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RNTL Z.E.

Renault Master Z.E. PCAB FWD 3T5 L3H1 57 kW 225 Nm

sedadla 1+2
sklopné sedadlo spolujezdce se stolkem
autorádio CD/MP3, BT, USB, AUX, DAB
manuální klimatizace
odkládací prostor A4 na středové konzoli
tempomat s omezovačem rychlosti s ovládáním na volantu
přední mlhové světla
automatické rozsvícení světel po nastartování
pneu 225/65 R16
disky J 6,5 standardní poklice
rezervní kolo
kabel 10 A pro nabíjení z domácí zásuvky
kapacita nabíjení 17h ze zásuvky 2,3 kW
Nabíjecí kabel typu 2, 32 A kompatibilní s Wall-Box a
veřejnými stanicemi
Nabíjecí kapacita na Wall-Box 7,4 kW za 6 hod. nebo na
Wall-box 3,7 kW za 11 hod

1 829 kg 1 635 045 CZK

nástavba Eurobox XL IZO

užitečné zatížení: 1150 kg
objem nástavby: 18 m3
počet palet: 5 ks
vnitřní rozměry boxu:
délka 3648mm x šířka 2027mm x výška 2287mm

Standardní provedení nástavby:
- stěny 25 mm PU panel, strop 25 mm PU panel
- podlaha 15 mm překližka
- barva panelů bílá
- vnitřní okopový profil
- nerezový portál s dvoukřídlými dveřmi se dvěma uzávěry
- fixace dveří v otevřené poloze 270˚
- vnitřní osvětlení LED 2ks pás se spínačem v kabině
- vnější osvětlení dle EHK
- střešní luton jako úložný prostor
- kotevní oka na podlaze 4 páry

*jedná se o základní konfiguraci se standardním
provedením, všechny příplatkové opce je nahrazují

540 kg 249 700 CZK

Čalounění zadní stěny kabiny 8 kg 2 018 CZK



Provedení sedadel
provedení sedadel 1+2

Celkem 2 377 Kg 1 886 763 CZK

Celkový souhrn

Typ konfigurace

Kontaktní údaje odběratel

Kontaktní údaje dodavatel

Individuální požadavek

Termín dodání plošiny

Termín dodání zakázky

Vlastní název konfigurace

Datum odeslání

Platnost konfigurace:

poptávka

x, x x, x, x, x

Paragan Trucks s.r.o., tel: 608863533, eurobox@paragan.cz

RNTL ZE

03.06.2021

30 dní (do 03.07.2021 )
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
V ceně je zahrnuta homologace.
Záruční lhůta nástavby: 2 roky
po abslovování garanční prohlídky
se záruka prodlužuje o jeden rok

 Důležité

Konfigurace jako objednávka je platná pouze s podpisem obchodního
zástupce PARAGAN TRUCKS s.r.o.
Kopie byla automaticky zaslána na email paragan@paragan.cz a bude
Vám potvrzena v pracovních dnech do 24 h.

Děkujeme za spolupráci,
Váš tým PARAGAN TRUCKS s.r.o.

_____________________________________
podpis

ZELENÁ LINKA: 800 304 666 

tel/phone: +420 581 698 721
GSM brána: +420 777 573 723
FAX : +420 581 698 727
email: paragan@paragan.cz

mailto:paragan@paragan.cz
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DĚKUJEME ZA VAŠÍ DŮVĚRU A VÁŠ ZÁJEM O 

RENAULT MASTER Z.E. - PCAB FWD 3T5 - L3H1 



CEN. ODHAD Datum aktualizace 
sobota 24. dubna 2021 

Jan Miskanin Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 
Manažer centra užitkových vozů Telefon: +42027 2124 111 
Mobilní telefon: +420 602 936 490 Fax: +42027 2680 033 
jan.miskanin@renault-trucks.com www.renault-trucks.com 
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Výpočet Datum konfigurace :  24.04.2021 

Číslo ceníku CZ RTG 40.1 

Typ vozidla Počet vozidel Komentář 

MASTER Z.E. - PCAB FWD 3T5 - 
L3H1 

1 

POPIS VOZIDLA 
Vozidlo MASTER Z.E. - PCAB FWD 3T5 - L3H1 

Rozvor ROZVOR 4,332 (E30) 

Stálý převod SÉRIOVÝ STÁLÝ PŘEVOD 

C.H.V. C.H.V. 3,5 T

C.H.S.

Barva BÍLÁ MINERAL (01395) 

Pneumatiky SÉRIOVÉ PNEU (LETNÍ) 

VYČÍSLENÍ PODVOZKU S KABINOU A VOLITELNÁ VÝBAVA RENAULT TRUCKS. 

