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miejscowej. Podró¿ bêdzie jeszcze
wygodniejsza dziêki du¿ej objêtoœci
przestrzeni baga¿owej (4,7 m3).
MASTER Bus ze swoimi siedemnastoma miejscami jest wzorcowym modelem wœród minibusów.
Inne dostêpne rodzaje zabudów,
które mog¹ przydaæ siê w Twoim
firmowym samochodzie:
- Przewóz zwierz¹t,
- Handel obwoŸny,
- Roboty wnêtrzarskie,
- Karawany/samochody pogrzebowe,
- Modyfikacje podwozi, osi, zawieszenia,
- Wyposa¿enie specjalne,
- ¯uraw.
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- Przewo¿enie osób wersjami
Renault z przed³u¿on¹ kabin¹ lub
z podwójn¹ kabin¹.
- Przewo¿enie materia³ów luzem
wywrotkami: mo¿emy wyposa¿yæ
te pojazdy w blokadê tylnego mechanizmu ró¿nicowego.
- Przewo¿enie ³adunków wielkogabarytowych platformami z ¿urawiem lub bez.
- Wersja z przed³u¿on¹ kabin¹.
- Platforma z opuszczanymi
burtami.
- Wywrotka tylnozsypowa i z
wywrotem trójstronnym.
Wersja do przewozów wielkogabarytowych. Szukasz samochodu z du¿¹ przestrzeni¹ ³adunkow¹?
Renault MASTER jest w stanie
spe³niæ Twoje wymogi, jeœli chodzi
o przewóz ³adunków wielkogabarytowych. Mo¿esz samodzielnie
zdecydowaæ, ile miejsca Ciê zadowoli. Renault mo¿e zapewniæ Ci
18, 20, 22, a nawet 30 m3, z wnêk¹
lub bez wnêki nad kabin¹. Poszczególne typy pojazdów zabudowanych do przewozu ³adunków wielkoprzestrzennych, które mog¹ przydaæ siê w Twojej firmie:
- Kontener,
- Skrzynia z plandek¹.
Izotermy i pojazdy-ch³odnie.
Z Renault bez problemu zachowasz zimny ³añcuch dostaw. Nie-
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zale¿nie od prowadzonej dzia³alnoœci w ofercie samochodów izotermicznych i ch³odniczych Renault
znajdziesz odpowiadaj¹cy Ci samochód. Zabudowy s¹ dostêpne w
wersjach od 2 do 14 m3. Poszczególne typy dostêpnych pojazdów
zabudowanych typu izoterma/
ch³odnia, które mog¹ przydaæ siê
w Twojej firmie:
- Ch³odnia na furgonie,
- Izoterma.
Przewóz osób. Jeœli Twoi podró¿ni czêsto zabieraj¹ ze sob¹
baga¿, Renault proponuje MASTER Kombi w wersji 6- i 9-

