
NEW RENAULT DUSTER 

DRIVE THE CHANGE
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THE STYLE OF A TRUE  
OFF-ROAD VEHICLE

Wide wings and a tall stature reveal its personality: The New Renault Duster is a 
true off-road vehicle! Its muscular design is that of a true adventurer, but it is also 
at ease in town, with its elegant style, chrome-plated radiator grille and double-
optic front headlamps. Its sturdy and reassuring appearance are a reflection of 
its equipment. Driver airbag and ISOFIX are standard. With ABS, Emergency Brake 
Assist, passenger airbag (optional on PE version, standard on SE version), front 
seat side airbags (optional on PE and SE versions) and front seatbelt pyrotechnic 
pre-tensioners (optional on SE version), it benefits from renowned expertise and 
safety. The New Renault Duster takes care of your wallet and the environment: It 
has moderate running costs due to an optimised maintenance programme and 
a fuel efficient and environment-friendly engine which has proved its reliability.
Feel confident with the New Renault Duster.

الرفارف العري�سة والهيكل الطويل يك�سفان �سخ�سيتها القوية: اإن رينو دا�سرت اجلديدة �سيارة طرق وعرة حقيقية. 

اإذ ل يعك�س ت�سميمها القوي روح املغامرة فقط ولكن يجعلها �سيارة مريحة يف املدن، اإ�سافة اإىل ت�سميمها الأنيق 

و�سبكة امل�سعاع املغطاة بالكروم وامل�سابيح الأمامية املزدوجة جند اأن مظهرها القوي واملوحي بالطماأنينة والراحة 

اأ�سا�سيان. مع نظام منع غلق   ISOFIX ونظام  لل�سائق  الهوائية  الو�سادة  ملعداتها وجتهيزاتها.  انعكا�س  اإل  ما هو 

املكابح، ونظام امل�ساعدة لفرامل الطوارئ، والأكيا�س الهوائية للركاب )اختياري يف طراز PE، اأ�سا�سي يف طراز 

SE(، الأكيا�س الهوائية اجلانبية للمقعد الأمامي )اختيارية يف الطرازين PE وSE(. م�سدات اأحزمة اأمان املقاعد 
والأمان  املعروفة  اخلربات  من  ت�ستفيد   )SE طراز  يف  )اختيارية   Pyrotechnic بنظام التي تعمل  الأمامية 

ت�سغيلها  فتكاليف  والبيئة:  ميزانيتك  اجلديدة  دا�سرت  رينو  �سيارة  تراعي  التجارب.  على  واملبني  بالعلم  املكت�سب 

ا�ستهالك  بتميزه يف كفاءة  اأثبت م�سداقيته  الذي  نوعه وحمركها  الأف�سل من  منخف�سة نظرًا لربنامج �سيانتها 

الوقود واعتباره �سديقًا للبيئة. ا�سعر بالثقة مع رينو دا�سرت اجلديدة.
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The New Renault Duster fears no terrain. Provided with a high ground clearance and large ramp breakover angles, it has true 4 x 4 
capabilities. Its structure allows it to naturally cope with all road and track conditions. The New Renault Duster is a light, compact vehicle 
for its size, which gives it great agility and contributes to its off-road performance. A performance in which the new manual 6-speed* 
gearbox also plays its part. The low 1st gear (5.79 km/h at 1,000 rpm) allows for driving over rough ground, starting on a slope, under 
load or holding the vehicle back when going downhill. With its intuitive 4 x 4* control, the New Renault Duster adapts to all situations, 
making driving easy and in complete safety! The New Renault Duster is also available in 4 x 2, 4-speed automatic transmission.

با�ستطاعة رينو دا�سرت اجلديدة قهر كافة اأنواع الت�ساري�س، فهي مرتفعة عن الأر�س وتتمتع بقدرة عالية على تخطي املنحدرات ذات الزوايا الكبرية دون اأن تعلق عليها. 

اأنواع الطرق والتغلب على جميع املعوقات. رينو دا�سرت اجلديدة هي �سيارة خفيفة  4×4 حقيقية حيث ت�سمح لها بنيتها بالتعامل ب�سكل طبيعي مع جميع  لديها قدرات 

ومدجمة من ناحية احلجم، وهذا ما يوفر لها ر�ساقة كبرية يف احلركة وي�ساهم يف حت�سني اأدائها على الطرق الوعرة. وي�ساهم يف حت�سني ذلك الأداء اأي�سًا علبة الرتو�س 

املزودة بناقل حركة يدوي جديد بـ 6 �سرعات* حيث تبلغ ال�سرعة الأوىل املنخف�سة )79^5 كلم/�س عند 1000 لفة /دقيقة(، مما ي�سمح بقيادتها على الأرا�سي الوعرة 

وال�سري على املنحدرات اأو حتت وطاأة الأحمال الثقيلة اأو اإيقاف ال�سيارة اأثناء نزولها املنحدرات. ومع نظام التحكم الذكي 4×4* اأ�سبح باإمكان رينو دا�سرت اجلديدة اأن 

تتاأقلم مع جميع اأنواع الطرقات ب�سهولة تامة مما يجعل القيادة اآمنة للغاية. رينو دا�سرت اجلديدة متوفرة اأي�سًا بناقل حركة اأوتوماتيكي بـ4 �سرعات 4×2.

* Available in 4 x 4 version.

COPES WITH ALL TERRAINS

2WD Mode: 
-  Operation: engine torque distributed to the front wheels.
-  Conditions of use: road surfaces with good grip conditions and 

motorways.
-  Advantage: optimised fuel consumption.

Automatic Mode:
-  Operation: automatic distribution of engine torque over the four 

wheels depending on grip conditions.
-  Conditions of use: all types of road surfaces in all grip conditions and 

on slippery road surfaces in particular (rain, snow, ice, etc.).
-  Advantage: better compromise between road-holding and traction 

whatever the grip conditions, thus providing maximum safety.

Lock Mode:
-  Operation: engine torque distributed to all four wheels. Engine control 

and braking suited to 4 x 4 usage. 
-  Conditions of use: difficult stretches and off-road tracks (rough 

surfaces, mud, soil, sand) at low speed (< 80km/h).
- Advantage: maximises off-road capabilities.
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- نظام العمل: توزيع عزم املحرك على العجلتني الأماميتني. 

