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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 
в 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 публікації у будь-якій формі й у будь-яких засобах 
інформації без попереднього дозволу групи Renault заборонено.

Renault рекомендує 
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Renault Master є заслуженим трудівником в лінійці комерційних автомобілів Renault. Починаючи 
з 2021 року Renault Master може бути переобладнаний для комфортного та безпечного транс-
портування людей з інвалідністю.

Найкращим чином для переобладнання під-
хо дить Renault Master L3H2 (внутрішні розміри 
вантажного відсіку: довжина 3733 мм; висота 
1894 мм; ширина 1765 мм) завдяки наступним 
перевагам: 

Економічний, потужний та ефективний дизель-
ний двигун 

• потужність 125 к. с. при 3500 об/хв
•  помірні витрати (від 7,4 л дизеля у змішаному 
циклі)

Просторий салон з кондиціонером (опція)

Сидіння водія з підлокітником та з регулюван-
ням у 2-х площинах (регулювання нахилу 
спинки та регулювання по довжині і висоті) 

Подвійне двомісне пасажирське сидіння або, 
як опція, одинарне комфортне сидіння (іден-
тичне водійському)

Задні розпашні засклені двері:
•  висота отвору — 182 см для комфортного 
входу та виходу 

• відкриття на 180° 
•  опція — відкриття на 270° з утриманням у 
відкритому положенні

Праві зсувні засклені двері:
• ширина 127 см, висота 178 см
• великі двері для зручного входу до салону

Стандартний варіант переобладнання сало ну 
Renault Master L3H2 має два місця для кріп-
лення двох інвалідних візків, а також три 
пасажирських крісла для супроводжуючих. 
Можливі інші схеми розташування крісел для 
супроводжуючих та для інвалідних візків.

від 1 до 3
супроводжуючих

від 2 до 3+

Для доступу в салон Renault Master людей 
з інвалідністю та їх супроводжу ючих на авто-
мобіль встановлюються: 

•  підніжка бокових дверей, яка дозволяє легко 
та зручно заходити до салону автомобіля

•  гідравлічний підйомник для комфортного та 
безпечного переміщення людини на візку

Габаритні розміри та параметри посиленої 
платформи підйомника, що виробляється із 
перфорованої сталі:

• Довжина: 1350 мм
• Ширина: 820 мм
• Маса всього обладнання: 137 кг
• Вантажопідйомність: до 350 кг 

Засклення салону:
•  по всьому периметру збільшена оглядовість 
та освітлення

•  кватирки в бокових вікнах з обох сторін для 
природньої вентиляції 

Оздоблення салону на вибір: пластиком або 
тканинною оббивкою

• зручність в експлуатації 
• сучасний та привабливий дизайн
• має тепло- та шумоізоляцію

Оздоблення підлоги 
• стійка до пошкоджень, вологи та бруду
• має високі протиковзкі властивості
• має тепло- та шумоізоляцію

Розширення кондиціювання повітря для 
салону (управ лін ня біля водія, повітроводи 
в салоні)

Додатковий автономний підігрівач кабіни
•  автономна робота (без увімкненого запа-
лювання)

•  управління обігрівачем — на панелі біля 
водія

Встановлення поручнів
• 1 біля зсувних дверей
• 1 поруч з місцями для візків
• 1 на стелі уздовж салону

Встановлення від одного до трьох ком форт них 
пасажирських сидіння для супровод жуючих:

• розкладний підлокітник
• 3-точкові інерційні паски безпеки
• оздоблення екошкірою або тканиною

Кріплення візка (сумки):
•  4 паски (2 з натягувачем та 2 без натя гу-
вача)

• 4 кріпильні елементи для фіксації до підлоги

Кріплення для пасків безпеки на бічних пане-
лях для утриман ня пасажирів на візках 

Механічний евакуаційний люк
• природня вентиляція салону 
• евакуаційний вихід з автомобіля

Вбудовані LED світильники салону (управління 
біля водія)

Кнопка виклику та сигнал водію (кноп ка, що 
загорається біля водія)

•  попередження водія про необхідність допо-
моги

• кнопки розташовані біля місць для візків

Додатковий світильник над задніми дверима 
та над зсувними дверима (управління біля 
водія)

• освітлення входу в автомобіль
•  автоматичне увімкнення при відкриванні 
дверей

ПЕРЕОБЛАДНАННЯ САЛОНУ RENAULT MASTER L3H2 ВРАХОВУЄ:
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