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Met Dacia Duster ligt de wijde wereld aan uw voeten. Deze 4x4 met 

zijn ruim interieur stelt zijn robuustheid en terreincapaciteiten ter beschikking om 

uw dromen waar te maken. Zijn ruim en moduleerbaar interieur verzekert een maximum 

aan comfort en biedt plaats aan al uw vrijetijdsuitrusting. Met zijn hoge rijhouding 

kunt u bovendien elke reis in alle gemoedsrust aanvatten. Dacia Duster, die aan 

een ongelofelijke prijs wordt aangeboden, is milieuvriendelijk dankzij zijn zuinige 

motoren en beperkte CO2-uitstoot. Dacia Duster, meer auto voor minder geld.

Een (erg)
 grote ruimte
aan een (erg)
kleine prijs
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Het design
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Zijn brede vleugels en hoge bouw laten geen twijfel bestaan over zijn 

persoonlijkheid: Dacia Duster is een echte terreinwagen! Zijn gespierd 

design is dat van een echte avonturier, robuust en beschermend. Maar ook 

in de stad voelt Dacia Duster zich perfect op zijn plaats met zijn elegante 

stijl, zijn verchroomd radiatorrooster en zijn dubbele koplampen. Die unieke 

uitstraling kunt u nog in de verf zetten door te opteren voor het 

Pack Look (16“ alu velgen, donker getinte achterruiten, elementen in 

gesatineerd chroom : zijschorten, bodembeschermers voor/achter, dakstaven, 

buitenspiegels) of door een keuze te maken uit de talloze beschikbare 

accessoires zoals brede deurbeschermers, wielkastbeschermers en sierstaven. 

Met Dacia Duster gaan rijplezier en stijl hand in hand. 

De stijl 
van een echte
terreinwagen
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Er is nog
 zoveel 
te ontdekken

06-07_B_Duster_H79.indd   B 25/02/10   18:37:32



08-09_B_Duster_H79.indd   8 25/02/10   17:26:43

Overwin
elk terrein 
Dacia Duster vreest geen enkel terrein. Met zijn grotere bodemvrijheid en 

aanzienlijke overschrijdingshoeken, beschikt hij over alle troeven van een 4x4.

Met zijn structuur kan hij alle soorten wegen moeiteloos de baas. Dacia Duster 

is compact en opmerkelijk licht voor zijn afmetingen en kan daardoor prat gaan 

op een grote wendbaarheid die bijdraagt tot zijn terreinprestaties. Die prestaties 

zijn ook toe te schrijven aan de nieuwe handgeschakelde zesversnellingsbak* 

met een korte eerste versnelling (5,79 km/u bij 1 000 tr/min) om op moeilijke 

terreinen te rijden, op een helling of geladen te vertrekken en de wagen af te 

remmen tijdens afdalingen. 

Met zijn intuïtieve vierwielaandrijving past Dacia Duster zich aan alle situaties 

aan met het oog op een maximaal rijgemak en maximale veiligheid!

* Beschikbaar op de versies 1.6 4x4, dCi 110 FAP 4x2 en 4x4.

AUTO-modus :
-  Werking: het motorkoppel wordt automatisch over de vier wielen verdeeld 

naargelang de gripomstandigheden.

-  Gebruiksomstandigheden: alle wegtypes, ongeacht de gripomstandigheden 

en in het bijzonder op gladde wegdekken (regen, sneeuw, ijs).

-  Voordeel: beste compromis tussen weggedrag en motoriek.

LOCK-modus :
-  Werking: het motorkoppel wordt continu verdeeld over de vier wielen.

De motorsturing en remwerking zijn aangepast aan 4x4-gebruik. 

-  Gebruiksomstandigheden: moeilijke doorgangen en moeilijk berijdbare 

wegen (slechte ondergrond, modder, aarde, zand) aan beperkte snelheid 

(< 80 km/u).

- Voordeel: betere terreincapaciteiten.

2WD-modus : 
- Werking: het motorkoppel wordt verdeeld over de twee voorwielen.

-  Gebruiksomstandigheden: droge wegen met een goede grip.