- ظروف ال�ستخدام: الطرق املعبدة التي توفر ظروف الثبات اجليد لل�سيارات وعلى الطرق ال�سريعة. 
- املميزات: توفري متميز يف ا�ستهالك الوقود. 
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-  نظام العمل: توزيع اأوتوماتيكي لعزم املحرك على الأربع عجالت تبعًا لظروف الثبات على �سطح الطريق. 
حالت    يف  خا�سة  املنزلقة  الطرق  وعلى  الأ�سطح  وظروف  الطرق  اأنواع  كافة  ال�ستخدام:  ظروف   - 

    )الأمطار، الثلج، اجلليد، اإلخ..(. 

اأيًا كانت حالة الطريق مما يوفر  املميزات: يوفر التوازن املثايل بني التما�سك على الطريق واجلر   - 
    اأكرب قدر من ال�سالمة والأمان.
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-  نظام العمل: توزيع عزم املحرك على الأربع عجالت. التحكم باملحرك ونظام الفرامل 

     منا�سب لنظام 4×4.

على      رمال(  طينية،  اأرا�سي  وحل،  وعرة،  )طرق  املعبدة  وغري  الوعرة  الطرق  ال�ستخدام:  ظروف   - 
     ال�سرعة املنخف�سة اأقل من 80 كلم/ �س.

- املميزات: م�ساعفة قدرات ال�سيارة على الطرق الوعرة.

*متوفر يف فئة 4×4.
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COMFORT À LA CARTE
The New Renault Duster has a large and comfortable interior with 
air conditioning as standard. Practical and functional, its passenger 
compartment can hold 5 passengers and provides up to 475 litres of 
boot space (depending on the version), easily providing enough space 
to carry all their luggage and leisure equipment. With the back seat 
folded down, the available space goes up to 1,636 litres. Folding the front 
passenger seat down enables objects as long as 2.65 m to be carried 
in the passenger compartment. Because drivers and their families have 
different expectations, the New Renault Duster offers equipment that 
concentrates on the essentials without being superfluous. Leaving you 
free to customise your New Renault Duster! To meet all requirements, 
various modular, visual and safety pack options are available. It’s simple: 
The New Renault Duster has a solution for all your needs. 

PE version: Modularity Pack including 1/3-2/3 folding rear bench seat, 
height adjustable front seatbelts, driver’s seat and steering wheel. 
PE version: Safety Pack including ABS, Emergency Brake Assist, 
deactivatable front passenger airbag and front seats side airbags. 
SE version: Exterior Look Pack including satin chrome finish on door 
mirrors and roof rails, satin chrome finished front and rear skid plates 
and side skirts, extra tinted rear windows, rear quarter glass and rear 
windscreen. 
SE version: Safety Pack including front seats side airbags and front 
seatbelt pyrotechnic pre-tensioners (with optional leather seats).

اأ�سا�سي جلميع  تتميز رينو دا�سرت اجلديدة مب�ساحة داخلية كبرية ومريحة مزودة بجهاز تكييف للهواء 

5 ركاب وتوفر  اأن تت�سع مق�سورتها لت�سع  اإ�سافة اإىل متيزها مبقاعدها العملية حيث ميكن  الطرازات، 

حيزًا لالأمتعة ي�سل اإىل 475 لرت )وفقًا للطراز(، فباإمكانها ب�سهولة اأن توفر لهم م�ساحة �سا�سعة لتت�سع 

جلميع اأمتعتهم وم�ستلزماتهم خالل الرحالت. مع خا�سية طي املقاعد اخللفية ترتفع م�ساحة التخزين 

املتوفرة لت�سل اإىل 1636 لرت، ومع طي مقعد الراكب الأمامي ميكن حتميل اأطوال ت�سل اإىل 65^2 مرت 

بكل �سهولة داخل �سالون ال�سيارة. ونظرًا لتباين توقعات ال�سائقني واأ�سرهم، ت�سب رينو دا�سرت اجلديدة 

تركيزها على املعدات الأ�سا�سية تاركة لك حرية تعديل خ�سائ�سها، لذا لتلبية جميع الحتياجات حتر�س 

رينو دا�سرت اجلديدة على توفري خيارات التعديل لتلبية جميع الحتياجات املختلفة وجمموعة اخليارات 

الب�سرية وخيارات ال�سالمة. بب�ساطة: رينو دا�سرت اجلديدة لديها احلل جلميع احتياجاتك.

PE RGôW: ت�سمل حزمة التعديالت مقاعد خلفية قابلة للطي بن�سبة 1/3- 2/3، قابلية تعديل ارتفاع 
اأحزمة الأمان الأمامية ومقعد ال�سائق، وعجلة القيادة. 

PE RGôW: ت�سمل حزمة ال�سالمة نظام منع غلق املكابح، ونظام امل�ساعدة لفرامل الطوارئ، والو�سادة 
الهوائية للمقاعد الأمامية غري القابلة للتعديل، وو�سائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية.

SE RGôW: ت�سمل حزمة املظهر اخلارجي �سقل مرايا الأبواب وق�سبان ال�سقف بالكروم، و�سقل لوحي 
احلماية ال�سفليني الأمامي واخللفي بالكروم، وعتب اجلوانب، ونوافذ خلفية ذات زجاج مظلل، ونوافذ 

ربعية خلفية وزجاج خلفي.

SE RGôW: ت�سمل حزمة ال�سالمة و�سادات هوائية جانبية للمقاعد الأمامية وم�سدات اأحزمة اأمان 
املقاعد الأمامية التي تعمل بنظام Pyrotechnic )مع مقاعد جلدية اختيارية(.
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ENVIRONMENT

SE LEATHER PACK
SE with leather upholstery and Safety Pack including front 
seats side airbags and front pyrotechnic pre-tensioners.

Elegance, safety and comfort in the finest details.

PE
The PE version offers grey carbon fabric seats, star grey 
interior trim (centre console, air vent surrounds and front 
door handles), tinted windows, radio-CD MP3 (with AUX, USB, 
Bluetooth, steering audio controls and 4 speakers) and central 
locking as standard.

