
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.
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JAUN�� RENAULT MASTER TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS    
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ŠASIJA AR KABĪNI

ERSIJA AR 
PRIEKŠPIEDZIŅU

ERSIJA AR 
AIZMUGURES PIEDZIŅU

VNESĪBA Šasijai ar kabīni (kg)
Versija ar
priekšpiedziņu Versija ar aizmugures piedziņu

L2 L3 L2 SGL L2 DBL L3 SGL L3 DBL L3 DBL L4 DBL L4 DBL
DMC 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 4,5 t 3,5 t 4,5 t 

ālā transportlīdzekļa 
masa darba kārtībā 2055 2070 2070

ālā kravnesība2

ļaujamā priekšējās ass slodze
ļaujamā aizmugur. ass slodze 2300 2300 3200 3200 

ļaujamā piekabes masa 750 750

ēm
ām

IZMĒRI Šasijai ar kabīni 
Versija ar 
priekšpiedziņu Versija ar aizmugures piedziņu

L2 L3 L2 SGL L2 DBL L3 SGL L3 DBL L4 DBL
ālais garums pēc pārveidošanas

Izmantojamais garums (min./maks.                      

787 775 787 
ānu spoguļiem garajos 

turētājos
ālais platums pēc pārveidošanas ar 

standarta spoguļiem / uz pagarinātiem
ālais klīrenss

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. 
SGL: monoriteņi. DBL: dubultie riteņi.

Priekšā / aizmugurē

Priekšā / aizmugurē

JAUN�� RENAULT MASTER IZM���R 
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ŠASIJA AR DUBULTKABĪNI

ERSIJA AR 
PRIEKŠPIEDZIŅU

ERSIJA AR 
AIZMUGURES PIEDZIŅU

* Dubultriteņi

VNESĪBA Šasijai ar dubultkabīni (kg)
Versija ar
priekšpiedziņu Versija ar aizmugures piedziņu

L2 L3 L2 L3 L4
DMC 3,5 t 3,5 t 3,5 t SGL 3,5 t SGL 3,5 t DBL 4,5 t DBL 3,5 t DBL 4,5 t DBL
Minimālā transportlīdzekļa masa 
darba kārtībā 2083 2220 2220

ālā kravnesība2 2280
ļaujamā priekšējās ass slodze
ļaujamā aizmugurējās ass slodze 2300 3200 3200
ļaujamā piekabes masa (ar 

bremzēm un bez tām)
ēm

ām

ĒRI Šasijai ar dubultkabīni (mm)
Versija ar

priekšpiedziņu Versija ar aizmugures piedziņu

L2 L3 L2 SGL L3 SGL L3 DBL L4 DBL
ālais garums pēc pārveidošanas 7252

Izmantojamais garums (min / max) 3232

ānu spoguļiem garajos turētājos
ālais platums pēc pārveidošanas ar 

standarta spoguļiem / uz pagarinātiem turētājiem
ālais klīrens

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.
SGL: monoteņi. DBL: dubultie riteņi.

Priekšā / aizmugurē

Priekšā / aizmugurē

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

ERSIJA AR 
AIZMUGURES PIEDZIŅU

* Dubultriteņi

KRAVAS KASTE AR NOLAIŽAMIEM BORTIEM

A UN KRAVNESĪBA 

  Mono kabīne Dubultkabīna
imālā kravnesība

DMC 3,5 t 4,5 t 3,5 t 4,5 t
ar priekšpiedziņu
ar aizmug. piedziņu
ar aizmug. piedziņu 
ar priekšpiedziņu
ar aizmug. piedziņu
ar aizmug. piedziņu
ar aizmug. piedziņu 2020 877

ņi. DBL: dubultie riteņi. 
Krava ir paredzēta pamata versijai bez iespējām, un tā var būt mainās atkarībā no automašīnas specifikācijām. 
Atšķirības, kas izriet no motora versijas un specifikācijām, var sasniegt pat 330 kg.