Popis 

Základní cena 

DOMÁCÍ KABEL Z.E.-10A/220V 

DVOUMÍSTNÁ LAVICE SE SKLOP. OPĚR. A OTOČ. STOLKEM + ÚLOŽNÝ PROSTOR 

MANUÁLNÍ KLIMATIZACE 

MLHOVÉ SVĚTLOMETY 

PALUBNÍ PC V ANGLIČTINĚ 

PLYN KLIMATIZACE 1234YF 

PRODLOUŽENÁ KABELÁŽ 1 

REZERVNÍ KOLO 

TECHNICKÉ KRITÉRIUM S BATERIÍ Z.E. 

VÝSUVNÁ SCHRÁNKA PŘED SPOLUJEZDCEM 

VÝSUVNÝ STOLEK SPOLUJEZDCE + DRŽÁK NÁPOJŮ 

ZRCÁTKO PRO MRTVÝ ÚHEL VE SLUNEČNÍ CLONĚ 

SOUHRN VÝPOČTU 
Komentáře 

Tato nabídka má čistě informační charakter a není smluvní. Smluvní charakter mezi oběma stranami má pouze podpis objednávky 

podléhající našim Všeobecným obchodním podmínkám. Nabídka je platná po dobu 15 dnů od uvedeného data vydání. 



PERSONALIZOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE Datum aktualizace 
sobota 24. dubna 2021 

Jan Miskanin Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 
Manažer centra užitkových vozů Telefon: +42027 2124 111 
Mobilní telefon: +420 602 936 490 Fax: +42027 2680 033 
jan.miskanin@renault-trucks.com www.renault-trucks.com 
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CZ - RTG,40.1 
Kód modelu : 59TCZES3C13C 
Datum vydání: 24.04.2021 
Datum aktualizace případu: 24.04.2021 
Č. tabulky: 6306199 z 24.04.2021 

MASTER Z.E. - PCAB FWD 3T5 - L3H1 - C.H.V. 3,5 T / 

HMOTNOSTI 
Rozvor mm 4,332 

Hmotnost podvozku s kabinou 

celkem kg 1829 

skupina předních náprav (náprava na zemi) kg 1340 

skupina zadních náprav (náprava na zemi) kg 489 

Užitečná hmotnost (C) kg 1671 

Max. povolená hmotnost 

skupina předních náprav kg 1850 

skupina zadních náprav kg 2100 

Celková Hmotnost Vozidla (C.H.V.) kg 3500 

V této tabulce je zohledněna hmotnost volitelných výbav RENAULT TRUCKS, kapalina v ostřikovači a přítomnost řidiče (75 kg) 
Maximální svah, který lze překročit se zatížením 16 % 

DÉLKY 
Rozvor mm 4,332 

(F / BEP L011) mm 4332 

Karosovatelná délka 
max. (Wmax / BEP L105) mm 4503 

min. (min.W / BEP L105) mm 3741 

Maximální délka vozidla (Z) (Zmax / BEP L001) mm 6988 

Minimální délka vozidla (Z) (Zmin / BEP L001) mm 6226 

Délka zadního převisu okarosovaného vozidla max. (Xmax: BEP L017) mm 2190 

Délka zadního převisu karoserie min. (Xmin / BEP L017) mm 1006 

Celková délka podvozku s kabinou (A / BEP L001) mm 6207 

Přední převis (H / BEP L016) mm 869 

Vstupní kóta začátku nástavby za kabinou (B / BEP L102) mm 1616 

VÝŠKY 
Rozvor mm 4,332 

Výška střechy/od země naprázdno (O) mm 2264 



PERSONALIZOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
  

Datum aktualizace 
sobota 24. dubna 2021 

 

 

 

Jan Miskanin Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

 

Manažer centra užitkových vozů Telefon: +42027 2124 111 
Mobilní telefon: +420 602 936 490 Fax: +42027 2680 033 
jan.miskanin@renault-trucks.com www.renault-trucks.com 
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Světlá výška s nákladem 
vpředu (U1 / BEP H015) mm 166 

vzadu (U3 / BEP H016) mm 166 

 

ŠÍŘKY 
Rozvor  mm 4,332 

Rozchod 
přední (V1 / BEP W013.1) mm 1750 

zadní 1 (V2 / BEP W013.2) mm 1730 

Maximální šířka kabiny (BEP W002) mm 2070 

 

RŮZNÉ 
Rozvor  mm 4,332 

Poloměr zatáčení vnější poloměr obrysu (BEP W012) mm 8100 

 



PERSONALIZOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
  

Datum aktualizace 
sobota 24. dubna 2021 

 

