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RENAULT TRUCKS 
MASTER Z.E.



RENAULT TRUCKS MASTER Z.E.
De comfortabele Renault Trucks Master Z.E. is 100% elektrisch. De lichte bedrijfswagen is schoon en stil waardoor hij toegang heeft tot alle zones in de binnenstad, zelfs 
waar strenge beperkingen gelden. Dit maakt de Master Z.E. ideaal voor last-mile leveringen.

Onze accu’s zijn onder de voorstoelen gemonteerd waardoor de Renault Trucks Master Z.E. een hoog laadvolume heeft. Het laadvermogen is zelfs gelijk aan de conventionele 
Renault Master die bekend staat om zijn hoge laadvermogen. De Master Z.E.-serie wordt geleverd in zes varianten (vier gesloten bestelwagens en twee platformcabines) en 
is ontworpen om te voldoen aan alle eisen die professionals stellen aan het werk in binnensteden. 

Om zowel de bestuurder als de lading te beschermen en ook de veiligheid van voorbijgangers te waarborgen, is de Master Z.E. gesloten bestelwagen standaard uitgerust met 
een achteruitrijcamera, een achteruitrijradar en een breedbeeldspiegel.



AANBOD RENAULT TRUCKS MASTER Z.E.

SPECIFICATIES 
n L1H1 / L1H2 / L2H2 / L3H2
n Lading: 1.000 tot 1.100 kg
n Laadvolume: 8-13 m3

H H

L L

SPECIFICATIES 
n L2H1 / L3H1
n Lading: 1.400 kg
n Laadvolume: 8-22 m3

GESLOTEN BESTEL FWD L1H1

GESLOTEN BESTEL FWD L2H2

PLATFORM CABINE FWD L2H1

PLATFORM CABINE FWD L3H1

GESLOTEN BESTEL FWD L1H2

GESLOTEN BESTEL FWD L3H2



RENAULT TRUCKS MASTER Z.E.

* afhankelijk van toegepaste opbouw en inzet
** op basis van 20.000 km per jaar

INTELLIGENTE LAADSTROOMOPLOSSING 
Om klanten in verschillende modaliteiten een laadstroomoplossing aan te bieden en te 
ontzorgen, is Renault Trucks Nederland onlangs een samenwerking aangegaan met 1st in 
Charge. 
1st in Charge ontwikkelde De Cube: een intelligent laadsysteem voor elektrische auto’s 
waarbij een oneindig aantal Cube’s op één intern embedded energiedistributiesysteem 
kunnen worden aangesloten. Voordeel is dat de energiebehoefte verdeeld wordt naar 
behoefte waardoor het stroomverbruik laag en efficiënt is.

GARANTIEDEKKING* 
n Voertuig: standaard 2 jaar volledig / 100.000 km, 
n Z.E. 33 batterij: 5 jaar / 100.000 km / 66% SOH (State of Health)

In het eerste jaar is de milieu-investeringsaftrek (MIA) van maar liefst 36% van 
toepassing op uw investering. Dit geldt voor zowel het laadpunt, als de installatie en 
oplaadkabels. Via de willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL) kunt u zelf 
bepalen wanneer en hoe snel u de investering afschrijft. Ook kunt u profiteren van de 
kleinschaligheidsinvesteringsafstrek (KIA) van 28% op het laadstation. Om te weten wat  
uw subsidiemogelijkheden zijn dient u zelf navraag te doen bij uw gemeente.

Informeer bij uw accountmanager naar uw mogelijkheden.

ACCU 
n Technologie: lithium-ion
n Capaciteit: 33 kWh - 400 V
n Gewicht: 255 kg
n 48 modules en 192 cellen

AANDRIJFLIJN 
n 1 elektromotor
n Max vermogen: 57 kW / 76 pk
n Maximumkoppel: 225 Nm
n Maximumsnelheid: 100 km/h
n Eco Modus
n Automatische transmissie zonder koppeling

OPLADEN 
n Volle lading na 6 uur
n Intelligent opladen met De Cube**

ACTIERADIUS* 
n Tot 120 werkelijke gereden kilometers

SPECIFICATIES 
n 6 versies
n 3 lengtes / 2 hoogtes
n GVW: 3.1 ton

2 UITVOERINGEN 
gesloten bestel en platform cabine 

MOTOR R75  57KW 76PK 
elektromotor met automatische transmissie 

GVW 3,1T

LITHIUM-ION ACCU “Z.E. 33” 
nieuwste generatie 33kWh accu met 
geoptimaliseerde elektronische aansturing 
ontwikkeld door Renault en LG CHEM 

6 VERSIES 
3 lengtes, 2 hoogtes 

STANDAARD 3 JAAR ONDERHOUD 
De Renault Trucks Master Z.E.wordt standaard geleverd met een volledig driejarig 
reparatie- en onderhoudscontract**.
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PRIJSLIJST RENAULT TRUCKS MASTER Z.E.