IZMĒRI 

Mono kabīne Dubultkabīne
L2 L3 L4 L2 L3 L4

Versija ar 
priekšpiedziņu

Versija ar 
aizmugures 

piedziņu

Versija ar 
priekšpiedziņu

Versija ar 
aizmugures 

piedziņu
SGL SGL DBL SGL SGL DBL DBL SGL SGL SGL SGL DBL DBL

īvais garums 3720 3070 3720

ānu augstums
i es 5 7 8 5 7
ānu biezums: 20 mm. Platformas biezums: 3 mm. SGL: vienriteņi. DBL: dubultie riteņi.

Versija ar 
aizmugures 

piedziņu

Versija ar 
aizmugures 

piedziņu

Versija ar 
aizmugures 

piedziņu

Versija ar 
priekšpiedziņu

Versija ar 
priekšpiedziņu

Priekšā / aizmugurē

Priekšā / aizmugurē

JAUN�� RENAULT MASTER IZM���R 
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IZMUGURĒJAIS VAI TRĪSVIRZIENU PAŠIZGĀZĒJS

ERSIJA AR 
PRIEKŠPIEDZIŅU

ERSIJA AR 
AIZMUGURES PIEDZIŅU

A

      Mono kabīne    Dubultkabīne
ak ālā kravnesība

DMC 3,5 t 4,5 t 3,5 t 4,5 t
šējo riteņu piedziņu

ējo piedziņu r kasti
ējo piedziņu ar kasti
ējo piedziņu ar kasti un mantu nodal.

ubultkabīne šējo riteņu piedziņu
īne ures. piedziņu ar kasti
īne ures. piedziņu ar kasti

īsvirzienu tērauda pašizgāzējs nav iekļauts. ** Izslēgts trīsvirzienu pašizgāzējs. *** Izslēgts trīsvirzienu pašizgāzējs un tērauda aizmugurējais 
pašizgāzējs. SGL: vienriteņi. DBL: dubultie riteņi. Kravnesība alumīnija aizmugurējā kanāla versijai. Atņemiet 40 kg tērauda opcijai un 60 kg trīsvirzienu 
opcijai. 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.

IZMĒRI

Mono kabīne Dubultkabīne

3,3 m 3,2 m + 
kaste 3,3 m

L2 L3 L3
Versija ar 

priekšpiedziņu
        Versija ar aizmugurējo 

         piedziņu
Versija ar aizmu-
gurējo piedziņu

SGL SGL DBL DBL SGL SGL DBL
Garums 3205 3205

latums
Bortu augstums

i es 5 5
ālais iekraušanas 

sliekšņa augstums
ānu biezums: 20 mm. Platformas biezums: 2,5 mm. SGL: monoriteņi. DBL: dubultie riteņi

Versija ar 
priekšpiedziņu

* Dubultriteņi

Priekšā / aizmugurē

Priekšā / aizmugurē

JAUN�� RENAULT MASTER IZM���R 
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LATFORMA AR KABĪNI

ĒRI Platformai ar kabīni (mm)
L2H1 L2H2 L3H1 L3H2

ālais garums
Izmantojamais garums (min./maks.

Maksimālais platums
ar standarta / gariem spoguļiem

Platums ar sānu spoguļiem uz garajām 
rokām

īdas sliekšņa augstums (min / max)
ālais klīrenss

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.

VNESĪBA Platformai ar kabīni (kg)
Versija ar priekšējo piedziņu

L2H1 L2H2 L3H1 L3H2 
DMC 3,5 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t
Minimālā transportlīdzekļa masa 
darba kārtībā
Maksimālā kravnesība2

Pieļaujamā priekšējās ass slodze
Pieļaujamā aizmugurējās ass slodze
Pieļaujamā piekabes masa (ar bremzēm 

un bez tām)
Pagrieziena diametrs starp 
apmalēm
Pagrieziena diametrs starp sienām

Priekšā / aizmugurē
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