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الجديدة





مجموعــة  ماســتر  نطــاق  فــي  التنــوع  يمنحــك 
الصغيــرة  الشــاحنات  إمكانيــات  مــن  اســتثنائية 
وكابينــة الشاســيه. وتتوفــر رينــو ماســتر فــي 
بعجلــة  وخلفــي  أمامــي  دفــع  ذات  إصــدارات 
الحمولــة  تتطلــب  عندمــا  عجلتيــن  أو  واحــدة 
المنقولــة أو ســطح الطريــق جــر أكبر. كمــا تزودك 
رينــو ماســتر، المتوفــرة فــي ثالثة أطــوال وثالثة 
ارتفاعــات، بخيــار مقــدار تحميــل: يتــراوح مــن 8 م3 

إلــى 17 م3.

التجهيزات الداخلية ألغراض توضيحية

نموذج للتنوع



بفضــل الرؤيــة المثاليــة وعناصــر التحكــم المريحــة وموضــع الســائق القابــل للتعديــل والكثيــر مــن أماكــن التخزيــن العمليــة، تبــدو الكابينة مهنيــة وتعطــي انطباًعا بذلك. فاســتمتع 
بالقيــادة الممتعــة والمريحــة فــي كابينــة خفيفــة ورحبــة ومريحــة مــزودة بتكييــف هــواء محســن وعازلــة للصــوت. عندمــا تكــون المركبــة متوقفــة، تتحــول إلــى مكتــب، مــزود بلــوح 
 ،Media Nav2.0 دوار وحيــز تخزيــن داخلــي وافــر حتــى تتمكــن مــن االحتفــاظ بــكل أدوات العمــل الخاصــة بــك في المتنــاول. وفيما يتعلــق بالمالحة واالتصــاالت، تزود ماســتر بنظــام

وهــو نظــام بســيط وعملــي، مــزود بشاشــة لمســية مضمنــة مقــاس 7 بوصــة.

مساحة عمل فعلية





التجهيزات الداخلية ألغراض توضيحية



لتلبيــة متطلباتــك واســعة النطــاق، تتســم رينــو ماســتر بمجموعــة ال متناهيــة مــن المخططــات الداخليــة، بمقاديــر تحميــل تصــل إلــى 17 م3!  باســتخدام هــذه الشــاحنة الصغيــرة، 
يمكــن تنفيــذ جميــع أنــواع النقــل، وكل مــا عليــك فعلــه هــو اختيــار المقــدار الفعــال الــذي يناســب احتياجاتــك. تتوفــر الشــاحنة الصغيــرة ذات الدفــع األمامــي فــي بعديــن مختلفيــن 

.L4H3 وتتوفــر الشــاحنة الصغيــرة ذات الدفــع الخلفــي فــي بعــد واحــد .L2H2و L1H1

ُصممت كابينة الشاسيه، المتوفرة بدفع خلفي، للتعامل مع األحمال الكبيرة ويمكنها استيعاب عدة هياكل مختلفة.

شاحنة صغيرة ذات دفع أمامي

كابينة الشاسيه

شاحنة صغيرة ذات دفع خلفي

مخططات التصميم
النقل المغلق

النقل المفتوح



المواصفات الفنية

الشاحنة الصغيرة ذات الثالثة مقاعداإلصدار
L1H1

الشاحنة الصغيرة ذات الثالثة مقاعد 
L2H2

الشاحنة الصغيرة ذات الثالثة مقاعد
L4H3

كابينة الشاسيه ذات الثالثة مقاعد
L3H1

2.3L DIESEL dCi1252.3L DIESEL dCi1252.3L DIESEL dCi1252.3L DIESEL dCi125المحرك

ديزلديزلديزلديزلالوقود

2,299 سي سي2,299 سي سي2,299 سي سي2,299 سي سيالسعة

92 كيلو وات )125 حصان(92 كيلو وات )125 حصان(92 كيلو وات )125 حصان(92 كيلو وات )125 حصان(القدرة

