Renault MASTER Z.E.

De ideale partner
voor besteldiensten in steden

Tanken in alle
eenvoud
Waar u ook gaat, uw Master Z.E. kunt u even
gemakkelijk opladen als uw gsm. Zijn krachtige
elektrische motor kan op een krachtige Z.E. batterij
van de nieuwe generatie rekenen en is uitgerust
met een verbeterd elektronisch beheer. Met de
app MY Z.E. krijgt u van op uw smartphone of
computer toegang tot MY Z.E. Connect zodat u
van op afstand het rijbereik van uw Master Z.E.
kunt controleren. Met de websimulator simuleert u
het rijbereik in verschillende realistische situaties
alsook de vereiste oplaadtijd. Dat betekent dat
u in alle gemoedsrust aan uw rit kunt beginnen.

Uw rijbereik
100 % onder controle
In reële omstandigheden heeft Master Z.E. een
rijbereik van 120 km(1). Met Z.E. Trip(2), dat via het
7

multimediasysteem R-LINK Evolution toegankelijk
is, roept u in real time de laadpalen langs uw traject
en hun beschikbaarheid op. Met Z.E. Pass(3) krijgt
u toegang tot een maximum aantal laadstations
waar u met één enkele kaart of via de app op de
smartphone betaalt. Zo eenvoudig is dat!
1. Recuperatief remmen: de batterij laadt op wanneer u
het gaspedaal lost of wanneer u het rempedaal indrukt.
2. Energiezuinige banden: dankzij hun lage rolweerstand
helpen ze om het rijbereik te vrijwaren, zonder afbreuk te
doen aan de wegligging of de remprestaties. 3. Econometer:
deze meter op het instrumentenbord geeft aan wanneer u
energie verbruikt of recupereert. 4. Eco-modus: wanneer
u die modus activeert, beteugelt u de motor om nog
langer te kunnen rijden (minder krachtige acceleraties en
maximumsnelheid van 80 km/u). 5. Verbonden diensten:
met de dienst MY Z.E. Connect(2) controleert u van op
afstand het laadniveau van uw voertuig. Op uw computer
of uw smartphone krijgt u informatie over het laadniveau
en over de tijd die nog nodig is om de batterij 100% op
te laden. 6. Preconditioning: terwijl het voertuig nog
opgeladen wordt, kunt u via de bedieningselementen
op het instrumentenbord al de verwarming of de airco
programmeren. De energie daarvoor wordt dan niet van de
batterij afgenomen. 7. Lader van 7 kW: met een Wallbox
van 32 A / 7 kW laadt u de batterij in slechts 6 uur weer
helemaal op. De laadklep op de rechterflank van de cabine
is gemakkelijk toegankelijk.
(1) Een rijbereik van meer dan 80 km, ook in de meest veeleisende
gebruiksomstandigheden (zware lading, rijden in stadscentra
met frequente stops, winterweer). Het verbruik in reële
omstandigheden hangt ook af van de uitrusting, de rijstijl van
de bestuurder en de topografie. (2) Diensten op basis van een
abonnement. (3) Voor Renault ontwikkeld door Bosch Software
Innovations GmbH.
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Op maat, wat ook uw
projecten zijn
Laat uw bedrijf groeien. Wanneer u op een van
de 6 versies van Master Z.E. kunt rekenen, is er
niets dat u nog tegenhoudt. De 4 versies van de
bestelwagen bieden een laadvolume van 8 tot 13
m3, een laadvermogen tot 1.100 kg, achterdeuren
die 270° opendraaien en een schuifdeur: alles
dus wat nodig is om vlot te laden en te lossen. De
2 cabineversies maken op hun beurt een groot
aantal transformaties mogelijk. Master Z.E. die in
verschillende configuraties beschikbaar is, past zich
aan uw behoeften aan zodat hij in een stedelijke
omgeving uw droompartner wordt.

Uw mobiel en
verbonden kantoor
Het interieur van Master Z.E. hebben we tot in de
kleinste details ontworpen zodat niets uw productiviteit
nog in de weg staat. Klap het draaitafeltje en de
documentenhouder vanuit het instrumentenbord
neer en u hebt een echt bureau. Vereenvoudig uw
leveringen in de stad met de achteruitrijcamera en
de dodehoekspiegel. Met het multimediasysteem
R-LINK Evolution krijgt u - via het aanraakscherm
van 7 inch, de intuïtieve stembediening of de
bedieningselementen op het stuur - toegang tot
praktische functies: TomTom-navigatie, multimedia,
telefonie, voertuiggegevens. En met de LIVE-diensten,
waarin TomTom Traffic* inbegrepen is, beschikt u over
de beste verkeersinformatie in real time.
Met Android AutoTM** hebt u, vanuit het scherm
van R-LINK Evolution, toegang tot de apps op uw
smartphone die met de rijsituatie compatibel zijn.
* Afhankelijk van het land en gedurende een beperkte periode.
** Afhankelijk van het land; Android AutoTM is een merk van Google Inc.

