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pesos e dimensões l1h1 l2h2 l3h2

a Entre-eixos 3.182 3.682 4.332
b Comprimento 5.048 5.548 6.198
c Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro 1.024 1.024 1.024
d Comprimento entre a frente e o eixo frontal 842 842 842
e Altura 2.303 2.502 2.496
F Largura entre rodas 1.750/1.730 1.750/1.730 1.750/1.730
G Largura sem retrovisor 2.070 2.070 2.070
h Largura total 2.470 2.470 2.470

Ficha técnica

versão/motor Furgão 2.3 16v

Arquitetura Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corrediça  
e porta traseira dupla contrabatente

Estrutura Carroceria monobloco construída com aço
Grupo  
motopropulsor

Posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha,  
resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão

Suspensão dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, 
molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos

Suspensão traseira
Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço,  

barra estabilizadora (somente na versão L3H2)  
e amortecedores hidráulicos telescópicos

Garantia 1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão

Norma de emissão Proconve L6

Cilindrada (cm³) 2.299

Número de cilindros/válvulas 4/16

Diâmetro x curso 85x101,3

Taxa de compressão 16:1

Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm 130 (95) 3.500

Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm 31,7 (310) 1.500

Tipo de alimentação Common Rail Turbo Intercooler

Tipo de combustível Diesel S50/S10

Caixa de câmbio/tipo/número de marchas PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré

Transmissão Por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas

Capacidade do tanque de combustível (litros) 100

rodas e pneus
Pneus 225/65 R16

Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66

perFormance
Velocidade máxima 145 km/h

Aceleração 0 -100 km/h (s) 17,1

Freios
Freios A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira

dimensões especÍFicas l1h1 l2h2 l3h2
Altura do compartimento de carga 1.700 1.894 1.894

Comprimento do compartimento de carga 2.600 3.100 3.750

Altura do piso do compartimento de carga em relação ao solo 546 545 543

Largura da abertura da porta lateral corrediça 1.050 1.270 1.270

Altura da abertura da porta lateral corrediça 1.627 1.820 1.820

Altura da abertura da porta traseira 1.627 1.820 1.820

Largura da abertura inferior da porta traseira 1.580 1.580 1.580

Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga 1.380 1.380 1.380

Largura interna máxima na zona de carga 1.765 1.765 1.765

pesos (kg)

Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM) 1.907 1.961 2.067

Carga útil 1.593 1.539 1.433

Peso Bruto Total (PBT) 3.500 3.500 3.500

Capacidade Máxima de Tração (CMT) com/sem freio 2.000/750 2.000/750 2.000/750



Furgão
l1h1

Grand Furgão
l2h2

Extra Furgão
l3h2

Grand vitré
l2h2

Extra Vitré
l3h2

Ar-condicionado com saídas traseiras - - - OP OP
Ar-condicionado OP OP OP OP OP
Ar quente • • • • •
Banco do motorista com regulagem de altura • • • • •
Computador de bordo OP OP OP OP OP
Direção hidráulica • • • • •
Iluminação no compartimento de carga sobre portas traseiras  
e sobre a porta lateral • • • • •

Retrovisores externos com regulagem elétrica OP OP OP OP OP
Retrovisores externos com dupla visão • • • • •
Retrovisores externos com regulagem manual • • • • •
Tomada 12V (1) • • • • •
Tomada 12V (2) • • • • •
Vidros dianteiros elétricos OP OP OP OP OP

seGurança
Freios ABS • • • • •
Air bag duplo • • • • •
Alças de fixação no compartimento de carga • • • • •
Barra de proteção lateral nas portas • • • • •
Bloqueio de ignição por transponder • • • • •
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência OP OP OP OP OP
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos • • • • •
Faróis de neblina OP OP OP OP OP
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura • • • • •
Grade de proteção atrás do motorista (separação carga/cabine) • • • • •
Iluminação lateral externa - - • - •
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível • • • • •
Parede divisória entre a cabine e o compartimento de carga • • • • •
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio • • • • •
Retrovisores externos com setas de direção integradas • • • • •
Sistema CAR – travamento automático a 6 km/h OP OP OP OP OP
Travas elétricas OP OP OP OP OP

