augstums

Aizmugurējās durvis
ā no grīdas)

šanas sliekšņa augstums (min / max)
ālais klīrenss

A UN KRAVNESĪBA

Tilp
3)

2,8 t 3,3 t 3,5 t

L1H1 8 Transportlīdzeļa m ālā masa
ālā kravnesība2

L1H2 Transportlīdzeļa m ālā masa
ālā kravnesība2

L1H1/
L1H2

ļaujamā priekšējās ass slodze
ļaujamā aizmugurējās ass slodze
ļaujamā piekabes masa (ar bremzēm un bez tām)

ēm
ām

L2H2 Transportlīdzeļa m ālā masa
ālā kravnesība2

L2H3 Transportlīdzeļa m ālā masa
ālā kravnesība2

L2H2/
L2H3

ļaujamā priekšējās ass slodze
ļaujamā aizmugurējās ass slodze
ļaujamā piekabes masa (ar bremzēm un bez tām)

ēm
ām

L3H2 Transportlīdzeļa m ālā masa
ālā kravnesība2

L3H3 Transportlīdzeļa m ālā masa 2073
ālā kravnesība2

L3H2/
L3H3

ļaujamā priekšējās ass slodze
ļaujamā aizmugurējās ass slodze
ļaujamā piekabes masa (ar bremzēm un bez tām)

A UN KRAVNESĪBA
Tilp

3)

2,8 t 3,3 t 3,5 t
L3H2/
L3H3

ēm
ām

ārtībā esoša transportlīdzekļa pašmasa nozīmē transportlīdzekļa masu bez vadītāja, ja degvielas tvertne ir pilna par 90%. Attiecas uz 
modeļa bāzes versiju un var atšķirties atkarībā no aprīkojuma un motora (līdz 330 kg). 2 Kravnesība ir starpība starp pieļaujamo kopējo svaru un 
darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masu. Norādītā krava attiecas uz pamata versiju bez opcijām un var mainīties atkarībā no automašīnas 
specifikācijas. Atšķirības, kas izriet no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg.

Priekšā / aizmugurē

Mūsa Motors Rīga SIA, 
Norde SIA, Skanstes iela 31A, Rīga, t. 68206688

Skanstes iela 31a, Rīga
Tālr.: +371 68 206 688
www.norde.lv



AIZMUGURES PIEDZIŅAS FURGONS

IZMĒRI 
L3H2  
SGL

L3H2  
DBL

L3H3  
SGL

L3H3 
 DBL

L4H2  
SGL

L4H2  
DBL

L4H3  
SGL

L4H3  
DBL

šanas zona
3733

ā

ņu arkām
īgais augstums

Sānu bīdāmās durvis
ānu bīdāmo durvju 

platums
Sānu bīdāmo durvju 
augstums
Aizmugurējās durvis

ā no 
grīdas)

šanas sliekšņa 
augstums (min / max)

ālais klīrenss
ņi. DBL: dubultie riteņi.

A 
  Tilp

3)

3,5 t SGL 3,5 t DBL 4,5 t DBL

L3H2 Transportlīdzeļa m ālā masa
ālā kravnesība2

L3H3 Transportlīdzeļa m ālā masa 2372 2372
ālā kravnesība2

L4H2 Transportlīdzeļa m ālā masa
ālā kravnesība2

L4H3 Transportlīdzeļa m ālā masa
ālā kravnesība2

L3H2/ 
L3H3/
L4H2 SGL/
L4H3 SGL

ļaujamā priekšējās ass slodze
ļaujamā aizmugurējās ass slodze 2300
ļaujamā piekabes masa (ar bremzēm un 

bez tām)
ēm 14,1 m

ām 13,6 m
ārtībā esoša transportlīdzekļa pašmasa nozīmē transportlīdzekļa masu bez vadītāja, ja degvielas tvertne ir pilna par 90%. Attiecas uz mod-

eļa bāzes versiju un var atšķirties atkarībā no aprīkojuma un motora (līdz 330 kg). 2 Kravnesība ir starpība starp pieļaujamo kopējo svaru un darba 
kārtībā esoša transportlīdzekļa masu. Norādītā krava attiecas uz pamata versiju bez opcijām un var mainīties atkarībā no automašīnas specifikācijas. 
Atšķirības, kas izriet no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg.

* Dubultriteņi

Priekšā / aizmugurē

JAUN�� RENAULT MASTER IZM��RI
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ERSIJA AR 
PRIEKŠPIEDZIŅU

ERSIJA AR 
AIZMUGURES PIEDZIŅU

PASAŽIERU FURGONS

A

ālā kravnesība Tilp
( 3)

DMC 3,3 t 3,5 t 4,5 t
špiedziņu 5

 špiedziņu 5,3
špiedziņu
špiedziņu

ar aizmug. piedziņu 8,3
ar aizmug. piedziņu 8,3

ņi. DBL: dubultie riteņi. Norādītā kravnesība attiecas uz pamata versiju 
bez opcijām un var mainīties atkarībā no automašīnas specifikācijas. Atšķirības, 
kas izriet no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg.

IZMĒRI

Versija ar priekšpiedziņu

L1H1 L1H2 L2H2 L3H2 L3H2 
SGL

L3H2 
DBL

šanas zona
ā 2825

ā

ņu arkām
īgais augstums

ānu bīdāmās durvis
ānu bīdāmo durvju platums

IZMĒRI                

                                                         Versija ar priekšpiedziņu Versija ar aizmugu-
res piedziņu

L1H1 L1H2 L2H2 L3H2 L3H2 SGL L3H2 DBL
Sānu bīdāmo durvju aug-
stums

ējās durvis
šā

šanas sliekšņa 
augstums (min / max)

īrenss
ņi. DBL: dubultie riteņi.

Versija ar aizmu-
gures piedziņu

* Dubultriteņi

Priekšā / aizmugurē

Priekšā / aizmugurē

JAUN�� RENAULT MASTER IZM��RI
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RŪPNĪCAS KONTEINERS

ERSIJA 
AR PRIEKŠPIEDZIŅU

ERSIJA AR 
AIZMUGURES PIEDZIŅU

A 

ālā 
kravnesība (kg)

Tilp
( 3)

3,5 t 4,5 t 
ar priekšpiedziņu 3

ar aizmugures piedziņu 3

ar aizmugures piedziņu 3 20,3
ar aizmugures piedziņu 3

ņi. DBL: dubultie riteņi. Norādītā kravnesība attiecas uz pamata versiju 
bez opcijām un var mainīties atkarībā no automašīnas specifikācijas. Atšķirības, kas izriet 
no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg.

IZMĒRI 

  iners ar priekš. un aizmugures piedziņu
20 m2  priekš L3  

    3)
20 m2 priekš  L4 

(20,3 m3) 22 m2

Konteiners
ais

īgais augstums 2200

iZMĒRI 

  iners ar priekš. un aizmugures piedziņu
20 m2 priekš L3  
        3)

20 m2 priekš L4    
(20,3 m3) 22 m2

ējās durvis

* Dubultriteņi

Priekšā / aizmugurē

Priekšā / aizmugurē
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