4 أسطوانات، 16 صمام4 أسطوانات، 16 صمام4 أسطوانات، 16 صمام4 أسطوانات، 16 صمامعدد األسطوانات / الصمامات

Euro 3/ Euro 4Euro 3 / Euro 4Euro 3 / Euro 4Euro 3 / Euro 4نوع التحكم في االنبعاث

دفع خلفيدفع خلفيدفع أماميدفع أماميناقل الحركة

6MT6MT6MT6MTعلبة التروس

عجالت زوجيةعجالت زوجيةعجالت فرديةعجالت فرديةالعجالت الخلفية

-17 م10.83 م8.03 م3مقدار الحمولة

4.5 طن4.5 طن3.5 طن3.5 طنالوزن اإلجمالي

2,479 كجم2,080 كجم1,566 كجم1,638 كجمالحمولة الصافية

2,021 كجم2,420 كجم1,934 كجم1,862 كجمالوزن الفارغ للشاحنة

6,193 مم6,848 مم5,548 مم5,048 ممإجمالي الطول

2,283 مم2,808 مم2,499 مم2,307 مماالرتفاع بدون حمولة

3,682 مم4,332 مم3,682 مم3,182 ممقاعدة العجالت

166 مم167 مم174 مم182 ممالخلوص األرضي

-4,383 مم3,083 مم2,583 ممطول التحميل الداخلي

-2,048 مم1,894 مم1,700 ممارتفاع التحميل الداخلي

-1,765 مم1,765 مم1,765 ممعرض التحميل الداخلي

إجمالي طول الحمولة )الحد 
3,734 /4,275 مم---األدنى/الحد األقصى(

787 مم---ارتفاع العتبة



األبعاد L4 ماستر ذات الدفع الخلفي

L2 ماستر ذات الدفع األمامي

L1 ماستر ذات الدفع األمامي

4.38 م 

3.08 م 

2.58 م 



المميزات االختيارية المميزات القياسية 
L1H1 - الشاحنة الصغيرة ذات الثالثة مقاعد

المعدات

ƨ وسائدة هوائية جانبية جهة السائق
ƨ مسند ذراع للسائق األمامي
ƨ كمبيوتر الرحلة
ƨ وسائد هوائية للسائق والراكب
ƨ ملحقات المدخن
ƨ مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار
ƨ تكييف الهواء
ƨ )فاصل تام من الصلب )بدون نافذة
ƨ مقعد سائق مزود بضبط أسفل الظهر
ƨ قفل باب حساس للسرعة
ƨ قفل باب مركزي
ƨ )ESP( نظام الثبات اإللكتروني
ƨ نظام مراقبة ضغط اإلطار
ƨ مواد تنجيد داكنة ورمادية
ƨ غطاء للعجلة
ƨ فلتر لحبوب اللقاح
ƨ تجانس داخلي داكن
ƨ نوافذ أمامية كهربائية
ƨ Media Nav2.0 نظام المالحة
ƨ أبواب خلفية من الصلب تفتح 180 درجة
ƨ باب منزلق أيمن
ƨ قابس طاقة 12 فولت
ƨ حماية للجزء السفلي من الهيكل
ƨ نقاط تثبيت باألرضية في منطقة التحميل
ƨ ،مع شاشة لمسية 7 بوصة ،Arkamys راديو ذو صوت من إنتاج 

BT ،مقبس/ USB
ƨ التحكم في ثبات السرعة / محدد السرعة
ƨ خزان وقود سعة 100 لتر
ƨ مرايا كهربائية
ƨ عجلة احتياطية بحجم طبيعي
ƨ عجالت صلب 16 بوصة
ƨ مفتاح به زرين

ƨ  مصابيح أمامية أوتوماتيكية وماسحات حساسة للمطر + تكييف هواء
منتظم + مصابيح للضباب

ƨ لمحول الهيكل )AMM( صندوق تهيئة
ƨ  مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار + حيز تخزين

