
Renault MASTER
Дагалдах хэрэгслийн каталог

*
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Тоноглолын танилцуулга. Renault Master
Найдвартай хамгаалалт, дээд зэргийн тав тухыг хангахад хэрэгтэй бүх зүйл. Ухаалаг ба эгийн шийдэл
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Агуулга. Renault Master

ТРАНСПОРТ

10n  Бараа ачих, тээвэрлэх

n Тоноглолууд 11

ДИЗАЙН

n Диск болон колпак  4

Аюулгүй байдал

9n Аюулгү й байдлын систем

n Авто цуглуулга 9

МУЛЬТИМЕДИА

12n Хөгжим

n Чагна яригч төхөөрөмж 12

ТАВ ТУХ БА АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

n Салоны тав тух 5

n Салоны хамгаалалт 6

n Багажны эмх цэгтэй байдал 7
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туслах төхөөрөмж
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Дизайн. Обуд болон колпак

ХӨНГӨН ХАЙЛШИН ОБУД FRENZY 16" ДУГУЙН КОЛПАК MAXI ДУГУЙН КОЛПАК MINI

40 30 001 26R
Хөнгөн хайлшиин обуд. өнгө— мөнгөлөг саарал.  16"инч.

40 31 500 37R

Дугуйн колпак 16". Өнгө — саарал. Хромон лого 

«RENAULT».

40 31 500 31R

Дугуйн колпак 16" Өнгө— хөр. Хромон лого 

«RENAULT».
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Тав тух болон аюулгүй байдал

Тамхины сав

 Салхи борооны хаалт

82 01 375 535
Энэ багц нь үнсний сав болон 
тамхины асаагууртай.

Ком — 4 ширхэг Салон руу нэвтрэх 

агаарыг давтан 
эргэлдүүлнэ. Хэдийгээр.  бороо 
орсон ч цонхыг хэдэн см-ээр 
доошлуулж болно.

Renault Master-ыг жолоодох үед 100% сэтгэл ханамжтай байх болно.

Өлгүүр

Хөргөгч

Энэ нь хүйтэн, эсвэл халуун  
хоол хүнс хадгалах 
зориулалттай юм. Аялал 
зугаалгаар авч явах боломжтой.

Суудлын ард хувцсаа өлгөх 
боломжтой бөгөөд цагираг бүхий 
зэвэрдэггүй ганаар хийсэн
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Тав тух болон аюулгүй байдал
Шалавч болон суудлын бүрээс

Шалавч-NOVESTRA Хивсэнцэр шалавчСалоны шалавч

 Суудлын бүрээс

Ком — 2 ш. Шалны бүрэн хамгаалалтыг хангаж. автомашины 
хэмжээнд яг тохирсон ба хөдөлгөөний үед гулсаж гүйхгүй 
найдвартай бэхлэгдсэн. Усны хамгаалалттай, цэвэрлэхэд хялбар.

Шалны бүрэн хамгаалалтыг хангаж. автомашины хэмжээнд яг 
тохирсон ба хөдөлгөөний үед гулсаж гүйхгүй найдвартай бэхлэгдсэн, 
цэвэрлэхэд хялбар. 

Ком — 2 шалавч. Салоны  резинэн шалавч нь автомашины хэмжээнд яг 
тохирсон, жолоочийн суудлын хивсанцэр дээр машины логог хийж өгсөн 
бөгөөд ашиглалтын хувьд тэсвэртэй. Өндөр даралттай усаар шүршиж 
угаах боломжтой байдаг. энэхүү шалавч нь чанарын аюулгүй байдал, 
бат бөх байдлын стандарт, дүрэм журмын шаардлагыг хангасан.

* Суудлын бүрээс— 2-тойлгой амраагч

**     Суудлын бүрээс (арын суудал 1/1) - 2 толгой амраагч 
***   Суудлын бүрэс— 3-тойлгой амраагч
**** Суудлын бүрээс (арын суудал 1/1) - 3 толгой амраагч 
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Тав тух  ба хамгаалалт  Тээшний эмх цэгцтэй байдал

Нарны хамгаалалтын тор

Гулгахаас сэргийлсэн шалаар 
тоноглогдсон:
Дугуйн аарк 10 мм 
Гулгахаас сэргийлсэн шал 12 мм
Хажуугийн хавтан  6 мм

Эд анги нь тус бүр худалдаалагдана

5 

Хажуугийн хавтан 8 мм

10 мм 
10 мм

Стандарт комплект  

Дугуйн аарк   

шал
Хажуугийн хавтан 6 мм

Эд анги тус бү р худалдаалагдана

13 мм
13 мм

Хүнд даацын тоноглол:  

Дугуйн аарк 
шал  
Хажуугийн хавтан 8 мм

Эд анги тус бү р худалдаалагдана

Стандартын дагуу хүнд даацын тэсвэртэйстандартын эсвэл хатуу чанарын гулгахгүй материалаар 
хийгдсэн дотор хамгаалалт

Ачаа тээвэрлэх явцад гарч болзошгүй эвдрэл гэмтлээс бүрэн 
сэргийлж чадна. Мөн жолоочийн харах орчинг чөлөөтэй байлгаж 
хаалт болохгүй
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Тав тух ба хамгаалалт. 

ЭЛГЭВЧ

 Зүүн талын подкрыло 

Баруун талын  

Элгэвчин бэхэлгээ 

 РАДИАТОРЫН ТОР

77 11 546 865
Уг хамгаалалт нь капотны доорх орчныг гадны хүчин зүйлсийн 
таагүй нөлөөнөөс хамгаална.