PE RGôW

يوفر طراز PE مقاعد قما�سية ذات لون رمادي داكن، واإطارات داخلية ذات لون 

الأبواب  الهواء، ومقاب�س  رمادي لمع )الكون�سول املركزي، وحواف فتحات مرور 

الأمامية(، ونوافذ مظللة وراديو – CD و MP3 )AUX، وUSB، وبلوتوث، مفاتيح 

مركزي  وقفل  �سوت(  مكربات  و4  القيادة،  عجلة  يف  مدجمة  بال�سوت  للتحكم 

ككماليات اأ�سا�سية.

SE
For a refined and functional interior environment, the SE version is adorned with 
shiny brown fabric seats, leather steering wheel and shiny brown interior trim as 
standard (centre console, air vent surrounds, front door handles, steering wheel 
trim, handbrake console and decorative strips on door panels). 16” alloy wheels, 
foglamps, power door mirrors, rear power windows, 6-function on-board trip 
computer, Modularity Pack, ABS+EBA, deactivatable front passenger airbag are 
standard, ideal for all your leisure trips. 

SE RGôW

من اأجل دواخل عملية ومريحة فاإن طراز SE مزين مبقاعد قما�سية ذات لون بني براق، وعجلة قيادة من اجللد، 

واإطارات داخلية ذات لون بني لمع ككماليات اأ�سا�سية )الكون�سول املركزي، وحواف فتحات مرور الهواء، ومقاب�س 

الأبواب الأمامية، واإطار عجلة القيادة، ولوحة فرامل اليد، و�سرائط تزيني على اإطارات الأبواب( وجنوط قيا�س 16 

م�سنوعة من خليط من املعادن، وم�سابيح ال�سباب، ومرايا الباب الكهربائية، ونوافذ خلفية كهربائية، وكمبيوتر 

والو�سادة  الطوارئ،  لفرامل  امل�ساعدة  ونظام  املكابح،  غلق  منع  التعديالت، ونظام  وحزمة  وظائف،   6 ذي  الرحلة 

الهوائية ملقعد الراكب الأمامي غري القابلة للتعديل ككماليات اأ�سا�سية، ال�سيارة منا�سبة بحق لرحالتك الرتفيهية.

SE RGôW ‘ ájó∏÷G πNGhódG
متتع مبزيد من الرفاهية يف طراز SE مع حزمة الأمان والتنجيد التي ت�سمل و�سائد الهواء 

Pyrotechnic اجلانبية الأمامية وم�سدات اأحزمة اأمان املقاعد الأمامية التي تعمل بنظام

الأناقة وال�سالمة والراحة يف اأدق التفا�سيل.
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ACCESSORIES

DIMENSIONAL DIAGRAMS

LUGGAGE COMPARTMENT CAPACITY 
(DM3 ISO 3832)

4x2 4x4
 á©àeC’Gh ÖFÉ≤◊G á£æ°T á≤£æe á©°S

 (3832 hõjBG 3 Îª«°ùjO)
Under luggage space cover with
repair kit/spare wheel

475/475 443/408
                حتت اأر�سية �سنطة ال�سيارة غطاء يحتوي

                اأدوات �سيانة ال�سيارة/ الإطار الحتياطي

Maxi fold-down rear seat with
repair kit/spare wheel

1,636/1,636 1,570/1,604
                مقعد خلفي يطوى بالكامل حتته 

                اأدوات �سيانة ال�سيارة/ الإطار الحتياطي

DIMENSIONED DRAWING (MM) (ºe) ΩÉ©HC’G §£fl
A Wheelbase 2,673 اأ         قاعدة العجالت 

B Overall length 4,315 ب       الطول الكلي

C Front overhang 822 ج        الربوز الأمامي

D Rear overhang 820 د        الربوز اخللفي

E Front track 1,559 هـ       عر�س ال�سيارة من الأمام

F Rear track 1,560 و        عر�س ال�سيارة من اخللف

G Overall width without/with door mirrors 1,822/2,000 ز         العر�س الكلي بدون/ مع مرايا الأبواب

H Unladen height/with roof bars                              1,634/1,690 1,626/1,682 حـ       الرتفاع بدون حتميل/ مع ق�سبان ال�سقف

K Ground clearance (unladen) 4 x 2 / 4 x 4                 205/210 ك       الرتفاع عن الأر�س )بدون حتميل( 4×2 / 4×4

L Rear knee room 183 ل        م�ساحة الركب يف املعقد اخللفي

M Front elbow width 1,411 م        عر�س امل�ساحة املخ�س�سة للمرفق يف املقعد الأمامي

M1 Rear elbow room 1,438 م1      م�ساحة و�سع املرفق يف املقعد اخللفي

N Front shoulder width 1,387 ن1      عر�س م�ساحة الأكتاف يف املقعد الأمامي

N1 Rear shoulder width 1,400 ن1      عر�س م�ساحة الأكتاف يف املقعد اخللفي 

P1 Distance between hip joint and ceiling in front seats 906 ع1       امل�سافة بني مف�سل الورك وال�سقف يف املقاعد الأمامية 

P2 Distance between hip joint and ceiling in rear seats 895 ع2       امل�سافة بني مف�سل الورك وال�سقف يف املقاعد اخللفية

Y2 Interior width between wheel arches 1,002 ذ2       العر�س الداخلي بني بيت العجالت

Z1 Loading length, rear seat in place 992 �س1    طول التحميل اأثناء بقاء الكر�سي اخللفي على حالته العادية

Z2 Loading length with rear seats folded 1,760 �س2    طول التحميل عند طي الكر�سيني اخللفيني

RAMP BREAKOVER ANGLES äÉÑ£ŸG »£îJ ÉjGhR
1 Approach angle                                                          30° 30° 1         زاوية الإقرتاب

2 Ramp breakover angle                                               24° 22° 2         زاوية تخطي املطبات

3 Departure angle                                                         36° 35° 3         زاوية النزول

16" STEEL WHEEL RIMS 16" ALUMINIUM WHEEL RIMS

COLOURS

HUBCAPS AND RIMS

CAJOU BROWN (CNA) GLACIER WHITE (369)BASALT GREY (KNM) MERCURY (D69) NAVY BLUE (D42)PEARL BLACK (676)

1. FRONT TUBE
This low, horizontal, 60mm diameter stainless steel 
tube accentuates the powerful and sleek character 
of your Renault Duster. It naturally complements the 
lateral bars.

