
Renault MASTER Dropside
מפרט טכני



מפרט אבזור
L4H1 )סינגל ודאבל( L3H1אבזור פנימי

מערכת מולטימדיה " Media Nav 7 עם שיקוף לסמארטפון
+ משטח טעינה אלחוטי

++

Bluetooth דיבורית++

USB -ו AUX כניסות++

++שליטה על הרדיו וקבלת שיחה / ניתוק מגלגל ההגה

++מערכת Start & Stop עם ניהול אנרגיה חכם

++Eco Mode לחיסכון בתצרוכת הדלק

++בקרת אקלים דיגיטלית

++הגה כוח מתכוונן לגובה

++חיישני אורות וגשם

++בקרת שיוט + מגביל מהירות

Keyless מפתח חכם++

++2 חלונות חשמל קדמיים + הורדה One touch לנהג

++מראות צד מפוצלות, מתכווננות חשמלית

++מושב נהג הידראולי עם כוונון ידני ומשענת יד

++שני מקומות ישיבה ליד הנהג

++מגש מסתובב למחשב נייד במושב האמצעי

++פנסי ערפל קדמיים

++מדרגות עלייה בפגוש קדמי

חגורות בטיחות לנהג ולשני הנוסעים מלפנים 
עם קדם מותחנים ושלוש נקודות עיגון

++

++שני שקעי עזר 12 וולט בתא הנהג

++תאי אחסון עליוניים בלוח המחוונים

++תאי אחסון בדלתות הקדמיות

++מגיני בוץ קדמיים ואחוריים

++שני מחזיקי כוסות בצידי לוח המחוונים

ארגז פתוח מקורי ™Scattolini הכולל רצפת עץ ודפנות אלומיניום, 
ארגז כלים ולולאות עגינה

++

++סורג אחורי אינטגרלי

++גלגל חלופי בגודל מלא

L3H1L3H1L4H1דגם 

ארוךבינוניבינוניתצורה

נהג + 6נהג+2מושבים

ENERGY DCI 163 TWIN TURBOמנוע

2,299נפח מנוע )בסמ”ק(

ישירה עם מסילה משותפתהזרקת דלק

16 / 4מס׳ בוכנות / שסתומים

3,500 / 163הספק מירבי )כ”ס/סל”ד(

1,500 / 38.8מומנט מירבי )קג”מ/סל”ד(

סולרסוג דלק

תיבת הילוכים

6 + 1תיבת הילוכים ידנית

הגה כח אלקטרו הידראולימערכת היגוי

15.713.615.7קוטר סיבוב בין מדרכות )מ׳(

16.214.116.2קוטר סיבוב בין קירות )מ׳(

3.76מספר סיבובי ההגה לנעילה

מתלים

דמוי מקפרסון ומוט מייצב קדמיים

קפיץ פלדה ומוט מייצב שלושה עליםאחוריים

גלגלים

R16 195/75 מידת צמיגים 

בלמים

דיסק מאווררקדמיים

דיסקאחוריים

בטיחות

+2 כריות אוויר קדמיות

+בלימה אוטונומית

FCW - התראת אי שמירת מרחק והתנגשות קדמית 
+בדרך עירונית ובינעירונית

+LDW - מערכת בקרת סטייה מנתיב

+ESP  - מערכת בקרת יציבות

+ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

+EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה

+EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום

+ASR - מערכת בקרת החלקה

+HSA - מערכת עזר לזינוק בעלייה

L3H1L3H1L4H1מידות )מ”מ(

368236824332מרחק סרנים 

673466247645אורך כללי 

869שלוחה קדמית 

17751874שלוחה אחורית 

1750מרווח סרנים קדמי 

1612מרווח סרנים אחורי 

2350רוחב כללי

228323012286גובה כללי

1030גובה רצפת הטעינה )מקסימלי(

378031303780אורך ארגז חיצוני )מ"מ(

2100רוחב ארגז חיצוני )מ"מ(

400גובה דפנות )מ"מ(

)Euro palettes( 757קיבולת העמסה

L3H1L3H1L4H1משקלים )ק”ג(

4510משקל כולל 

214422992348משקל עצמי

236622112162משקל העמסה מורשה

1850משקל מירבי על סרן קדמי

3200משקל מירבי על סרן אחורי

2990כושר גרירה מירבי )לנגרר עם בלמים(

750כושר גרירה מירבי )לנגרר ללא בלמים(

אחזקה

105נפח מיכל דלק )ליטר(

22נפח מיכל אוריאה )ליטר(

30,000 ק”מ / שנתיים )המוקדם מביניהם(מרווח טיפולים

דאבל קבינהסינגל קבינהמפרט טכני 



עלון זה מבוסס על נתוני היצרן. נתונים אלו נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים. נתונים 
אלו מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הנם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה 
בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצרן ו/או “קרסו מוטורס" בע"מ, יבואנית רנו, שומרים לעצמם את 
הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. ט.ל.ח. 

לקבלת מידע, פרטים והסברים נוספים ניתן לפנות בטלפון אל מוקד המכירות הארצי: 3223*. 06/2020 . 
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