CARLAB Kleuren
Ijswit (OV QNG)

Stergrijs (TE KNH)

Blauw (OV 423)

Volga Blauw (OV RNQ)

NV : Metaalkleur ; OV : Niet metaalkleur.
Visuele elementen niet volgens contract.

Zwart Nacré (NV 676)

Citroengeel (OV 396)

Blauwgrijs (TE J47)

Oranje (OV 031)

Helrood (OV 719)

CARLAB Motoren
MOTOR

Max. koppel (nm )/ Max vermogen (kw)
Aandrijfsystemen

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u)

VERSNELLINGSBAK

Aantal verhoudingen vooraan

OVERBRENGING
Reductieverhouding

BATTERIJ

L1H1

Bestelwagen
L1H2

L2H2

L3H2

Laadvloer cabine
L2H1

225/57
Voorwielaandrijving
100
1
9,3

Batterij
Massa van de batterij (kg)
Capaciteit (kWh)
Structuur
Voltage (V)

Lithium-ion
255
33
48 modules / 192 cellules
400

Belangrijkste oplaadbeurt

Wall-Box met standaardlaadkabel
(mode 2, 32A, 7,4 kW) standaard
Op huishoudelijk stopcontact 220V

OPLAADBEURT

Occasionele oplaadbeurt

CARLAB Sfeer

L3H1

OPLAADBEURT (VERVOLG)

L1H1

Bestelwagen
L1H2

Laadtijd

Standaardbanden V/A
Energieklasse / Wrijving / Geluid

Laadvolume (m3)

Nuttig laadvermogen (kg)

Laadvloer cabine
L2H1

L3H1

CONTINENTAL Vanco Eco 215/65 R16C
B / B / 72 dB

AUTONOMIE/VERBRUIK

LAADVOLUME

L3H2

Op Wall-Box 7,4 kW : 6 u

BANDEN

Autonomie NEDC (km)
Autonomie in het algemeen
waargenomen: stad / weg volledig
oplaadbeurt (km)
CO2 (g/km)

L2H2

200 avec Eco mode (80km/h max)
80 / 120

80 / 120

80 / 120

80 / 120

Volgens
transformatie

0
8 m3

9 m3

10,8 m3

13 m3

1 100kg

1 070kg

1 050kg

1 000kg

Volgens transformatie
1 440kg
1 440kg
Zonder transformatie

CARLAB Uitrustingen en opties
Bestelwagen

Laadvloer cabine

BINNEN- EN BUITENZIJDE					

Zijdelingse beschermstrips/Stootband onderaan de
achterdeuren
Spatlappen voor- en achteraan
Sierwieldoppen Mini
Achteraan stripping « Z.E. ELECTRIC »

DEUREN					
Achterdeuren 270° zonder ruiten (niet beschikbaar op L1)
Zijschuifdeur rechts zonder ruit
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-

•
•

•
•
-
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BESCHERMING CABINE					

Zonder tussenschot
Volledig vast tussenschot

-

-

•
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•

•
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¤
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VEILIGHEID					

ABS met remhulpsysteem ,Dynamische stabiliteitsregeling ESP
met antislipsysteem ASR en Hill Start Assist		
3-punts oprolgordels vooraan met gordelspanners
Passagiersairbag
Waarschuwingssignaal voor voetgangers "Z.E. Voice"
Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden met 3
drukknopen
Handenvrij systeem voor het openen en sluiten van de deuren
Bandenopblaaskit met compressor / Stalen reservewiel
Bandendrukcontrolesysteem

ZICHTBAARHEID		

Zichtbaarheidspack : Ruitenwissers vooraan met regensensor
en koplampen met automatische ontsteking en mistkoplampen
Elektrische en verwarmde buitenspiegels
Buitenspiegels met lange arm
Wide-View spiegel in de zonneklep aan passagierskant

RIJGEDRAG

In de hoogte regelbaar stuurwiel
Boordcomputer
Parkeerhulpsysteem
Achteruitrijcamera
Snelheidsbegrenzer op 90 km/u

¤

¤

•
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•
¤
¤

•
•
¤
¤

•
•
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Bestelwagen

Laadvloer cabine

¤

¤

COMFORT					
Airconditioning met interieurfilter
Comfort Pack : Bestuurderszetel met manuele driedimensionele
en lendensteunregeling en armsteun + elektrische ruiten met
impulsbed + Snelheidsregelaar en -begrenzer

¤

AUDIO - NAVIGATIE					
Radio Classic tuner, 2x15W, 2 LS met bediening aan het stuur,
AUX + USB
Renault R-Link : R-Link + RadioSat Classic mono-CD met
R-Plug & Radio Plus

¤

¤

OPBERGMOGELIJKHEDEN					

Twee 12 Volt stekkers in het dashboard
Opbergpack (niet combineerbaar met simili zettelbekleding):
Wide-View spiegel in de zonneklep aan passagierskant
+ Passagiersbank vooraan 2 plaatsen met draaibare
bureaufunctie, opbergvak onder de passagiersbank +
Uitschuifbare documentenhouder op het dashboard +
Afsluitbaar opbergvak boven op het dashboard		

¤

•

•

¤

¤

•/¤
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LAADRUIMTE					

Bevestigingsringen in de laadruimte/Zijdelingse
bevestigingsringen in de laadruimte
12V stekker in de laadruimte op achterste stijl

-

ZETELS					

Bestuurderszetel met driedimensionele en lendensteunregeling
en armsteun
Passagierszetel met manuele driedimensionele en
lendensteunregeling en armsteun			
Passagiersbank vooraan 2 plaatsen met bureaufunctie
Simili zettelbekleding

LAADKABEL					
Standaard oplaadkabel - mode 3			
• = Série ; ¤ = Option ; - = Non disponible.