Арын харах камер -толин тусгалАвтомашин байрлуулах радар

*

Гялбалтын эсрэг арын үзэгдлийн толь нь хөдөлгөөнтэй, микрофонтой, 
санах ойн карттай, удирдлагатай, бүтэн HD видео бичигчтэй, чиглэлийг 
харуулагч ухрах камер, 170 o.өнцөгөөр харах боломжтой ухаалаг багц 
юм . 

Автомашин байрлуулах радар*   
Ultravox дэлгэцээр болон дуут 
дохиогоор мэдээлнэ. 4 мэдрэгч, 
хар**

Урд шавры хаалт

Шаврын хаалт нь шороо болон хайрга зэргээс үр дүнтэй 
хамгаална.
FWD —урд дугуйн хөтлөгч
RWD — хойд дугуйн хөтлөгч
Single-wheel — нэг дугуй
Twin-wheel — хос дугуй

63 85 021 84R

Шаврын хаалт нь шороо болон хайрга зэргээс үр дүнтэй хамгаална

Арын шаврын хаалт

FWD  

RWD - ганц дугуй 

RWD - хос дугуй 
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Аюулгүй байдал
АВТО ДОХИОЛОЛ РЕНО АВТО ЦУГЛУУЛГА

Телематик  Scher-Khan 
Universe 1 Scher-Кhаn 
Universe 2 Scher-Кhаn 
Universe 3 

Хоёр талт:   
Scher-Khan Magicar 11 с а/з 
Scher-Khan Magicar 12 
Scher-Кhаn Magicar 13 с а/з 
Scher-Кhаn Magicar 14  
Scher-Кhаn Маgicar 11 + 
иммобилайзер Falcon CI-20 +       ммобилайзера 
Scher-Кhаn ВР-3  с а/з Scher-Кhаn Logicar 3  
Scher-Кhаn Logicar 5i 
Scher-Кhаn Logicar 6i 

«Ралли» 
Анхны тусламжийн хэрэгсэл, гал унтраах, анхааруулах 
гурвалжин, ган дэгээ, бээлий чирэх олс.

«Ралли-эконом»  Анхны тусламжийн хэрэгсэл, гал унтраах, 
анхааруулах гурвалжин.

«Леди-авто» 
Анхны тусламжийн хэрэгсэл, гал унтраах, анхааруулах 
гурвалжин, ган дэгээ, бээлий чирэх олс

«Үндсэн»  Анхны тусламжийн хэрэгсэл, гал унтраах, 
анхааруулах гурвалжин

«Үндсэн +»  Анхны тусламжийн хэрэгсэл, гал унтраах, 
анхааруулах гурвалжин, ган дэгээ, бээлий, хантааз 
бү хий чирэх олс

«Люкс» 

 Анхны тусламжийн хэрэгсэл, гал унтраах, 
анхааруулах гурвалжин, ган дэгээ, бээлий, 

хантааз бүхий чирэх олс

Гал унтраах нунтаг 
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Чирэгч гогцоо

Энэ машинд зориулагдсан эд анги нь зэврэлтийн эсрэг хамгаалалттай Энэ машинд зориулагдсан эд анги нь зэврэлтийн эсрэг хамгаалалттай

Тулах шарниран бэхэлгээтэй, 4 ховилтой
Опорный шарнир фаркопа, 4 отверстия (чугун)      
 Чирэгч гогцооны боолт             
Чирэгч уяа — см. прайс-лист

Чирэгч гогцооны танилцуулга
Чирэгч гогцоо  
Чирэгч гогцооны боолт  
Чирэгч уяа — см. 

4 ховилтой зүтгүүрийн чирэгч гогцоо

ХӨНГӨН ЦАГААН ДЭЭВРИЙН НУМ

Хөнгөн цагаан дээврийн нум. Дээврийн  2 нуман дээр нэмэлт 2 нум 
угсран ашиглах боломжтой. Хоёр нумны хамгийн их зөвшөөрөгдөх 
ачаалал - 181,5 кг - 4 нум нь 89.5 кг

Renault Мастерын ачааллын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тоноглол
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Туслах хэрэгслүүд

Хөнгөн цагаан замХөнгөн цагаан шат Дээврийн хөнгөн цагаан ачаа

Багажны арын хэсэгт байрлах шат нь  ган төмрөөр 

хийгдсэн бөгөөд 150кг ачаа ачих даацтай.

Энэ нь машины дээвэр дээрх овор ихтэй ачааг аюулгүй 
тээвэрлэхэд ашигладаг

Дээврийн зайг үр ашигтай болгох хэрэгслүүд нь таны Renault Мастерын даацыг нэмэгдүүлэхэд туслах 
болно!
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Мультимедиа багц. 

Хөгжмийн бүх төрлийн дээд зэргийн дуугаралт болон дууны 
чанарыг хангаж өгнө.

Чанга яригч

Prology CS-1322, 2 динамик
 Sony, 13 см (150 Вт, 2 динамик)  
Kenwood KFC-E13RN, 15 Вт (2 динамик)  

АВТОМАТ хөгжим*

Магнитол Prology MCA-1080U  
Магнитол Pioneer DEH1600UB 
Магнитол Pioneer DEH2600UB 
Магнитол Kenwood KMM 261  

* 

Чанга яригч холболт

Parrot Minikit+ Parrot Minikit Neo 

Энэ төхөөрөмжийн тусламжта ямар ч  үед утсаар ярих 

боломжтой.