sistema multimÍdia
Comando de áudio e celular na coluna de direção OP OP OP OP OP
Bluetooth® para áudio e telefone OP OP OP OP OP
Rádio CD/MP3 com conexão USB/iPod® e auxiliar OP OP OP OP OP

inFormações tÉcnicas
Corrente de distribuição no motor • • • • •
Indicador de troca de marcha (GSI) • • • • •
OCS (Oil Control System) • • • • •
Porta traseira dupla com vidros e abertura 180° - - - • •
Porta traseira dupla sem vidros e abertura 180° • • • - -
Porta traseira dupla sem vidros e abertura 270° - O O - -

Equipamentos e opcionais

VERMELHO VIVO (CO)

BRANCO GLACIER (CO)

PRATA ÉTOILE (PM)

CINzA ACIER (PM)

PRETO NACRÉ (PM)

Cores

acessórios Referência
Sensor de estacionamento 7702271445
Alarme 7702271391
Tapete de borracha 7702271251

• Pack Conforto Furgão
Ar-condicionado + Vidros Elétricos + Retrovisores 
Elétricos com Desembaçador + Travas Elétricas

• Abertura das Portas Traseiras até 270° (Livre)
Abertura das portas traseiras 270° sem vidros (disponível 
nas versões Furgões L2H2 e L3H2)

• Pack Conforto Vitré
Ar-condicionado + Ar-condicionado Adicional no 
Compartimento de Carga + Vidros Elétricos + 
Retrovisores Elétricos com Desembaçador + Travas 
Elétricas (disponível para todas as versões de Vitré)

• Pack Luxo Vitré
Pack Conforto Vitré + Rádio CD Player MP3 com 
Bluetooth®, Comando Satélite e Entrada Auxiliar + 
Computador de Bordo Multifunções + Faróis de Neblina 
(disponível nas versões Vitré L2H2 e L3H2)

• Pack Luxo Furgão
Pack Conforto Furgão + Rádio CD Player MP3 com 
Bluetooth®, Comando Satélite e Entrada Auxiliar + 
Computador de Bordo + Faróis de Neblina (disponível 
para todas as versões de furgão)

CO: cor opaca 
PM: pintura metálica

• = série | o  = opcional | op = opcional pack | - = não disponível



Continue sua experiência com o Renault Master 
em www.renault.com.br/utilitarios

renault concessionárias. Uma rede com mais de 290 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com eficiência e qualidade. Profissionais treinados no Centro de Formação Renault do Brasil utilizam o que há de mais 
moderno em tecnologia automotiva. Só quem conhece pode cuidar tão bem de seu Renault. Fábrica no brasil. O Complexo Ayrton Senna ocupa um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados em São José dos Pinhais, no Paraná, com capacidade 
para produção de até 380 mil veículos e 400 mil motores por ano. Aqui são fabricados: Duster, Duster Oroch, Logan, Sandero, Sandero R.S. 2.0, Sandero Stepway, Master Furgão, Master Minibus e Master Chassi Cabine. Garantia renault. Para Renault 
Master, garantia total de 1 ano ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção do veículo, para a gama 2016/2017. A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão 
da carroceria para veículos da gama 2016/2017. sac renault. Serviço de Atendimento ao Cliente Renault. O SAC Renault possui profissionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. É só ligar 0800 055 5615 
ou enviar um e-mail para sac.brasil@renault.com. Financeira renault. Confiabilidade, taxas financeiras diferenciadas e parecer de crédito rápido (sujeito a aprovação) para adquirir seu Renault. consórcio renault. Garantia de entrega de 
fábrica. Você sonha, a gente realiza. 0800 055 5615 ou www.consorciorenault.com.br. iso 14001. Mais uma certificação para a Renault. Mais uma conquista para a natureza.

A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veículos sem prévio aviso. Para mais informações, consulte seu concessionário. Fotos para fins publicitários. SAC Renault: 0800 055 5615 – REF.: 7711733130 – AGOSTO/2016