 

 

Jan Miskanin Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

 

Manažer centra užitkových vozů Telefon: +42027 2124 111 
Mobilní telefon: +420 602 936 490 Fax: +42027 2680 033 
jan.miskanin@renault-trucks.com www.renault-trucks.com 
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MOTOR 

Výkon: 76 HP / 57 kW 
Moment: 225 Nm 
Synchronní motor se střídavým napětím 
Technologie bez magnetu s cívkovým rotorem 
Chlazení vháněným vzduchem 
 

ZDROJ ENERGIE 

Lithium iontový trakční akumulátor Z.E., 33 kWh, 400 V 
Články NMC (nikl-mangan-kobalt) 
Umístění pod kabinou 
bez chlazení 
Dojezdová vzdálenost NEDC (nový evropský jízdní cyklus, 
New European Driving Cycle): 200 km 
 

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 

Nabíjecí přípojka pod víkem na pravé straně 
Nabíjecí kabel typu 2, 32 A ve svém pouzdru, které je 
kompatibilní s Wall-Box a veřejnými stanicemi 
Nabíjecí kapacita na Wall-Box 7,4 kW za 6 hod. nebo na 
Wall-box 3,7 kW za 11 hod 
Délka 6 m 
Inteligentní kabel 10 A pro nabíjení z domácí zásuvky 
Kapacita nabíjení 17 h z domácí zásuvky 2,3 kW 
Délka 6,5 m 
 

VÝBAVA MOTORU 

Režim ECO: kontrola krouticího momentu, strategie motoru a 
optimalizace funkcí tepelného komfortu 
Bez přídavného náhonu z motoru. 
 

PŘEVODOVKA 

Redukce na 1 rychlost jízdy vpřed a 1 rychlost jízdy vzad 
(poměr 9,3) 
 

POMOCNÝ POHON (PTO) 

Bez pomocného pohonu (PTO) na převodovce. 
 

ŘÍZENÍ 

Elektrická jednotka řízení 
Hřebenové řízení, zasouvatelné: se snížením rizika zranění 
od volantu v případě nehody 
Hydraulický posilovač s vysokotlakým elektročerpadlem 
 

PŘEDNÍ NÁPRAVA: 

Samostatně zavěšená kola. 
Spodní trojúhelníkové rameno. 
Systém pérování Mac-Pherson. 
Maximální zatížení přední nápravy 1 850 kg. 
Přední náhon; 2 hnací hřídele s 2 homokinetickými klouby. 
 

ZADNÍ NÁPRAVA 

Tuhá trubková náprava vedená listovými pery. 
Max. technická nosnost: 2100 kg 
 

PNEUMATIKY A KOLA 

Sériové pneumatiky (letní) 
Ocelové disky 16" 
Pneumatiky 225/65 R16C 
Značka pneumatik podle disponibility 
Jednomontáž na zadní nápravě 
Ozdobné kryty disků Maxi 
Rezervní kolo 
s manipulačním navijákem pod podlahou. 
 

Provozní brzda: 
Kotoučové brzdy: 302x28 větrané vpředu, 305x12 vzadu. 
Systém proti zablokování kol (ABS) s asistentem při 
nouzovém brzdění (AFU) 
Kontrola stability regulovaná v závislosti na zatížení vozidla a 
přívěsu (ESP) obsahuje: 
protiprokluzový systém (ASR) 
pomocný systém pro rozjezd do svahu (HSA) 
asistenci při bočním větru (SWA) 
zlepšenou přilnavost v obtížném terénu (Extended Grip) 
 

KABINA 

 

Exteriér kabiny: 
Kabina z pozinkovaného plechu, ošetřeného kataforézou. 
Barva karoserie: Bílá Mineral 
technický kód: 01395 
Střecha v barvě karosérie (u sériové barvy) 
Kapota vpředu otevíratelná pro přístup k měrce oleje, nádržce 
kapaliny ostřikovače čel. skla, expanzní nádržce chlazení, 
nádržce brzdové kapaliny a ke svorkám pro připojení 
pomocné baterie. 
Nárazník vpředu s hrubším povrchem antracitový. 
2 vyhřívaná, elektricky ovládaná zpětná zrcátka s 
integrovanými směrovými světly. 
Zpětná zrcátka standardní délkou ramen 
Přístup do kabiny jedním schůdkem s protismykovou úpravou. 
V nárazníku vestavěné přístupové schůdky k čelnímu sklu 
Přední a zadní zástěrky 
 



PERSONALIZOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE Datum aktualizace 
sobota 24. dubna 2021 

