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Renault Trucks heeft sinds 2009 ervaring op het gebied van SCR technologie met Adblue®-inspuiting 
(Selective Catalytic Reduction). Dit systeem wordt vanaf nu ook toegepast op de Renault  Master. 
Gecombineerd met het serviceaanbod van Renault Trucks, garandeert deze expertise een maximale 
inzetbaarheid van uw materieel. 

VASTE BEDRAGEN VOOR ONDERHOUD
Dankzij de onderhoudsprogramma’s 
met vaste prijzen, specifiek afgestemd 
op de Renault Master, weet u vooraf 
hoeveel tijd en kosten er met een 
servicebeurt gemoeid zijn en welke 
werkzaamheden er voorzien zijn.

GENUINE
Met het aanbod aan originele
onderdelen van Renault Trucks
bent u ervan verzekerd dat uw
voertuigprestaties op peil blijven.

WERELDWIJD 
MEER DAN 1.600 
SERVICEPUNTEN

START & DRIVE
Onderhouds- en reparatiecontracten die 
zijn aangepast aan uw activiteiten om 
uw budget te beheren en een maximale 
inzetbaarheid van uw voertuig te 
garanderen.

NETWERK
Talrijke service- en reparatiepunten, 
overal in Europa.

RENAULT TRUCKS
FINANCIERINGEN
EN VERZEKERINGEN
Financierings- en
verzekeringsoplossingen op maat 
voor de aanschaf of lease van uw 
voertuigen.

RENAULT TRUCKS 24/7
Een netwerk van experts die u in 
16 verschillende talen te woord 
kunnen staan en die kwalitatief 
hoogwaardige service en 
pechhulpverlening kunnen bieden, 
24 uur per dag en 7 dagen per week.

AAN UW ZIJDE, 
OP ELK MOMENT



NIEUWE MOTOREN IN EURO 6 (LIGHT-DUTY) 
EN EURO VI (HEAVY DUTY)

Met de nieuwe schonere motoren, die met diverse motorvermogens leverbaar zijn, kan de vervuilende 
uitstoot worden teruggedrongen. Gecombineerd met slimme technologieën op het gebied van 
rijhulpsystemen en met de gerobotiseerde versnellingsbak, zorgen deze motoren voor een aanzienlijke 
brandstofbesparing.

ADBLUE®-TANK
gepositioneerd aan bijrijderszijde, met 
een Adblue capaciteit van 22 l, voor 
een actieradius tot wel 12.000 km.

STOP & START-SYSTEEM
standaard, om onnodig draaien van 
de motor te vermijden.

ECO-MODUS
optimaliseert het brandstofverbruik door 
het toepassen van een andere karakteristiek 
van het gaspedaal, een aangepaste 
schakelstrategie, een beperking van het 
motorkoppel en een gewijzigd thermisch 
comfort (automatische klimaatregeling).

TWIN-TURBOMOTOR
levert een koppel tot 380 Nm.

GEAUTOMATISEERDE VERSNELLINGSBAK
voor een geoptimaliseerd brandstof- 
verbruik (op het 170 pk-model met 
voorwielaandrijving).

5 VERMOGENSVARIANTEN LEVERBAAR
van 110 tot 170 pk.

Cilinderinhoud Emissienorm Turbo Vermogen (pk) Maximum vermogen (kW) Maximum koppel (Nm)

dCi 2.3

EURO 6 
(Light Duty)

Turbo
110 81 290
130 96 320

Twin-turbo
145 107 360
170 125 380

EURO VI 
(Heavy Duty) Twin-turbo

130 96 330
145 107 360
165 120 380

 MOTORUITVOERINGEN



ALLES BINNEN 
HANDBEREIK

Multifunctioneel stuurwiel met cruisecontrol en snelheidsbegrenzing en een 7’’-inch touchscreen 
voor de navigatie, zodat de bestuurder zich op zijn werk kan concentreren.

ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING

CRUISECONTROL EN SNELHEIDSBEGRENZER

PLAATS VOOR MOBIELE TELEFOON MET STROOMAANSLUITING OP DOCK 
VOOR SMARTPHONES

AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING

MEDIA NAV 2.0: 7’’-TOUCHSCREEN VOOR GPS EN MULTIMEDIA 
MET DIGITALE OF CONVENTIONELE RADIO, BLUETOOTH®, COMPATIBEL 
MET SMARTPHONES IOS EN ANDROID EN UITGERUST MET HANDSFREESET

AANSLUITINGEN USB EN AUX EN PLAATS VOOR SD-KAART

TALLOZE OPBERGMOGELIJKHEDEN OP HET DASHBOARD

7’’-TOUCHSCREEN 
VOOR GPS 
EN MULTIMEDIA



DE VEILIGHEID VAN DE CHAUFFEUR 
OP DE EERSTE PLAATS

De verschillende rijhulptechnologieën helpen de bestuurder bij het manoeuvreren in een stedelijke 
omgeving en garanderen zo de veiligheid van de chauffeur en de omgeving.

ACHTERUITRIJCAMERA
Het beeld van de achteruitrijcamera 
is zichtbaar op het 7» scherm van 
het MediaNav 3D multimedia 
navigatiesysteem voor maximale 
veiligheid tijdens manoeuvreren 
en achteruitrijden.

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)
helpt de bestuurder de controle over 
het voertuig te houden en voorkomt 
kantelen in kritieke situaties.

HILL START AID (HSA)
Hulp bij het wegrijden op hellingen. 
De remmen worden enkele seconden 
vastgehouden nadat het pedaal is 
gelost, teneinde het wegrijden op 
een helling te vergemakkelijken.

LANE DEPARTURE WARNING 
SYSTEEM (LDWS)
waarschuwt de bestuurder met 
een geluidssignaal zodra er een 
ongewenste koersafwijking van 
het voertuig wordt waargenomen.

DODEHOEKSPIEGEL 
IN ZONNEKLEP

ACHTERUITRIJRADAR
waarschuwt met een geluidssignaal als 
er een obstakel wordt waargenomen.

AUTOMATISCH SWITCHEN 
VAN DE VERLICHTING
tussen groot- en dimlicht zodra 
er binnen een afstand van 600 meter 
een ander voertuig wordt waargenomen, 
zelfs tijdens inhaalmanoeuvres.



GESCHIKT VOOR 
IEDERE TOEPASSING

Renault Trucks heeft een ruim aanbod aan uitvoeringen die zijn samengesteld om te voldoen 
aan de specifieke eisen van elke beroepsgroep: bouw, pakket- en koeriersdiensten, verhuizingen, 
koeltransporten en personenvervoer.

AANBOD CARROSSERIEËN
om direct te beschikken over een voertuig met een gesloten- of open laadbak of kipper.

UITVOERING COMBI- OF BUS
tot 17 zitplaatsen voor personenvervoer.

UITVOERINGSPAKKETTEN
HIGH COMFORT
Pakket van opties die het comfort aan boord van het voertuig verhogen.

PROTECT
Pakket van opties die de veiligheid voor personen en lading vergroot.

VISION
Pakket van opties voor een verbeterd zicht en dus meer veiligheid 
tijdens het rijden.

MEDIA NAV
Multimedia navigatiesysteem met verkeersinformatie (TMC), radio 
en Bluetooth connectiviteit.

PAKKETTEN VOOR 
IEDERE TOEPASSING
Met een combinatie van opties afgestemd 
op uw beroepsgroep, ten behoeve van 
de carrosserie-opbouw.

BOUW
KOERIERSDIENST
GECONDITIONEERD TRANSPORT
BODYBUILDER
PERSONENVERVOER

IN DIVERSE UITVOERINGEN LEVERBAAR
Nuttige laadlengte 2583 tot 4383 mm 
en nuttige laadhoogte 1700 tot 
2144 mm, afhankelijk van de uitvoering.

UITVOERING 17 M3 
LEVERBAAR MET 

ACHTERWIELAANDRIJVING 
EN ENKELLUCHT

Wij bevelen Renault Trucks Oils aan.
De maten en technische gegevens vormen slechts een indicatie. De fabrikant behoudt zich het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
Renault Trucks SAS met een kapitaal van € 50.000.000 - 954 506 077 RCS Lyon - Drukkerij Faurite
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