Комерційні автомобілі
RENAULT

№1 в Україні в сегменті до 3,5 т протягом 3 років!*

* №1 в 2015-2017 рр. за даними Autoconsulting.

RENAULT MASTER
ПРОФЕСІОНАЛ НА СЛУЖБІ
У ПРОФЕСІОНАЛІВ
Renault Master – комерційний автомобіль, призначений
для перевезення габаритних вантажів.
Характеристики та конкурентні переваги
Дизайн:
 Масивний і динамічний, але разом з тим елегантний і маневрений Renault Master – втілення очікувань від комерційного автомобіля,
створеного спеціально для перевезень мало- і середньогабаритних вантажів.
 Адаптований до складних умов експлуатації та холодного клімату, він не підведе за жодних обставин.
Технічні характеристики:
 Двигун: дизельний з об’ємом 2,3 л, потужністю 125 к. с. з однією турбіною та 150 к.с. з подвійною турбіною «Twin Turbo».
 Коробка передач: механічна 6-ступінчата.
 Повна маса автомобіля: 3,5 т та 4,5 т.
 Вантажопідйомність: до 2059 кг для фургону, до 2525 кг для шасі-кабіни.
 Довжина завантаження: до 4,38 м для фургону, до 5479 для шасі-кабіни.
 Об’єм вантажного відсіку: від 8 м3 до 17 м3 для фургону, та до 22 м3 для шасі-кабіни.
 Задня підвіска: одинарна ресора – для передньоприводних версій, потрійна ресора – для задньоприводних версій.
 Здвоєні задні колеса – для версій із заднім приводом.
Варіанти виконання:
 Привод: передній – для більш легких, але об’ємних вантажів, задній – для більш важких вантажів, з можливістю тягнути причіп масою
до 3 т.
 Фургон має 4 варіанти довжини і 3 варіанти висоти.
 Шасі-кабіна: одинарна 3-місна та здвоєна 7-місна кабіна, має 3 варіанти довжини. Використовуються для переобладнання та можуть
служити базою для бортових, промтоварних, ізотермічних фургонів, тощо.
Робочий простір:
 Кабіна Renault Master підкреслює професійні якості вантажного автомобіля: оптимальна оглядовість, сидіння водія на підвісці
з регулюванням амортизації*.
 Мобільний офіс для водія: спинка пасажирського сидіння складається і перетворюється на столик, а ніші для зберігання речей дозволяють
тримати документи або робочі інструменти під рукою.
 Ергономіка приладів, поліпшена звукоізоляція та система клімат-контролю* дозволяють комфортно почуватись під час поїздок.
Безпека:
 Renault Master дбає про безпеку своїх пасажирів: фронтальна подушка безпеки водія, фронтальна подушка пасажира* та бокові подушки*
 Система курсової стійкості (ESP) останнього покоління з адаптивним контролем навантаження, що дозволяє автомобілю утримувати
траєкторію, зберігаючи стійкість незалежно від стану завантаження.
 Система допомоги при старті на підйомі (HSA) утримує автомобіль, запобігаючи його відкочуванню назад.
 Система допомоги при розгойдуванні причепа працює спільно з ESP: виявляє, коли причіп починає розгойдуватися, і пом’якшує його
коливання, відновлюючи нормальний рух.
 Металева перегородка відділяє кабіну від вантажного відсіку. Перегородка з вікном у вантажний відсік дозволить контролювати стан
вантажу. Якщо ж потрібен доступ з кабіни до вантажу, то підійде гратчаста перегородка 1\3.
 Дзеркало заднього огляду «сліпих зон»*, вбудоване в сонцезахисний козирок пасажира.
 Задній парктронік з камерою заднього виду* полегшують маневрування при паркуванні.
 Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію на 3 роки або на 100 000 км пробігу (залежно від того,
що настане раніше).
* Опційно.

Renault Master є заслуженим трудівником в лінійці комерційних автомобілів Renault.