OPTIES
Gesloten

bestel
Platform

cabine
Prijs excl. 

b.t.w.

Uitrusting exterieur
Verwarmde elektrische buitenspiegels l l

Spatlappen voor en achter l l

Speciale wieldoppen Maxi l l

Banden reparatie kit l l

Reservewiel l l € 100

Buitenspiegels brede steunen - l € 80

Metallic lak* l l € 500

Uitrusting interieur
Chauffeursstoel met instelbare lendesteun l l

Bijrijdersstoel met instelbare lendesteun l l

Bank opklapbare rugleuning + draaibare tafel l l

Radio Bluethooth CD MP3 USB DAB l l

Programmeerbare verwarming l l

Opbergvak in het dasboard l l

Sleutel met twee knoppen / 3e sleutel ll ll - / € 50

Ruiten met impulsbediening aan kant chauffeur l l

Draadloze oplader smartphone + opbergruimte l l € 180

Uittrekbaar tafeltje + uittrekbare bekerhouder l l € 150

Dashboard lade l l € 150

Rokerskit + Pollen filter l l € 30

Handbediende Airoconditioning l l € 2.300

Snelheidsbegrenzer 80 km/h l l

Pack Comfort Z.E.*** l l € 2.500

l Standaard / l Optie / -  Niet beschikbaar

Gesloten
bestel

Platform
cabine

Prijs excl. 
b.t.w.

Veiligheid/bescherming
ESP + ASR + Extended grip ll ll

Parkeerhulp l - € 350

Parkeerhulp + camera l - € 500

Dode hoek spiegel l l € 50

Cruise Control / snelheidsbegrenzer l l

Airbag chauffeur / zijairbag chauffeur ll ll - / € 200

Mistlampen l l € 50

Versterkt slot achterkant en zijkant l - € 500

Laadruimte
LED verlichting laadruimte l - € 50

Stalen scheidingswand/beklede scheidingswand ll l-

Achterdeuren zonder ruit 180O l -

Achterdeuren zonder ruit 270O ** l - € 320

Bedrading voor aanpassing carrosserie l l € 50

Elektronicabox voor carrosserie l l € 280

Pack Delivery Z.E. ** l - € 800

Z.E. uitrusting
Oplaadkabel 32A 6m,plug mode 3 type 2 l l

Laadkabel Z.E. - 10A mode 2 l l € 500

Z.E. voice l l

Z.E. stripping l -

Z.E. dashboard l l

MASTER 3TI PLATFORM FWD Z.E
Model Catalogusprijs netto BTW BPM Consumentenprijs
L2H1 € 63.940,00 € 13.427,40 € 0,00 € 77.367,40

L3H1 € 64.240,00 € 13.490,40 € 0,00 € 77.730,40

MASTER 3TI GESLOTEN BESTEL FWD Z.E
Model Catalogusprijs netto BTW BPM Consumentenprijs
L1H1 € 63.500,00 € 13.335,00 € 0,00 € 76.835,00

L1H2 € 64.400,00 € 13.524,00 € 0,00 € 77.924,00
L2H2 € 65.300,00 € 13.713,00 € 0,00 € 79.013,00
L3H2 € 66.200,00 € 13.902,00 € 0,00 € 80.102,00

AFLEVERINGSKOSTEN
Master Z.E. (geldt voor alle uitvoeringen)               € 995,00 

* Dezelfde kleuren en productie beperking als voor de Master Diesel
** Niet beschibaar op L1H1 & L1H2
 *** Mistlampen, inklapbare sleutel met 2 knoppen + handsfree toegang, airconditioning



renault-trucks.nl

START & DRIVE
Onderhouds- en reparatie contacten die 
zijn aangepast aan uw activiteiten om uw 
budget  te beheren en maximale inzet-
baarheid van uw voertuig te garanderen.

RENAULT TRUCKS 24/7
Een netwerk van experts die u in 16 
verschillende talen te woord kunnen staan 
en die kwalitatief hoogwaardige service  
en pechhulpverlening kunnen bieden,  
7 dagen per week en 24 uur er dag.

RENAULT TRUCKS FINANCIAL 
SERVICES
Financierings- en verzekerings-
oplossingen op maat voor aanschaf
of lease van uw voertuigen.

ORIGINELE ONDERDELEN
Met het aanbod aan originele
onderdelen van Renault Trucks bent u 
ervan verzekerd dat de prestaties van uw 
voertuigen op peil blijven.

2 JAAR GARANTIE OP ORIGINELE 
RENAULT TRUCKS-ONDERDELEN
Met de garantie van 2 jaar op originele 
onderdelen biedt Renault Trucks u de 
ideale bescherming en de beste prijs-
kwaliteitverhouding.