1. LATERAL BARS
These lateral 60mm diameter stainless steel tubes 
protect and follow the line of the side skirts giving 
the imposing silhouette of the Renault Duster an 
undeniable elegance. They are compatible with the 
front flaps.

2. WING EXTENDERS, FRONT AND REAR FLAPS,  
SIDE PROTECTORS FOR WIDE DOORS
This combination protects the front and rear wheel 
arches against spatter and friction in particular, 
protects door bottoms and side skirts, and limits sundry 
spatter. It also accentuates the vehicle's expression 
of sturdiness, security and multi-purposeness. It 
coordinates perfectly with the deliberate and expansive 
design of the Renault Duster's wings. 

3. BLACK FRONT CENTRAL ARMREST
The front central armrest affords extra comfort to the 
driver during the trip and provides the passengers with 
an additional and discrete storage space (also available 
in light grey).

4. STANDARD TOWBAR
Designed for continuous use.

5. BOOT SILL
This both protects and elegantly adorns the rear of your 
Renault Duster whether in the town or in the country.

6. NOVESTRA RUBBER FLOOR MAT
Intended for use in severe conditions, the 4-piece 
rubber floor mat gives effective protection against 
snow and mud.

7. MADRIGAL TEXTILE FLOOR MAT
4-piece custom mat with rich velvet finish to protect the 
floor from wear and moisture in style. 100% compatible 
with the original dimensions. In black.
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يربز هذا الأنبوب الأفقي املنخف�س امل�سنوع من مادة ال�ستانل�ستيل بقطر  

60مم قوة وان�سيابية �سيارة رينو دا�سرت اجلديدة، ويتكامل ب�سكل طبيعي 

مع الق�سبان اجلانبية.
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حتمي هذه الق�سبان اجلانبية امل�سنوعة من مادة ال�ستنانل�ستيل بقطر 

ظاًل  ال�سيارة  مانحة  اجلوانب  عتب  خط  متبعة  ال�سيارة  جوانب  مم   60

مهيبًا واأناقة ل ميكن اإنكارهما. اإ�سافة اإىل اأنها تتوافق مع األواح املقدمة.
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املتطاير  الرذاذ  من  الإطارات  دوران  منطقة  املجموعة  هذه  حتمي 

من  وحتد  اجلوانب  وعتب  الأبواب  اأ�سفل  منطقة  وحتمي  والحتكاك، 

جتفيف ال�سم�س للرذاذ، كما اأنها اأي�سًا تربز مظاهر قوة ال�سيارة وتعطي 

�سعورًا بالأمان واملتانة وتعدد الأغرا�س، وهي تتنا�سق متامًا مع الت�سميم 

املدرو�س واملت�سع لرفارف رينو دا�سرت اجلديدة.

Oƒ°SC’G »eÉeC’G §°SƒàŸG ´GQòdG óæ°ùe .3

يوفر م�سند الذراع املتو�سط الأمامي راحة اإ�سافية لل�سائق اأثناء الرحلة 

باللون  اأي�سًا  )متوفر  ومنف�سلة  اإ�سافية  تخزين  م�ساحة  للراكب  ويوفر 

الرمادي الفاحت(.

»°SÉ«b ô£b ±É£N .4

م�سمم لال�ستخدام امل�ستمر

»Ø∏ÿG ΩGó°üdG .5

يحمي موؤخرة ال�سيارة رينو دا�سرت اجلديدة ويزينها يف املدينة اأو الريف.

GÎ°ùaƒf ´ƒf øe á«WÉ£e á«°VQCG äÉ°SGhO .6

املطاطية  الدوا�سات  وتوفر  القا�سية،  الظروف  يف  لال�ستخدام  م�سممة 

املكونة من 4 قطع حماية فعالة �سد الثلج والوحل.

∫ÉéjQOÉe ´ƒf øe è«°ùædG øe áYƒæ°üe á«°VQCG äÉ°SGhO .7

4 دوا�سات عادية ذات ملم�س ناعم حلماية الأر�سية من التاآكل والرطوبة. 

متوافقة بن�سبة 100% مع الأبعاد الأ�سلية. متوفرة باللون الأ�سود.

جنوط من الفولذ قيا�س 16 بو�سة  جنوط من الألومينيوم قيا�س 16 بو�سة

OÉ©HC’G

اأغطية الإطارات واجلنوط

äGQGƒ°ù°ùc’G ¿GƒdC’G

(CNA) بني بلون الكاجو (KNM) رمادي بلون البازلت (D69) رمادي بلون الزئبق اأ�سود مائل اإىل الرمادي (676) اأبي�س ثلجي (369) (D42) اأزرق داكن



EQUIPMENT AND OPTIONS

2.0 16V 2.0 16V
4 x 2 4 x 4

Engine code MJ MJ كود املحرك

Gearbox type 4-speed automatic 6-speed manual نوع علبة الرتو�س

Emission control level Euro 4 Euro 4 م�ستوى التحكم يف االنبعاثات 

Number of seats 5 5 عدد املقاعد 

Engine type F4R F4R نوع املحرك 

Engine air supply Normally aspirated Normally aspirated تزويد املحرك بالهواء

ENGINE ∑ôëŸG
Engine type F4R 403 F4R 400 نوع املحرك 

Capacity (cm3) 1,998 1,998 قدرة املحرك )�سم3) 

Bore x Stroke (mm) 82.7 x 93 82.7 x 93 قطر االإ�سطوانة × م�سافة ال�سوط )مم(

Number of cylinders / valves 4 in-line / 16 4 in-line / 16 عدد االإ�سطوانات / ال�سمامات 

Compression ratio 11 11 ن�سبة االإن�سغاط 

Peak power (hp) 135 135 الطاقة الق�سوى )ح�سان( 

Peak power rating (rpm) 5,500 5,500 قيا�س القوة الق�سوى )لفة/ دقيقة( 

Peak torque Nm CEE (Nm) 195 195 اأق�سى عزم Nm CEE )نيوتن/ مرت( 

Peak torque rating (rpm) 3,750 3,750 قيا�س اأق�سى عزم )لفة/ دقيقة( 

Type of injection
Sequential  
multi-point

Sequential  
multi-point

نوع احلقن

Fuel Petrol Petrol الوقود 

Particle filter - - فلرت تنقية الغاز املنبعث من ال�سخام 

GEARBOX ¢ShÎdG áÑ∏Y
Gearbox type/index DP0*116 TL8*T03 نوع علبة الرتو�س/ املوؤ�سر