RENAULT DOKKER ФУРГОН
НЕ ПРОСТО АВТОМОБІЛЬ,
А СПРАВЖНІЙ НАПАРНИК
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ
Renault Dokker Van – це вантажний компактвен,
призначений для перевезення невеликих вантажів,
що потребують закритого кузова.
Характеристики та конкурентні переваги
Виняткове співвідношення ціни та простору:
 Renault DOKKER Van пропонує Вам оптимальний простір: об’єм вантажного відділення при двомісному розміщенні – 3300 л, а корисна
довжина завантаження – до 1901 мм.
 За наявності опції «EasySeat» переднє сидіння пасажира складається та легко знімається, що збільшує максимальний корисний об’єм
вантажного відділення до 3900 л, а довжину завантаження – до 3110 мм.
Функціональність та практичність:
 Задні асиметричні двері з широким отвором (більше 1 м) забезпечують зручний доступ у вантажний відсік і фіксуються у 2-х положеннях:
90 та 180 градусів.
 Висота завантаження 565 мм та широкий отвір бічних зсувних дверей 703 мм спрощують процес завантаження та розвантаження
автомобіля.
 Вантажопідйомність до 750 кг дозволить завантажити все необхідне обладнання.
 Організуйте вантажний простір та оберіть одну з трьох можливих перегородок: трубчасту перегородку позаду сидіння водія, суцільну
перегородку з вікном, або сітчасту поворотну перегородку.
 Разом з Dokker Van Ви завжди будете на зв’язку із партнерами завдяки мультимедійній системі MediaNAV Evolution*. Її функціонал
дозволяє синхронізувати контакти з мобільним телефоном, здійснювати та приймати дзвінки в режимі «вільні руки», під’єднувати
аудіопристрої та прокладати потрібний маршрут завдяки інтегрованій навігації.
Економічність:
 Ефективність дизельного двигуна Renault поєднується із низькими показниками витрати пального: 4,9 л/100 км у змішаному циклі.
 Renault Dokker Van простий та економічний в обслуговуванні.
Безпека:
 Безпека під час поїздок підтримується антиблокувальною системою ABS у поєднанні з системою допомоги при екстреному гальмуванні EBA.
 Система електронного контролю стійкості (ESC) допомагає зберегти контроль над автомобілем у складних дорожніх умовах.
 Система допомоги при старті на підйомі (HSA) утримує автомобіль, запобігаючи його відкочуванню назад.
* Опційно.

Придбавши Dokker Van, Ви отримуєте не просто автомобіль, а справжнього напарника для Вашого бізнесу.

RENAULT DOKKER
У ЖИТТІ ЗАВЖДИ Є МІСЦЕ
ДЛЯ БІЛЬШОГО
Renault Dokker – це п’ятимісний компактвен, який поєднує
в собі функції комфортабельного легкового і місткого
комерційного автомобіля.

Характеристики та конкурентні переваги
Виняткове співвідношення ціни та простору:
 Просторий салон і висока посадка водія, яка забезпечує відмінну оглядовість.
 Великий вантажний простір об’ємом 800 л дозволить вам легко перевозити будь-які предмети.
 Легко транспортуйте свої речі незалежно від розміру! При складеному задньому ряду сидінь об’єм вантажного відділення збільшується
до 3000 л, а довжина завантаження – до 1570 мм.
 В Renault Dokker знайдеться місце для всього! Об’єм різноманітних відділень та ніш в салоні складає 44,2 л.
Функціональність та практичність:
 Кліренс 190 мм додає моделі переваг позашляховика та поліпшує умови паркування.
 Сидіння 2-го ряду складаются у співвідношенні 1/3-2/3.
 Зсувні бокові двері із широким отвором (70,3 см) роблять посадку та висадку пасажирів зручнішою в умовах щільного паркування.
 Мультимедійна система MediaNAV Evolution оснащена функцією телефонії, яка дозволяє синхронізувати контакти з мобільного телефону,
здійснювати та приймати дзвінки в режимі «вільні руки» За допомогою інтегрованої в MediaNAV навігації потрібний маршрут виводиться
на 7-дюймовий (18 см) сенсорний екран.
Економічність:
 На вибір пропонуються надійний та доступний бензиновий двигун 1,6 MPI 84 к. с. та дизельний двигун 1,5 dCi 90 к. с., який отримав
міжнародне визнання завдяки своїй надійності та продуктивності, показники витрати пального якого становлять 4,9 л/100 км
у змішаному циклі.
Безпека:
 Renault Dokker оснащений передніми та бічними подушками безпеки.
 Антиблокувальна система гальм ABS у поєднанні з системою допомоги при екстреному гальмуванні EBA запобігає блокуванню коліс
та допомагає зменшити гальмовий шлях.
 Система електронного контролю стійкості (ESC) допомагає зберегти контроль над автомобілем у складних дорожніх умовах.
 Система допомоги при старті на підйомі (HSA) утримує автомобіль, запобігаючи його відкочуванню назад.