Jan Miskanin Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 
Manažer centra užitkových vozů Telefon: +42027 2124 111 
Mobilní telefon: +420 602 936 490 Fax: +42027 2680 033 
jan.miskanin@renault-trucks.com www.renault-trucks.com 
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Vnitřní prostor kabiny: 
Vnitřní a vnější chromované doplňky 
Vnitřní výška nákladového prostoru 1 700 mm (H1) 
Vnitřní zpětné zrcátko pro sledování mrtvého úhlu ve sluneční 
cloně spolujezdce 
Bez tachografu 
Sedadlo řidiče "Komfort" s nastavitelnou bederní opěrkou 
Dvoumístná spolujezdce 
Prostřední opěradlo sklopné s otočným stolkem a sklopný 
sedák 
Úložný prostor pod sedadlem 
Loketní opěrka řidiče polohovatelná 
Látkové čalounění sedadel Carbone 
Látková čalounění sedadel „Kompo“ s dvojitým prošíváním 
Airbag řidiče 
Madla pro spolujezdce vpředu. 
Klimatizovaná odkládací schránka 
Výsuvná schránka před spolujezdcem o objemu 10,5L 
Otevření dveří ovládá osvětlení kabiny a zvukovou signalizaci 
rozsvícených světel. 
Impulzní ovládání okna řidiče 
Kapalina ostřikovače skel evropské země 
Topení/Nastavitelné větrání (se 4 rychlostmi a 6 pozicemi) s 
funkcí recyklace vzduchu zabezpečující rychlé odmrazení 
předního skla a bočních oken vpředu. 
Manuální klimatizace kabiny 
Pylový filtr kabiny 
Návod k obsluze v angličtině. 
Bez zadní plechové přepážky kabiny 
Stěrače čelního skla s ostřikovači a s třírychlostním 
nastavením. 

Palubní deska: 
Palubní počítač obsahující: 
Ukazatel rychlosti s monochromatickým displejem 
nastavitelným na: 
dojezd, spotřebu, ekonometr, zařazený převodový stupeň, 
počitadla, ukazatele teploty 
Kompletní vybavení palubní desky obsahuje především: 
Držák tabletu a dokumentů formátu A5 - přístupný z místa 
řidiče 
Výsuvný stolek spolujezdce (max. 25 kg) se samostatným 
držákem nápojů 
Odkládací přihrádka na středovém panelu s prostorem pro 
nápoje 
On-board computer: odometer and trip meter, quantity of fuel 
used, average, instantaneous fuel consumption, range for 
remaining fuel, average speed (in km/h) since last update 
Časově omezené osvětlení kabiny. 
Dálkové ovládání dveří 
Skládací klíč s 2 tlačítky 
Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti na volantu 
Asistent optimalizace jízdy. 

ELEKTRONIKA / PALUBNÍ INFORMAČNÍ 

SYSTÉM 

Zásuvka OBD v kabině pro stažení diagnostických dat vozidla 

ELEKTRICKÁ VÝBAVA 

Automatické stěrače skel s dešťovým senzorem a 
automatickým rozsvícením světel 
Denní přední halogenová světla s denním LED svícením 
Mlhové světlomety 
Dvě širokoúhlá světla pro couvání; jedno zadní mlhové světlo. 
Kabeláž pro dodatečnou úpravu 
Prodloužená kabeláž (CCAR nebo PCAB) 

PODVOZEK 

Krátký zadní převis rámu s koncovým příčníkem s přípravou 
pro tažné zařízení 

PÉROVÁNÍ 

Přední pérování 
Pérování s vinutými pružinami. Hydraulické teleskopické 
tlumiče. 

Zadní pérování 
Odpružení 1-lamelovými ocelovými listovými pružinami 
Pravé závěsy 
Přídavná pružina s polyuretanovým dorazem 

STANDARDNÍ VÝBAVA 

Palubní sada pod sedadlem řidiče 
Tažný čep 
Zvedák 

NÁSTAVBA/KAROSÉRIE 

Příprava pro propojení modulu připojení nástavby. Dovoluje 
umístit následující informace: potvrzení fungování klimatizace, 
poloha brzd, motor v činnosti, předpříprava spojky, směrovky 
P/L, obrysová světla, poloha klíče ve spínací skříňce, 
informace o uzavření dveří, centrální zamykání. Skříňku pro 
nástavbáře je možné objednat přes náhradní díly (skříňka, 
kabeláž, návod na montáž) 

Výrobce si vyhrazuje právo změnit výše uvedené charakteristiky bez předchozího upozornění. 

Dokument nemá smluvní charakter. 

Úpravy smí být prováděny pouze dle našich nákresů. 
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