Number of forward gears 4 6 عدد النقالت االأمامية 

Speeds at 1,000 rpm: in 1st / 2nd / 3rd gear 10.27 / 18.67 / 27.98 5.79 / 9.97 / 15.27 ال�سرعة عند 1000 لفة / دقيقة: يف حال ا�ستخدام النقلة االأوىل/ الثانية/ الثالثة

Speeds at 1,000 rpm: in 4th / 5th / 6th gear 39.37 / - / - 22.03 / 29.60 / 38.26 ال�سرعة عند 1000 لفة / دقيقة: عند ا�ستخدام النقالت الرابعة/ اخلام�سة/ ال�ساد�سة

STEERING IOÉ«≤dGh ¬«LƒàdG
Manual / power-assisted (standard) Power-assisted (hydraulic) Power-assisted (hydraulic) يدوي/ تعزيز اأوتوماتيكي )اأ�سا�سي(

Turning circle between pavements / walls (m) 10.44 / 10.76 10.44 / 10.76 م�ساحة الدوران املطلوبة عند اال�ستدارة اأمام االأر�سفة/ احلوائط )م( 

Number of steering wheel turns 3.3 3.3 عدد دورات عجلة القيادة 

AXLES QhÉëŸG

Front axle type MacPherson type with rectangular lower arm and anti-roll bar نوع املحور االأمامي

Rear axle type
Flexible axle with programmed deflection 

and spiral springs
MacPherson  

multilink suspension
نوع املحور اخللفي

WHEELS AND TYRES العجالت والإطارات
Reference wheel rims 6.5 J 16 6.5 J 16 مرجع جنوط االإطارات 

Reference tyres 215 / 65 R 16 M+S 215 / 65 R 16 M+S مرجع االإطارات 

BRAKING πeGôØdG ΩÉ¶f
Brake circuit type X X نوع دائرة الفرامل 

ABS Bosch 8.1 Optional Standard نظام منع غلق املكابح من نوع بو�س 1^8 

EBA (Emergency Braking Assistance) Linked to ABS Linked to ABS نظام امل�ساعدة لفرامل الطوارئ

Electronic brake effort proportioning system Linked to ABS Linked to ABS نظام توزيع قوة الفرامل االإلكرتوين 

ESP (Electronic Stability Program) - - برنامج الثبات االإلكرتوين 

Booster: single (S) Double (D) - dia. (") S - 10" S - 10"  ("( .dia-(D( مزدوج (S( موؤازر الفرامل: مفرد

Front: Ventilated Discs (VD) dia. (mm) / thickness (mm) VD 280/24 VD 280/24  اأمامي: اأقرا�س ت�سمح مبرور الهواء dia. )مم(/ �سمك )مم(

Rear: Drum (D) / dia. (inches) D - 9 inches D - 9 inches اجلهة اخللفية: طنبورة )طبلة( / dia. )بو�سة(

PERFORMANCE AGOC’G
Aerodynamics S (m2) / Cx 2.42/0.42 2.42 / 0.40   S (m2( / Cx الديناميكا الهوائية

Top speed (km / h) 170 178 ال�سرعة الق�سوى )كم/ �ساعة(

0 - 100 km / h (s) 10.7 10.2 (s( 0-100 كلم/ �ساعة

400 m stopping distance (s) 17.8 17.6  (s( التوقف على بعد م�سافة 400 مرت

1,000m stopping distance (s) 32.7 32.1  (s( التوقف على بعد م�سافة 1000 مرت

CONSUMPTION AND EMISSIONS (IN L / 100 KM AND G / KM) االنبعاثات واال�ستهالك )يف ل/ 100 كم، ج / كم (

CO² ( g / km) 195 185 ثاين اأك�سيد الكربون )ج/ كم( 

Urban cycle (cold start - l / 100km) 10.9 10.3 دورة يف املناطق احل�سرية )بداية على البارد - ل/ 100 كم( 

Extra-urban cycle (l / 100 km) 6.8 6.5 دورة يف املناطق احل�سرية الوعرة )ل/ 100 كم(

Full cycle (l / 100 km) 8.2 7.8 دورة كاملة )لرت/ 100 كم(

CAPACITY IQó≤dG
Fuel tank (litres) 50 50 خزان الوقود )بالليرتات( 

WEIGHT (KG) (ºéc) ¿RƒdG
Kerb weight (kg) 1,205 1,300 وزن ال�سيارة بدون ركاب اأو حقائب )كجم(

Kerb weight on front axle (kg) 750 770 وزن ال�سيارة بدون ركاب اأو اأمتعة عند املحور االأمامي )كجم(

Kerb weight on rear axle (kg) 455 530 وزن ال�سيارة بدون ركاب اأو اأمتعة عند املحور اخللفي )كجم( 

Gross vehicle weight (GVW) (kg) 1,775 1,850 اإجمايل وزن ال�سيارة )كجم( 

Gross Train Weight (GTW) (kg) 2,975 3,350 اإجمايل وزن ال�سيارة باحلمولة )كجم( 

Max. payload (kg) 570 550 احلمولة الق�سوى )كجم(

Max. braked trailer (within the GTW limit) (kg) 1,200 1,500 اأق�سى وزن لل�سيارة عند قطرها )�سمن حدود اإجمايل وزن ال�سيارة باحلمولة( )كجم(

Max. unbraked trailer (kg) 640 685 اأق�سى وزن لل�سيارة عند رفعها )كجم(

EXTERIOR APPEARANCE »LQÉÿG πµ°ûdG
Bumpers Black Body-tone/black ال�سدامات

Outside door handles Black Body-tone مقاب�س االأبواب اخلارجية

Black door mirrors • • مرايا اأبواب �سوداء

Satin chrome door mirrors - °(3) مرايا اأبواب م�سقولة بالكروم

Black longitudinal roof rails • • ق�سبان �سقف طولية �سوداء

Satin chrome longitudinal roof rails - °(3) ق�سبان �سقف طولية م�سقولة بالكروم

Front/ rear skidplate add-on with satin chrome appearance paint - °(3) األواح حماية اأمامية وخلفية مطلية بطالء له مظهر الكروم امل�سقول