У житті кожного з нас є місце для більшого... Разом з Renault Dokker Ви отримаєте одночасно практичний
і комфортний автомобіль – як для ділових поїздок, так і для сімейних подорожей.

RENAULT TRAFIC
ЗАПРОШУЄ ВАС У ДОРОГУ!
Renault Trafic – це 9/8-місний мінівен, призначений
для подорожей, перевезення невеликих делегацій, туристів
або поїздок із сім’єю та друзями.
Характеристики та конкурентні переваги
Дизайн:
 Солідний і стильний дизайн прийдеться до смаку клієнтам, які приділяють увагу іміджу.
Технологічність та економічність:
 Продуктивний і економічний дизельний двигун 1,6 dCi різної потужності: 115 к. с. та 300 Н•м крутного моменту, або «Twin Turbo»
140 к. с. та 340 Н•м.
 Рекордно низький рівень витрати пального: 5,8 л/100 км.
 З картою-ключ «вільні руки»* Вам не потрібно діставати ключ з кишені, щоб відчинити/зачинити автомобіль.
 Складні паркувальні маневри стануть просто дитячою грою з камерою заднього огляду, інтегрованою в 7" екран мультимедійної
системи*.
Функціональність та комфорт:
 Завдяки компактним габаритам (висота менше 2 м) цей автомобіль є зручним для руху по місту та для паркування на підземних
паркінгах.
 Renault Trafic вільно вміщує на борту водія, 8 пасажирів та їхній багаж об’ємом до 1800 л.
 Модульованість салону і внутрішній простір адаптуються до професійних і особистих потреб.
 Сидіння водія з боковою підтримкою, поперековим регулюванням і регулюванням за висотою адаптується до будь-якого типу
статури водія.
 Можливість регулювати кермо за висотою та вильотом забезпечує повний комфорт керування.
 На час поїздки Renault Trafic стане Вам справжнім домом чи офісом. В кабіні водія сидіння пасажира складається та перетворюється
на столик для ноутбука (до 17") із кліпсою для документів А4. А велика кількість додаткових ніш дозволить розумно та зручно
розмістити особисті речі.
 Щоб Ви завжди залишалися на зв’язку, в панель приладів може бути інтегрована мультимедійна система MediaNAV або
R-Link Evolution із 7-дюймовим сенсорним екраном, інтегрованою навігацією та можливістю розмовляти по мобільному телефону
в режимі «вільні руки».
Безпека:
 Renault TRAFIC пропонує вам вражаючий рівень пасивної безпеки: посилена структура, передні подушки безпеки*, бічні подушки
безпеки*, подушки безпеки для захисту грудної клітки*, шторки безпеки* тощо.
 Антиблокувальна система гальм ABS у поєднанні з системою допомоги при екстреному гальмуванні EBA запобігає блокуванню
коліс та допомагає зменшити гальмовий шлях.
 Система контролю курсової стійкості ESP забезпечує стійкість автомобіля та визначає рівень навантаження, що дозволить
ефективніше регулювати траєкторію руху.
* Опційно.

Новий Renault Trafic – це комфорт та інновації, покликані зробити Ваші щоденні поїздки більш приємними
та ефективними.

www.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351*

* Усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв’язку — безкоштовні.

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї
продукції, група Renault залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів,
а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший термін доводиться до відома офіційних представників
групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або оздоблення салону
можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій формі
й будь-яких засобах інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.
Надруковано у вересні 2018 року.

