Utilitarele Renault
Accelerează succesul afacerii tale!

Multiple versiuni de configurare
pentru mii de afaceri, inclusiv a ta.

Renault Master – box mărfuri generale
Caracteristici:
- dimensiuni exterioare:
4500 x 2200 x 2250 (int.) mm – 21,5 mc;
- şasiu suplimentar din profile de oţel zincat;
- podea din tego antiderapant de 15 mm;
- pereţi din plywood (placaţi pe ambele feţe cu
fibră de sticlă) de 14 mm;
- plafon din fibră de sticlă pe ramă din profile
zincate;
- închideri exterioare cu profile din aluminiu
anodizat;
- uşa dublă spate cu închidere tip container;
- sistem de blocare al uşilor la 270°;
- scară culisantă de urcare;
- tampoane de cauciuc;
- lămpi laterale şi de gabarit;
- apărători de noroi cu preşuri;

- uşă laterală (opţional);

- paravânt;

- iluminare interioară;

- 6 ancore în podea;

- inscripţionare (opţional);

- cutie de scule (opţional);

- cabină de dormit (opţional);

- parabiciclişti (opţional);

- oblon ridicător (opţional);

- mâner de urcare.

Renault Master – box mărfuri generale
Caracteristici:
- furgon din panouri cu tablă de aluminiu, culoare
albă, prevopsit în câmp electrostatic;
- prelungire de şasiu şi şasiu suplimentar executat
din profile de oţel ambutisate, sablate, grunduite
şi vopsite în câmp electrostatic;
- pavilion executat din poliester armat cu fibră de
sticlă, translucid;
- două uşi spate cu cheson, mecanisme de
închidere pe ambele uşi, aplicate şi balamale din
oţel inox;
- podea din lemn stratificat antiderapant, ignifug
cu grosimea 18 mm;
- apărători de noroi;
- scară pliantă cu 2 trepte;
- instalaţie de iluminare interioară;
- lămpi de gabarit;
- paravânt pe cabină (opțional).

Renault Master – box panificație
Caracteristici:
- panouri sandwich, grosime de 40 mm;
- coeficientul de transmisibilitate termică rezultat,
k = 0,4 W/m² °C;
- grile de ventilaţie cu filtru tip DIRAK;
- uşa dublă spate cu blocatori în poziţia deschis şi
deschidere la 270°;
- podeaua din material stratificat cu duritate mare,
placată cu tablă de aluminiu striată de 1,5 mm;
- sifon de pardoseală;
- apărători de noroi;
- lămpi de gabarit;
- instalaţie de iluminat interior;
- culoare în masa de material composit: alb;
- paravânt pe cabină (opțional).

Renault Master – box frigorific
Caracteristici:
- plafon: 100 mm (fibră sticlă-XPF-fibră sticlă);
- frontal: 85 mm (fibră sticlă-XPF-ranforsări
material compozit-fibră sticlă);
- laterali: 85 mm (fibră sticlă-XPF-fibră sticlă);

- podea: 100 mm (fibră sticlă-TEGO -XPFranforsări material compozit-fibră sticlă), placată
cu fibră de sticlă ranforsată;
- uşi: 85 mm (fibră de sticlă-XPF-fibră de sticlă),
sisteme de închidere aplicate din inox, câte unul
pe fiecare usă, 3 balamale inox pe fiecare uşă;
- cadru spate din inox, profile exterioare din Al/
anodizat;

- inserţii pentru fixarea sistemului frigorific în
panoul frontal din material compozit;
- inserţii pentru fixarea sistemului frigorific în
plafon din aluminiu;
- profil de protecţie interior L 285x40 mm din
aluminiu;
- lampa de plafon tip LED, lămpi de gabarit tip
LED faţă/spate/laterale;
- tampoane de cauciuc montate pe rama spate,
scară pliabilă;
- apărători noroi, sifon de scurgere;
- bară laterală (parabicilişti);
- șasiu suplimentar din oţel zincat termic;
- mecanisme de reţinere a uşilor
- transport 7 euro-paleți

Renault Master – furgon refrigerare
Caracteristici:
- grosime pereți/podea 55 mm;
- pereţi de tip sandwich realizaţi prin presare în vid
din polistiren extrudat de inalta densitate şi fibră
de sticlă laminată, în față și în partea din spate;
- pereții sunt realizați curbați după forma
autoutilitarei;
- datorită modului de fabricație pierderea de
volum util este minimă;
- tronsonul de furtune și cablaje electrice înglobat
în pereți;
- fibra de sticlă folosită este agrementată
alimentar şi are o ranfosare specială antispargere;
- pereţii au un coeficient de transfer termic
k=0,446(W/mp°C);
- toată structura este îmbinată prin lipire
cu adeziv structural, fiind perfect etanșă și
prezentând o rezistență;

- podeaua are un strat de uzura de 2 mm, din
fibră de sticlă laminată antiderapantă de culoare
gri la suprafaţă;
- toată structura este realizată prin presare în vid
după forma pereților autoutilitarei.

Contactează agenții Renault PRO+
SC APAN SRL
renaultbraila@apan.ro

0239 617 100

SC AUTO COBALCESCU SRL
renault.vn@autocobalcescu.ro

SC EURO MOTOR SRL
renault@euromotor.ro

0268 329 719

0374 102 311

SC AUTO EUROPA SRL
vanzari.renault@autoeuropa.ro

SC REDAC SRL
automobile.info@redac.ro

0251 429 760

0256 212 121

SC AUTO MARCU’S GRUP SA
vanzari.renault@amg.ro

SC SERVICE AUTO SERUS SRL
renault@serus.ro

0213 155 564

0212 556 446

SC TI SUEROM AUTO SRL
vanzari.renault@otcgroup.ro

0264 596 602

SC BRAS SRL
vanzari.renault@bras.ro
SC DEDEMAN AUTOMOBILE SRL
office@dedemanauto.ro

0232 276 320 / 0232 276 321
0234 576 345

SC TOTAL SERVICE INTERNATIONAL SRL
totalserviceinternational@renault-cta.ro 0241 607 951 / 0241 610 551
SC MERIDIAN SUD INVEST SRL
renault.sud@automeridian.ro

0213 019 030

Carosieri agreați
ACTR PROD SRL
Box marfă, Bene fixe si basculante etc.
ASCAR AUTO SRL
Box marfă, Bene, Transport Băuturi, Box Panificaţie etc.
DAVIDSON SRL
Izoterme, Frigorifice (licenţă Termoport) etc.
DELTAMED SRL
Ambulanţe, Pompier, Transport PMR
M.T.M. TECHNO GROUP SRL
Izoterme, Frigorifice (licenţă Konvekta) etc.
OKURA SRL
Echipamente speciale
ROMTURINGIA SRL
Izoterme, Frigorifice, Autovehicule blindate, Ambulanţe etc.

Continuă experiența
pe renault.ro

Fotografiile sunt cu titlu de prezentare.