أسفل الوسادة
ƨ أسالك الستخدام محوالت الهيكل الخاصة
ƨ )فاصل مزجج )بنافذة
ƨ فاصل مزجج بسلك ونافذة
ƨ غطاء كامل للعجلة
ƨ مصد بدرجة مضمنة
ƨ أبواب مزججة خلفية تفتح 180 درجة + نافذة خلفية مدفأة
ƨ  باب منزلق أيمن بنافذة ثابتة + لوح أيسر بنافذة ثابتة + نوافذ ثابتة في

ألواح الهيكل الخلفية
ƨ باب منزلق أيمن بنافذة تفتح + لوح أيسر بنافذة 

تفتح + نوافذ ثابتة في ألواح الهيكل الخلفية
ƨ نقاط تثبيت جانبية في منطقة التحميل
ƨ كاميرا الرؤية الخلفية ومستشعرات بالخلف للوقوف
ƨ مستشعرات بالخلف للوقوف
ƨ مخزن مغلق في الكونسول المركزي العلوي
ƨ جلد صناعي
ƨ  مفتاح يعمل دون استخدام اليدين
ƨ مفتاح به 3 أزرار



المميزات االختياريةالمميزات القياسية 
L2H2 - الشاحنة الصغيرة ذات الثالثة مقاعد

ƨ وسائدة هوائية جانبية جهة السائق
ƨ مسند ذراع للسائق األمامي
ƨ كمبيوتر الرحلة
ƨ وسائد هوائية للسائق والراكب
ƨ ملحقات المدخن
ƨ مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار
ƨ تكييف الهواء
ƨ )فاصل تام من الصلب )بدون نافذة
ƨ مقعد سائق مزود بضبط أسفل الظهر
ƨ قفل باب حساس للسرعة
ƨ قفل باب مركزي
ƨ )ESP( نظام الثبات اإللكتروني
ƨ نظام مراقبة ضغط اإلطار
ƨ مواد تنجيد داكنة ورمادية
ƨ غطاء للعجلة
ƨ فلتر لحبوب اللقاح
ƨ تجانس داخلي داكن
ƨ نوافذ أمامية كهربائية
ƨ Media Nav2.0 نظام المالحة
ƨ أبواب خلفية من الصلب تفتح 270 درجة
ƨ باب منزلق أيمن
ƨ قابس طاقة 12 فولت
ƨ حماية للجزء السفلي من الهيكل
ƨ نقاط تثبيت باألرضية في منطقة التحميل
ƨ ،مع شاشة لمسية 7 بوصة ،Arkamys راديو ذو صوت من إنتاج 

BT ،مقبس/ USB
ƨ التحكم في ثبات السرعة / محدد السرعة
ƨ خزان وقود سعة 100 لتر
ƨ مرايا كهربائية
ƨ عجلة احتياطية بحجم طبيعي
ƨ عجالت صلب 16 بوصة
ƨ مفتاح به زرين

ƨ  مصابيح أمامية أوتوماتيكية وماسحات حساسة للمطر + تكييف هواء
منتظم + مصابيح للضباب

ƨ لمحول الهيكل )AMM( صندوق تهيئة
ƨ  مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار + حيز تخزين

أسفل الوسادة
ƨ أسالك الستخدام محوالت الهيكل الخاصة
ƨ )فاصل مزجج )بنافذة
ƨ فاصل مزجج بسلك ونافذة
ƨ غطاء كامل للعجلة
ƨ مصد بدرجة مضمنة
ƨ أبواب مزججة خلفية تفتح 270 درجة + نافذة خلفية مدفأة
ƨ  باب منزلق أيمن بنافذة ثابتة + لوح أيسر بنافذة ثابتة + نوافذ ثابتة في