Side skirt cover with satin chrome appearance paint - °(3) غطاء عتب جانبي مع طالء له مظهر الكروم امل�سقول

Tinted windows • • نوافذ مظللة عازلة للحرارة

Extra tinted rear windows, rear quarter glass and rear windscreen - °(3) .نوافذ خلفية مظللة تظليال اإ�سافيا، ونوافذ ربعية خلفية وزجاج خلفي

16" Steel wheels • - جنوط من ال�سلب مقا�س 16 بو�سة

16" Alloy wheels ° • جنوط من خليط من املعادن مقا�س 16 بو�سة

Metallic paint ° ° طالء معدين

SEATS AND INTERIOR   πNGhódGh óYÉ≤ŸG
Grey carbon fabric seats • - مقاعد قما�سية ذات لون رمادي داكن

Brown shiny fabric seats - • مقاعد قما�سية ذات لون بني براق

Dark leather seats - °(5) مقاعد جلدية داكنة اللون

All-in-one folding rear bench seat • - مقاعد خلفية قابلة للطي ومتعددة اال�ستخدامات

1/3 - 2/3 split folding rear bench seat °(1) • مقاعد خلفية قابلة للطي بن�سبة 1/3- 2/3

Height adjustable driver's seat °(1) • مقعد لل�سائق ميكن تعديل ارتفاعه

Height adjustable (tilt) steering wheel °(1) • عجلة قيادة ميكن تعديل ارتفاعها )ميلها)

Steering wheel trim  (Dark carbon/ Star grey) Shiny brown اإطار خا�س لعجلة القيادة

Black split leather steering wheel - • عجلة قيادة من اجللد امل�سقوق االأ�سود

Gear knob insert Dark carbon Satin chrome ع�سا نقل ال�سرعات

Central front panel, air vent surrounds, front door handles Star grey Shiny brown لوحة اأمامية مركزية، وحواف حميطة مبخارج الهواء، ومقاب�س االأبواب االأمامية

Decorative strip on door panels - Shiny brown �سريط ديكوري على اإطارات االأبواب

Door fabric trim strip - • �سريط مزرك�س لتزيني االأبواب

Handbrake console Dark carbon Shiny brown كون�سول املكابح اليدوية

Front seatback map pockets - • جيوب للخرائط يف ظهر الكر�سي االأمامي

Front door sill - • عتبة للباب االأمامي

ACTIVE AND PASSIVE SAFETY     áeÓ°ùdG 
ABS + Emergency Brake Assist °(2) • نظام منع غلق املكابح + نظام م�ساعدة املكابح يف حاالت الطوارئ

Driver airbag • • و�سادة هوائية لل�سائق

Front passenger airbag (deactivatable) °(2) • الو�سادة الهوائية للراكب االأمامي )ال ميكن اإيقافها(

Front side airbags °(2) °(4) / °(5) الو�سادات الهوائية اجلانبية للمقاعد االأمامية

Front seatbelts (3-point x 2, inertia reel) • • اأحزمة االأمان للمقاعد االأمامية )3 نقاط ×2، بكرة داخلية(

Height adjustment on front seatbelts °(1) • قابلية تعديل ارتفاع اأحزمة االأمان للمقاعد االأمامية

Driver seatbelt with unlock alarm (visual and audible) • • حزام اأمان ال�سائق مزود باإنذار عند عدم الغلق )ب�سري و�سمعي(

Unlock alarm (visual and audible) on front passenger seatbelt °(2) • اإنذار عدم اإحكام الغلق )ب�سري و�سمعي( حلزام اأمان الراكب االأمامي

Front seatbelts with pyrotechnic pretensioners - °(4) / °(5) pyrotechnic اأحزمة اأمان املقاعد االأمامية مزودة مب�سدات تعمل بنظام

Rear seatbelts (3-point x 3, inertia reel) • • اأحزمة االأمان للمقاعد اخللفية )3 نقاط ×3، بكرة داخلية(

Height adjustable 2 front + 2 rear headrests • • ميكن تعديل م�ساند الراأ�س االأمامية 2 + م�ساند الراأ�س اخللفية 2

Height adjustable 3 rear headrests (central curved headrest) ° • ميكن تعديل ارتفاع م�ساند الراأ�س اخللفية 3 )م�سند الراأ�س منحني من املنت�سف(

ISOFIX attachment system for child seats (sides of rear seat) • • نظام التثبيت ISOFIX ملقاعد االأطفال )جوانب الكر�سي اخللفي(

Emergency spare wheel • • اإطار احتياطي للطوارئ

DRIVING AND CONTROL EQUIPMENT   ºµëàdGh IOÉ«≤dG äGó©e
Rev counter • • عداد الدوران

Power-assisted steering • • تعزيز اأوتوماتيكي للتوجيه

Six- function on-board computer: total distance, trip distance, fuel used, average fuel 
consumption, kilometres remaining, average speed. - •

 كمبيوتر ذو 6 وظائف: يو�سح امل�سافة االإجمالية، وم�سافة  الرحلة، والوقود امل�ستخدم، ومعدل

ا�ستهالك الوقود، وعدد الكيلومرتات املتبقية، ومتو�سط ال�سرعة.

