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Rij-impressie Renault Master

De mogelijkheden van de Master

Renault levert de Master als gesloten 
bestel, in drie lengte- (4,89m, 5,30m 
en 5,80m) en hoogtematen (2,25 m, 
2,49 m en 2,72 m). Daarnaast is de 
Renault Master leverbaar in diverse 
carrosserievarianten. Zo is er de chassis 
(dubbele) cabine, die als basis kan dienen 
voor een gesloten laadbak, kipper of open 
laadbak en de platform cabine-variant, die 
heropgebouwd kan worden naar pick-up 
of groot volume laadbak (tot 22 m3). 
Wat de bedrijfswagen zo aantrekkelijk 
maakt voor ondernemers, zijn de vele 
mogelijkheden van de bedrijfswagen. De 
carrosseriepartners van Renault kunnen 
de Master helemaal aanpassen aan de 
behoeften van ondernemers. Op deze 
manier kunnen maatwerk bedrijfswagens 
gerealiseerd worden, die voldoen aan de 
zware eisen van Renault op het gebied 
van veiligheid, kwaliteit en milieu.

Overzichtelijk
De Renault Master heeft een robuust 
uiterlijk en is voorzien van een vierkant 
gevormde laadruimte met achterdeuren 
en zijschuifdeur. Deze laadruimte heeft 
een volume van 8m3 tot 13.9m3 en een 
zeer lage laaddrempel (ca. 54 centimeter). 
De achterdeuren kunnen 180 graden tot 
270 graden worden opengeslagen. Laden 
en lossen is hierdoor heel gemakkelijk, 
zo ervoeren wij tijdens de testrit. De 
bestelauto heeft extra beveiligingspunten 
in de laadruimte die zorgen voor 
meer veiligheid. Een schuivende 

Kwaliteit en veelzijdigheid gaan hand in hand bij de nieuwe Renault Master. 

De bedrijfswagen is optimaal manoeuvreerbaar, veilig en zuinig. De handige 

ombouwmogelijkheden maken deze bedrijfswagen zeer geschikt voor ondernemers.

lading is hierbij defi nitief verleden tijd. 
Nieuwe opbergmogelijkheden, zoals 
opbergruimten van 5 liter onder het 
dak en een ruimte van 2 liter in de mid-
denconsole, zorgen voor een opgeruimde 
(en veilige) cabine. Daarnaast oogt de 
vernieuwde bekleding modern en is 
het dashboard strak en overzichtelijk 
vormgegeven. Een Carminat 
navigatiesysteem II met kaartweergave 
zorgt voor extra gebruiksgemak voor de 
chauffeur, zo ervoeren wij tijdens onze 
testrit.

Zesversnellingsbak
De Renault Master is leverbaar in drie 
soorten turbodieselmotoren met Common 
Rail-technologie; 100 pk (74 kW), 120 
pk (88 kW) en 145 pk (107 kW). Dit 
zorgt voor meer kracht en felheid op 
de weg en een lage kilometerkostprijs. 
Voor een Renault Master (zonder 
het optionele roetfi lter) is een kleine 
onderhoudsbeurt om de 30.000 km 
voldoende. De Master is uitgerust met 
een handgeschakelde zesversnellingsbak 
en kan worden gekoppeld aan een 
gerobotiseerde zesversnellingsbak met 
sequentiële bediening (Quickshift). Deze 
versnellingsbak geeft het vermogen 
beter door, bespaart hiermee brandstof 
en zorgt voor minder uitstoot. Zuinigheid 
en milieuvriendelijkheid zijn belangrijke 
aspecten; de Master heeft een brand-
stofverbruik van slechts 8,9 L/100 km.
Het ABS-systeem van de Master 

is voorzien van de elektronische 
remkrachtverdeler EBV, aangevuld 
met noodstopbekrachtiging. Nieuw 
in de bedrijfswagens van Renault is 
het adaptieve EPS-systeem dat de 
lading waarneemt en de remintensiteit 
aanpast aan het laadvermogen. Dit 
zorgt voor meer stabiliteit en veiligheid, 
koersvast rijden en een gelijkmatige 
wagenhoogte. Ook een fl exibel 
veersysteem aan de voor- en achterkant 
en hydraulische schokdempers zijn 
hiervoor verantwoordelijk. Overigens, 
de schokdempers fi lteren de rijgeluiden 
waardoor de Master zich vrijwel 
onhoorbaar verplaatst. Deze hoogstandjes 
waren prettig merkbaar tijdens onze 
proefrit in de heuvels van Zuid-Limburg 
en maakte deze ervaring extra de moeite 
waard.

Evert Visser

A D V E R T O R I A L

Prijzen 
(ex. BTW/BPM) vanaf: 

2.5 dCi 100 pk € 18.945,00

2.5 dCi 100 pk Quickshift 

(tijdelijk actie) € 18.945,00

2.5 dCi 120 pk € 19.745,00

2.5 dCi 120 pk Quickshift 

(tijdelijke actie) € 19.745,00

2.5 dCi 145 FAP-fi lter € 21.445,00

2.5 dCi 145 FAP-fi lter Quickshift 

(tijdelijke actie) € 21.445,00 
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