¤

¤

¤

¤

•
¤

•
¤

•

•

CARLAB Afmetingen

LAADVLOER CABINE

BESTELWAGEN

CARLAB Services Z.E.

HUUR VAN DE BATTERIJ
De batterij huren garandeert u een totale gemoedsrust: Renault waarborgt de
kwaliteit, de prestaties en de complete levenscyclus van de batterij, van productie
tot recyclage.
• Uw huurcontract omvat de garantie dat u altijd over een perfect werkende batterij
beschikt, met een voldoende hoge oplaadcapaciteit (altijd meer dan 75 procent
van de oorspronkelijke oplaadcapaciteit).
• De huurprijs hangt af van het aantal kilometers dat u aflegt. U kiest samen met
uw Renault-adviseur de formule die voor u het meest geschikt is, zoals u dat ook
met een klassiek brandstofbudget zou doen.

• Wanneer u uw Master Z.E. weer zou verkopen, hoeft u zich geen zorgen te maken
over een eventuele waardevermindering van de batterij omdat u alleen de wagen
verkoopt. Als u uw wagen doorverkoopt, zegt u uw huurcontract voor de batterij
op. De nieuwe eigenaar sluit een nieuw contract af.
BIJSTAND
Als u de batterij huurt, krijgt u twee jaar lang gratis bijstand bij alle defecten, ook
bij energiepech (takeldienst en vervoer naar uw gebruikelijke laadpunt binnen een
straal van 80 km, 7 dagen op 7, 24 uur op 24).

AANKOOP VAN HET VOERTUIG EN DE BATTERIJ
Wilt u liever eigenaar worden van de batterij in uw Master Z.E., dan kan dat! In
dat geval betaalt u geen maandelijkse huur meer voor de batterij. Met één enkele
storting bij aankoop is de batterij van u. U geniet 5 jaar of 100.000 km garantie
op de batterij (wat het eerst wordt bereikt), met een oplaadcapaciteit die steeds

hoger is dan 66% van de oorspronkelijke capaciteit. Pechverhelping is inbegrepen
tijdens de looptijd van de constructeursgarantie van het voertuig (twee jaar zonder
kilometerbeperking).

RIJBEREIK
Dankzij de nieuwe motor van 57 kW en de batterij Z.E. 33 van de nieuwe generatie
heeft het voertuig in reële gebruiksomstandigheden een rijbereik van 120 km(1).
Dat rijbereik wordt door verscheidene variabelen beïnvloed: hoogteverschillen,
snelheid, gebruik van de verwarming en airconditioning, lading en manier van
laden, en rijstijl. Daarom geven we u de middelen om via de boordinstrumenten
het rijbereik in het oog te houden.
De econometer toont het actuele energieverbruik. De Eco-modus maximaliseert de
energierecuperatie bij het remmen, terwijl u met de preconditioning de verwarming of
de airconditioning van het voertuig via het instrumentenbord kunt programmeren - op

het moment dat het voertuig opgeladen wordt zodat de batterij niet aangesproken
wordt. En niet te vergeten: een milieuvriendelijke rijstijl maakt het mogelijk om
met een elektrisch voertuig tot enkele tientallen kilometer meer te rijden.
(1) Een rijbereik van meer dan 80 km, ook in de meest veeleisende gebruiksomstandigheden (zware
lading, rijden in stadscentra met frequente stops, winterweer).

Renault Master Z.E.

100 % Master, 100 % elektrisch.

Surf voor nog meer Renault Master Z.E.
naar www.renault.be

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment dat ze werd gedrukt. Dit document werd opgesteld op basis van preproductiemodellen of prototypes. Renault voert een beleid van constante
verbetering van zijn producten en behoudt zich daarom het recht voor op elk moment de specificaties en de modellen en accessoires die in dit document worden beschreven en afgebeeld, te wijzigen. Die wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de
verdelers van het Renault-net. De modellen kunnen van land tot land verschillen en bepaalde uitrustingskenmerken (standaard, optioneel of als accessoire) zijn mogelijk niet overal beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met uw verdeler voor de meest
recente informatie. Door de beperkingen van het drukprocedé kunnen de kleuren in dit document licht afwijken van de werkelijke koetswerkkleuren en interieurkleuren. Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie,
in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault. Milieuinformatie [KB 19.03.2004] : www.duurzame-ontwikkeling.renault.be