Door ajar indicator - • موؤ�سر عدم اإحكام غلق الباب

Coded engine immobiliser system • • نظام م�سفر ملنع ت�سغيل املحرك بدون املفتاح املالئم

VISIBILITY   ájDhôdG äGõ«¡Œ
Foglamps ° • م�سابيح ال�سباب

Door mirrors manually adjustable from inside • - مرايا االأبواب القابلة للتعديل من داخل ال�سيارة

Electrically operated door mirrors - • مرايا االأبواب الكهربائية

COMFORT   áMGôdG äGõ«¡Œ
Central door locking with radio frequency remote control • • غلق الباب والتحكم يف الراديو عن ُبعد

Front power windows • • نوافذ اأمامية تعمل بالكهرباء

Rear power windows - • نوافذ خلفية تعمل بالكهرباء

Front central courtesy light • - �سوء مبنت�سف ال�سيارة من االأمام ميكن ت�سغيله/ غلقه يدوياً

Front cenral courtesy light with map lamp - • �سوء مبنت�سف ال�سيارة االأمامي به م�سباح للقراءة

Cigarette lighter, mobile ashtray • • والعة �سجائر ومنف�سة �سجائر متحركة

Glovebox light - • �سوء ل�سندوق القفازات

Boot light • • اإ�ساءة داخل �سندوق االأمتعة

Manual air conditioning • • تكييف هواء يدوي

4-speed cooling / heating and ventilation with air circulation • • 4 �سرعات تربيد/ تدفئة ومراوح لتدوير الهواء

AUDIO (RAD43A)   (RAD43A)  ƒjOGôdG

Radio-CD MP3 4x15W with AUX jack, USB, Bluetooth (with audio streaming), 4 speak-
ers, audio controls on steering • •

راديو -CD MP3 4x15W مع منفذ AUX ، USB، بلوتوث )مع تدفق �سوتي(، 4 �سماعات، مفاتيح 

التحكم يف ال�سوت مدجمة يف عجلة القيادة

Steering controls: Bluetooth call hang on/ hang off (short push), call refuse (long push), 
music list access (mobile connected via USB/ Bluetooth audio streaming) • •

اأزرار التحك���م املدجم���ة يف عجل���ة القي���ادة: و�س���ع مكامل���ات البلوتوث عل���ى و�سع االنتظ���ار/ الغلق )كب�س���ة ق�سرية(، 

 /USB �رف�س ا�ستقبال املكاملة )كب�سة طويلة( الو�سول اإىل قائمة امللفات املو�سيقية )اجلوال مت�سل عرب مدخل ال

ت�سغيل ال�سوت بنظام البلوتوث(.

Contact list access (downloadable telephone book with visibility on radio screen) • • الو�سول اإىل قائمة االت�ساالت )هاتف قابل للتحميل به خا�سية العر�س على �سا�سة الراديو(

•= Standard °= Optional - = Not available • = اأ�سا�سي ° اختياري- غري متوفر
Options description äGQÉ«ÿG ∞°Uh
°(1) PE version (Modularity Pack): 1/3 - 2/3 split folding rear bench seat, height adjustable driver's seat, height adjustable (tilt) steering wheel and height adjustment on front seatbelts.
°(2) PE version (Safety Pack): ABS + Emergency Brake Assist, front passenger airbag (deactivatable), front side airbags and unlock alarm (visual and audible) on front passenger seatbelt.
°(3) SE version (Exterior Look Pack): Satin chrome door mirrors, satin chrome longitudinal roof rails, front/ rear skidplate add-on with satin chrome appearance paint, side skirt cover with satin     
       chrome appearance paint, extra tinted rear windows, rear quarter glass and rear windscreen.
°(4) SE version (Safety Pack): Front side airbags and front seatbelts with pyrotechnic pretensioners.
°(5) SE version (Leather Safety Pack): Front side airbags, front seatbelts with pyrotechnic pretensioners and dark leather seats.

°)PE RGôW (1 )حزمة التعديالت(: مقعد خلفي قابل للطي بن�سبة 1/3- 2/3، مقعد ال�سائق ممكن تعديل ارتفاعه، ميكن تعديل ارتفاع عجلة القيادة )زاوية امليل( وميكن تعديل اأحزمة اأمان املقاعد االأمامية.
°)PE RGôW (2 )حزمة ال�سالمة(: نظام مانع غلق املكابح + نظام م�ساعدة املكابح يف احلاالت الطارئة، و�سادات هوائية للراكب يف املقعد االأمامي )غري قابلة لالإيقاف(، و�سائد هوائية جانبية للمقاعد االأمامية واإنذار يف حالة عدم غلقها )ب�سري و�سمعي( حلزام اأمان الراكب يف املقعد االأمامي.

°)SE RGôW (3 )حزمة املظهر اخلارجي(: ت�سمل حزمة املظهر اخلارجي �سقل مرايا االأبواب وق�سبان ال�سقف بالكروم، و�سقل لوحي احلماية ال�سفليني االأمامي واخللفي بالكروم، وتغطية عتب اجلوانب بطالء له مظهر الكروم، ونوافذ خلفية ذات زجاج مظلل، ونوافذ ربعية خلفية وزجاج خلفي. 
.pyrotechnic حزمة ال�سالمة(: و�سائد هوائية جانبية للمقاعد االأمامية وم�سدات اأحزمة اأمان للمقاعد االأمامية تعمل بنظام( SE RGôW (4(°

°)SE RGôW (5 )حزمة �سالمة اجللد(: و�سائد هوائية جانبية للمقاعد االأمامية، واأحزمة اأمان للمقاعد االأمامية ذات �سداد يعمل بنظام pyrotechnic ومقاعد جلدية ذات لون داكن.

äGQÉ«ÿGh äGõ«¡éàdGá«æØdG äÉØ°UGƒŸGTECHNICAL SPECIFICATIONS
PE SE



FOR 114 YEARS, WE HAVE PROCLAIMED THE 
VIEW THAT FOR A VEHICLE TO BE IN TUNE WITH 
THE TIMES, IT HAS TO BE INNOVATIVE, MAKE 
A RESPONSIBLE COMMITMENT AND INSPIRE 
PASSION WHILE OFFERING SUSTAINABLE 
MOBILITY FOR ALL.

Our relationship with drivers and their passengers is founded on one simple idea: for a car 
to be popular, it has to be practical, reliable and suited to the lifestyle and expectations of 
each individual. this is why Renault offers general models, “cars for living”, accessible 
for everyone. from the first standardised models in France before the war, to the upcoming 
launch of the first range of electric vehicles, our aim has always been to make the motor 
car and mobility available to as many people as possible. 

Today, we are convinced that another world is possible; a world where the automobile is 
no longer a threat to the environment but instead combines mobility, safety and quality… 
for everyone.

