
DANE TECHNICZNE – Renault Master L3 brygadowy FWD Pack Clim 2.3 Energy dCi 165 KM skrzynia 
otwarta z żurawiem EDS i szafką narzędziową 

Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, R4, 16V 

Pojemność silnika (cm3) 2 299 cm3 

Moc maksymalna silnika (kW / KM) 120 kW / 165 KM przy 3 500 obr./min 

Maksymalny moment obrotowy (Nm) 380 Nm przy 1 500 obr./min 

Skrzynia biegów manualna, 6 biegów 

Napęd na przednie koła 

Zawieszenie (przód) b.d. 

Zawieszenie (tył) b.d. 

Hamulce b.d. 

Rozmiar opon 195/65 

Pojemność bagażnika / Pojemność bagażnika po 
złożeniu tylnych siedzeń (l) 

- / - l 

Pojemność zbiornika paliwa (l) 105 l  

Liczba drzwi / miejsc 4 / 7 

Wymiary w mm (długość / szerokość / wysokość 
/ rozstaw osi) 

b.d. 

Masa własna (kg) / Dopuszczalna masa całkowita 
(kg) 

b.d. / 3 500 kg 

Zużycie paliwa (miasto / trasa / średnie) (l/100 
km) 

wg. producenta: b.d. / b.d. / 13,1 l/100 km; 
test: 13,3 / 11 / 12,2 l/100 km 

Emisja CO2 (g/km) 344 g/km 

Przyspieszenie do 100 km/h (s) b.d. 

Prędkość maksymalna (km/h) b.d. 

Gwarancja mechaniczna 2 lata 

Gwarancja perforacyjna / na lakier 10-12 lat / 3 lata 

Okresy międzyprzeglądowe co 30 000 kilometrów lub co 2 lata 

Cena bazowa (zł) 112 150 zł netto (Business, L2, pojedyncza 
kabina 3-osobowa, FWD, 3 500 kg, 2.3 dCi 145) 

Cena wersji testowanej (zł) 124 950 zł netto (Pack Clim, L3, podwójna kabina 
7-osobowa, FWD, 3 500 kg, 2.3 dCi 165) 

Cena recenzowanego egzemplarza (zł) około 158 000 zł netto (Pack Clim + dodatki, L3, 
podwójna kabina 7-osobowa, FWD, 3 500 kg, 2.3 
dCi 165 + zabudowa MotoWektor) 

 

Objętość użytkowa (m3 ) b.d. w m3 (pojemność na 5 europalet) 

Ładowność (kg) 1 233 kg 

Długość użytkowa wewnętrzna (mm) 3 000 mm (bez skrzynki narzędziowej) 

Szerokość użytkowa wewnętrzna (mm) 2 200 mm  

Wysokość użytkowa (mm) 400 mm 

 