ألواح الهيكل الخلفية
ƨ باب منزلق أيمن بنافذة تفتح + لوح أيسر بنافذة 

تفتح + نوافذ ثابتة في ألواح الهيكل الخلفية
ƨ نقاط تثبيت جانبية في منطقة التحميل
ƨ كاميرا الرؤية الخلفية ومستشعرات بالخلف للوقوف
ƨ مستشعرات بالخلف للوقوف
ƨ مخزن مغلق في الكونسول المركزي العلوي
ƨ جلد صناعي
ƨ  مفتاح يعمل دون استخدام اليدين
ƨ مفتاح به 3 أزرار



المميزات االختياريةالمميزات القياسية 
L4H3 - الشاحنة الصغيرة ذات الثالثة مقاعد

ƨ وسائدة هوائية جانبية جهة السائق
ƨ مسند ذراع للسائق األمامي
ƨ كمبيوتر الرحلة
ƨ وسائد هوائية للسائق والراكب
ƨ ملحقات المدخن
ƨ لمحول الهيكل )AMM( صندوق تهيئة
ƨ مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار
ƨ تكييف الهواء
ƨ )فاصل تام من الصلب )بدون نافذة
ƨ مقعد سائق مزود بضبط أسفل الظهر
ƨ قفل باب حساس للسرعة
ƨ قفل باب مركزي
ƨ )ESP( نظام الثبات اإللكتروني
ƨ مواد تنجيد داكنة ورمادية
ƨ غطاء للعجلة
ƨ فلتر لحبوب اللقاح
ƨ تجانس داخلي داكن
ƨ نوافذ أمامية كهربائية
ƨ مصد بدرجة مضمنة
ƨ Media Nav2.0 نظام المالحة
ƨ أبواب خلفية من الصلب تفتح 270 درجة
ƨ باب منزلق أيمن
ƨ قابس طاقة 12 فولت
ƨ حماية للجزء السفلي من الهيكل
ƨ نقاط تثبيت باألرضية في منطقة التحميل
ƨ ،مع شاشة لمسية 7 بوصة ،Arkamys راديو ذو صوت من إنتاج 

BT ،مقبس/ USB
ƨ التحكم في ثبات السرعة / محدد السرعة
ƨ خزان وقود سعة 100 لتر
ƨ مرايا كهربائية
ƨ عجلة احتياطية بحجم طبيعي
ƨ عجالت صلب 16 بوصة
ƨ مفتاح به زرين

ƨ  مصابيح أمامية أوتوماتيكية وماسحات حساسة للمطر + تكييف هواء
منتظم + مصابيح للضباب

ƨ قفل تفاضلي
ƨ  مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار + حيز تخزين

أسفل الوسادة
ƨ أسالك الستخدام محوالت الهيكل الخاصة
ƨ )فاصل مزجج )بنافذة
ƨ فاصل مزجج بسلك ونافذة
ƨ أبواب مزججة خلفية تفتح 270 درجة + نافذة خلفية مدفأة
ƨ  باب منزلق أيمن بنافذة ثابتة + لوح أيسر بنافذة ثابتة + نوافذ ثابتة في

ألواح الهيكل الخلفية
ƨ باب منزلق أيمن بنافذة تفتح + لوح أيسر بنافذة 

تفتح + نوافذ ثابتة في ألواح الهيكل الخلفية
ƨ نقاط تثبيت جانبية في منطقة التحميل
ƨ كاميرا الرؤية الخلفية ومستشعرات بالخلف للوقوف
ƨ مستشعرات بالخلف للوقوف
ƨ مخزن مغلق في الكونسول المركزي العلوي
ƨ جلد صناعي
ƨ مفتاح يعمل دون استخدام اليدين
ƨ مفتاح به 3 أزرار