We assert this vision every day, never losing sight of the fact that passion for motoring is, 
and will always be, what drives us forward. we want to bring new meaning to the automobile, 
so that it can take a different, more appropriate position with regard to social issues and so 
that it will always remain a sign of progress for Mankind.

The Renault vehicles for today and for the future are the founding stones of our
ambition to Offer sustainable mobility to all.

RENAULT. DRIVE THE CHANGE.

تاأ�س�ست فكرة عالقتنا بال�سائقني والركاب على فكرة واحدة ب�سيطة، مفادها اأن ال�سيارة لكي تكون �سعبية يجب اأن تكون 

 äGRGôW عملية وجديرة بالثقة واأن تكون منا�سبة لأ�سلوب حياة كل �سخ�س واأن تلبي توقعاته، ولهذا ال�سبب تقدم �سركة رينو

يف  املوحدة  الأوىل  الطرازات  من  ابتداًء  عليها،  احل�صول  اجلميع  باإمكان  احلياة«  اأجل  من  »�صيارات  اأي  عامة 
 IQÉ«°ùdG π©L ƒg π¶«°Sh Éæaóg ¿Éc ،فرن�سا يف فرتة ما قبل احلرب وانتهاء باأول جمموعة من ال�سيارات الكهربائية

.¢SÉædG øe øµ‡ OóY ÈcCG ∫hÉæàe ‘ π≤æàdGh ácô◊G ádƒ¡°Sh

واليوم نحن مقتنعون باإمكانية ôNBG ⁄ÉY OƒLh, عامل ل ت�سكل فيه ال�سيارة بعد الآن تهديدًا للبيئة، بل جتمع بدًل من ذلك 

.™«ªé∏d ... IOƒ÷Gh áeÓ°ùdGh π≤æàdG ádƒ¡°S ما بني

وها نحن نوؤكد هذه الروؤية كل يوم ودون اأن تغيب عن ناظرنا احلقيقة التي مفادها ƒg äGQÉ«°ùdÉH ∞¨°ûdG ¿CG, و�سيظل 

دومًا ما يدفعنا اإىل الأمام فنحن نريد اأن ن�سفي معنى جديدًا لل�سيارة بحيث ميكنها اأن تاأخذ موقعًا خمتلفًا ومالئمًا اأكرث 

يف ما يتعلق بامل�سائل الجتماعية، وبحيث تبقى دومًا عالمة على تقدم اجلن�س الب�سري.

ت�سكل �سيارات رينو يف احلا�سر وامل�ستقبل حجر الأ�سا�س لطموحنا يف توفري �صهولة التنقل امل�صتدام اإلى كل النا�س.

رينو. تولَّ قيادة التغيري.

SAUDI ARABIA

KUWAIT

QATAR

UAE

OMAN

BAHRAIN

T SERVICE CENTRES

WHO BETTER THAN RENAULT TO SERVICE YOUR RENAULT?

RENAULT SHOWROOMS AND SERVICE CENTRES

 100 000  * 3

RENAULT SERVICING RENAULT SERVICING
Your new Renault is covered by a 3 year warranty* 
package up to 100,000 km. This requires full 
servicing history according to Renault approved 
current standards. No one is better placed than Renault to maintain, and 

repair your Renault, fast. Renault delivers the highest 
level of repair and maintenance and offer a full year’s 
guarantee on Original Renault Parts.

We offer a wide range of accessories. 
For more information visit our showroom.

Renault knows the value of communicating with its customers and we have established effective ways to keep in touch with you. For enquiries, 
please visit our website www.renault-me.com.

CUSTOMER CARE   www.renault-me.com

SHOWROOM

SERVICE CENTRES

SHOWROOM/SERVICE CENTRES

 ÉgOÉØe »àdG ô¶ædG á¡Lh πªëf øëfh ,kÉeÉY 114 ióe ≈∏Y

 á©àªàe ¿ƒµJ ¿CG Ö∏£àj ô°ü©dG ìhQ ™e IQÉ«°ùdG ΩÉé°ùfG ¿CG

واأن تثري احلما�س   k’hDƒ°ùe kÉeGõàdG Ωó≤J ¿CGh QÉµàH’G ìhôH

.™«ªé∏d ácô◊G á«dÉ©ah ádƒ¡°S Ωó≤J ÚM ‘



Although every effort has been made to ensure that the information contained within this brochure is as accurate and up to date as possible, Renault GCC  
reserves the right to modify its models without notice including their characteristics, specifications, equipment and accessories. Brochures inevitably become 
out of date or inaccurate in some respects, in that such characteristics, equipment and specifications or accessories may be changed after the publication date  
given below and can differ from the descriptions given. It is therefore necessary to check with your Renault dealer before purchasing any product that the characteristics,  
specifications, equipment or accessories of the vehicle on order are as advertised. Publication date April 2012. Renault GCC: P.O. Box 61111 – Jebel Ali – Dubai – UAE, 
Email: contact.me@renault.com

(www.renault-me.com)

NEW RENAULT DUSTER

اإخطار  اأن �سركة رينو اخلليج حتتفظ بحقها ف�ي تعديل موديالت �سياراتها دون  اإال  اأن تكون املعلومات املت�سمنة ف�ي هذا الكتيب �سحيحة وحديثة العهد،  اأننا حر�سنا على  ومع 

االأحوال  بع�س  ف�ي  دقيقة  غري  اأو  قدمية  الزمن  مرور  مع  امل�ستخدم  كتيبات  ف�ي  املت�سمنة  املعلومات  وت�سبح  وملحقاتها،  معداتها  وموا�سفاتها،  خ�سائ�سها  ذلك  ف�ي  مبا  م�سبق 

ال�سبب نطلب من عمالئنا  لهذا  ف�ي زمن الحق.  الكتيبات  تلك  بعد طباعة  ال�سيارات  املوديالت وموا�سفات ومعدات وملحقات  التعديالت على  اأو  التغيريات  بع�س  اإجراء  ب�سبب 

الكرام حتديث معلوماتهم عرب مكاتب مبيعات �سيارات رينو. تاريخ الطبع ابريل 2012. �سركة رينو اخلليج: �س.ب 61111 – جبل علي – دبي – االإمارات العربية املتحدة،الربيد 

contact.me@renault.com:االإلكرتوين

Iójó÷G Î°SGO ƒæjQ


