
Туслах хэрэгслүүд
Аялалд хэзээд бэлэн
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1. Унадаг дугуй ба цанын тээш. Амьдралын идэвхтэй хэв маягийг эрхэмлэдэг, спортоор хичээллэдэг хэн бүхний хувьд чухал шаардлагатай зүйл. Бэхэлгээний олон төрлийн 
арга, бүхий /нилээд хэдэн цана унадаг дугуй/ байршуулах боломжоор хангасан 2.  Дээврийн ачааны тавиур. Унадаг дугуй, цана, сноуборд, тусдаа тээшний хайрцаг зэргийг 
тээвэрлэхэд нэн тохиромжтой. Реногийн бүх техникийн шаардлагад нийцсэн ба тээвэрлэж буй ачааны аюулгүй байдлыг баталгаатай хангадаг. Хүнд нөхцлийн статик тест, бат бэх 
чанарын туршилт, краш-тест (ослын тест) зэрэг нарийн туршилт, тест шалгалтанд тэнцсэн.3.  Дээврийн битүү тээш. Энэхүү тээш нь хоёр талаасаа онгойдог ба ачаа ачихад хялбар 
болгохын тулд тээшний тагийг нээлттэй тогтоох системтэй. 4,5. Тээшний торон дугтуй. Таны автомашины тээшин дотор хөдөлгөөний явцад жижиг зүйлс тарахаас сэргийлж, 
тэдгээрийг хадгалах орон зайг үүсгэсэн. 6. Тээшний шалавч. Тээшний тасалгааны хэмжээнд яг тохирох ба дурын зүйлсээ (асгаж цалгих зүйлс) тээвэрлэхэд ч тохиромжтой. 
Шалавчийг тээшнээс хялбархан салгаж усаар угааж цэвэрлэх боломжтой. 7. Салоны хивсэнцэр шалавч. Салоны даавуун ба резинэн хивсэнцэр нь автомашины хэмжээнд яг 
тохирсон ба хөдөлгөөний үед гулсаж гүйхгүй найдвартай бэхлэгдсэн. Жолоочийн суудлын хивсэнцэр дээр машины логог хийж өгсөн. 8. Рено авто цуглуулга. Аюул, ослын үед 
анхны тусламжийн хайрцгийг автомашинд байнга бэлэн байлгадаг ба онцгой нөхцөлд хэрэглэхэд ойр дөхөм газар байрлуулсан. 9. Фаркоп. Renault-ийн энгийн бөгөөд хэрэглэхэд 
хялбар фаркоп нь янз бүрийн хүнд жинтэй ачаа тээвэрлэх боломжоор хангана. 
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Дизайн ба тав тух
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10. Дугуйны колпак. Орчин үеийн дизайн нь машины дүр төрхийг илэрхийлж, хувь хүний онцлог байдлыг тодотгож өгдөг. 11. Хөнгөн хайлшин обуд. Автомашиныг гоёмсог, эрч 
хүчтэй харагдуулдаг. Дискнүүд нь Европ стандартын дагуу хийгдсэн ба машины динамик шинж чанарыг хадгалахын тулд анхны дизайны хэмжигдэхүүнийг дагаж мөрдсөн. 12. 
Тохойн тавиур. Автомашины салоны загварт онцгой сайн зохицсон, үзэг, гар утас, бусад жижиг зүйлсийг хадгалах нэмэлт сав болно.13. Радиаторын хамгаалалт. Хөргөлтийн 
системийн найдвартай ажиллагаанд радиатор үргэлж цэвэрхэн байх нь чухал. Монголын нөхцөлд энэ нь тийм ч амар зүйл биш боловч тус радиаторын хамгаалалт нь капотны 
доорх орчныг гадны хүчин зүйлсийн таагүй нөлөөллөөс хамгаална.14. Машин байрлуулах, зогсоох радар.  Машин байрлуулах радар нь хязгаарлагдмал орон зайд болон 
орчны үзэгдэх байдал муу үед жолоочийн найдвартай туслагч мөн. 15. Авто дохиолол. Дохиолол нь автомашиныг элдэв хулгайлагаас найдвартай хамгаална. Үндсэн дохиолол 
нь автомашины цахим системийг хамгаалалтын системтэй зөв холбож нэгтгэнэ. 16. Хаалганы чимэг жийрэг. Загварлаг молдинг нь автомашиныг онцгой шинжтэй болгож, 
кузовыг найдвартай хамгаална. 17. Тээшний хаалганы доор байрлалтай Рено лого
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