المميزات االختياريةالمميزات القياسية 
L3H1 - كابينة الشاسيه ذات الثالثة مقاعد

ƨ مسند ذراع للسائق األمامي
ƨ كمبيوتر الرحلة
ƨ وسائد هوائية للسائق والراكب
ƨ ملحقات المدخن
ƨ مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار
ƨ تكييف الهواء
ƨ )فاصل مزجج )بنافذة
ƨ مقعد سائق مزود بضبط أسفل الظهر
ƨ قفل باب حساس للسرعة
ƨ قفل باب مركزي
ƨ )ESP( نظام الثبات اإللكتروني
ƨ مواد تنجيد داكنة ورمادية
ƨ غطاء للعجلة
ƨ فلتر لحبوب اللقاح
ƨ تجانس داخلي داكن
ƨ نوافذ أمامية كهربائية
ƨ Media Nav2.0 نظام المالحة
ƨ حماية للجزء السفلي من الهيكل
ƨ ،مع شاشة لمسية 7 بوصة ،Arkamys راديو ذو صوت من إنتاج 

BT ،مقبس/ USB
ƨ التحكم في ثبات السرعة / محدد السرعة
ƨ خزان وقود سعة 100 لتر
ƨ مرايا كهربائية
ƨ عجلة احتياطية بحجم طبيعي
ƨ عجالت صلب 16 بوصة
ƨ مفتاح به زرين

ƨ وسائدة هوائية جانبية جهة السائق
ƨ  مصابيح أمامية أوتوماتيكية وماسحات حساسة للمطر + تكييف هواء

منتظم + مصابيح للضباب
ƨ قفل تفاضلي
ƨ لمحول الهيكل )AMM( صندوق تهيئة
ƨ  مقعد بحيز تخزين في مسند الظهر المركزي ولوح دوار + حيز تخزين

أسفل الوسادة
ƨ أسالك الستخدام محوالت الهيكل الخاصة
ƨ مخزن مغلق في الكونسول المركزي العلوي
ƨ  مرايا باب كهربائية + مدفأة مزودة بهوائي مضمن، ذراع كبير وزجاج

مزدوج للمنزل المتنقل
ƨ جلد صناعي
ƨ مفتاح يعمل دون استخدام اليدين
ƨ مفتاح به 3 أزرار



رمادي نجمي*

األلوان

برتقالي أحمر كارمن أبيض معدني

أصفر ليموني أزرق فارسي أزرق كاريبي

أسود شبيه باللؤلؤ* تمبست*

*طالء معدني





تم أخذ كل االحتياطات لضمان دقة هذه النشرة وحداثتها عند الطباعة. ويعتمد هذا المستند على طراز ما قبل اإلنتاج والنموذج األولي. وتمشًيا مع سياستها المتعلقة بالتحسين المستمر في المنتجات، تحتفظ رينو بحق تعديل المواصفات والمركبات والملحقات الواردة والمميزة في 

أي وقت. وسيتم إبالغ وكالء رينو بهذه التغييرات بأسرع وقت ممكن. بناًء على بلد البيع، قد تختلف بعض اإلصدارات وقد ال تتوفر بعض المعدات )كمعيار أو كخيار أو كملحق(. فُيرجى االتصال بأقرب وكيل لك لالطالع على أحدث المعلومات. ألسباب فنية تتعلق بالطباعة، قد تختلف األلوان 

المميزة الموجودة في هذا المستند قلياًل عن أعمال الطالء الفعلية أو الزخارف الداخلية. جميع الحقوق محفوظة. ُيحظر نسخ كل أو جزء من هذه النشرة بأي صيغة أو بأي وسيلة دون الحصول على إذن خطي من رينو.

اعتمادات الصورة: ت. كلينكو، أ. بيرنير، حقوق الطبع محفوظة لصالح Renault Marketing 3D-Commerce - تمت الطباعة باالتحاد األوروبي - EC( - xxxxxxxxxxx( مايو 2019.

رينو ش م ب شركة مساهمة بسيطة فرنسية برأس مال قدره 533,941،113.00 يورو / 15-13 كواي لي جالو - 92100 بولوني بيالنكور سيديكس - سجل نانتير للتجارة والشركات نانتير B 780 129 987 / هاتف: 60 50 40 810 )0( +33