- Voordeel: een lager brandstofverbruik
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Zin voor
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Dacia Duster beschikt over een ruim en comfortabel interieur. 

Zijn praktische en functionele binnenruimte biedt plaats aan vijf 

passagiers en stelt hen tot 475 liter* koff erruimte ter beschikking 

om met gemak al hun bagage en vrijetijdsuitrusting te vervoeren. 

Met neergeklapte achterbank stijgt dat volume nog tot 1 636 liter*. 

Door ook de rugleuning van de voorste passagierszetel neer te 

klappen, biedt het interieur plaats aan voorwerpen met een lengte 

tot 2,65 meter. 

Omdat de bestuurders en hun gezinnen verschillende 

verwachtingen koesteren, concentreert Dacia Duster zijn uitrusting 

op de essentie, zonder overdaad. Zo is iedereen vrij om zijn Duster 

te personaliseren! Om in te spelen op alle behoeften, zijn er 

verschillende packs en opties mogelijk alsook talrijke accessoires.

Eenvoudiger kan niet: Dacia Duster heeft voor ieder wat wils.

* Naargelang de versie

Comfort
op maat
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De tijden zijn veranderd. Een 4x4 besturen was lange tijd een privilege. Met Dacia Duster ligt dit plezier binnen ieders bereik. 

Bovenop zijn ongelofelijke verkoopprijs schuift Dacia Duster beperkte gebruikskosten naar voren dankzij een geoptimaliseerd 

onderhoudsprogramma en zuinige en milieuvriendelijke motoren die hun betrouwbaarheid al ruimschoots hebben bewezen. 

Zo kunnen de dCi-motoren een hele eind rijden met een volle tank en onderscheiden ze zich door hun erg lage CO2-uitstoot: 

minder dan 140 g/km op de 4x2-versies en minder dan 150 g/km op de 4x4-versies. Over zuinigheid gesproken!

Als merk van de Renault groep plukt Dacia de vruchten van Renaults expertise op het vlak van veiligheid. Dacia Duster 

beschikt dan ook standaard over ABS met remhulpsysteem, frontale airbags voor bestuurder en passagier en zijdelingse 

airbags voor hoofd en borstkas *. De bewezen robuustheid van Dacia Duster komt zowel zijn veiligheidsniveau als zijn 

uithoudingsvermogen ten goede. Met Dacia Duster bent u duurzaam beschermd. 

* Vanaf de versie Ambiance

Ecologisch rijplezier,
een nieuw territorium
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Ecologisch rijplezier,
een nieuw territorium
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Versie

Duster

Versie

Ambiance

BELANGRIJKSTE 
BASISUITRUSTING DUSTER

BELANGRIJKSTE 
BASISUITRUSTING AMBIANCE = 
DUSTER +

•  Zwarte bumpers en deurgrepen
• 16" stalen velgen
• 1/1 neerklapbare achterbank
•  ABS + remhulpsysteem
• Frontale bestuurdersairbag
•  Desactiveerbare, 

frontale passagiersairbag
• Stuurbekrachtiging
• Dubbele koplampen

OPTIES

•  Zwarte dakstaven in de lengte
• Reservewiel

•  Van binnenuit, handmatig 
regelbare, zwarte buitenspiegels

• Manuele ruiten voor- en achteraan
• Radiovooruitrusting
• Opblaaskit
• Getinte ruiten
• Startblokkeersysteem
• Binnenafwerking donker carbon
• Stoff en zetelbekleding Track

OPTIES

• Metaalkleur
• 16" alu velgen
• Mistkoplampen
•  Radio mono-CD 4x15W met 

bediening aan het stuur
•  Pack Airconditioning en 

Radio CD 4 x 15 W

•  Centrale deurvergrendeling 
met afstandsbediening

• Elektrische ruiten vooraan
• Zwarte dakstaven
•  Zijdelingse airbags vooraan 

hoofd/borstkas 
•  Binnenafwerking stergrijs 

(centrale console, omranding 
verluchting, deurgrepen)

•  Pack Modulariteit (1/3-2/3 
neerklapbare achterbank, in de 
hoogte regelbare bestuurderszetel 
en veiligheidsgordels vooraan, 
in de hoogte regelbaar stuurwiel)

• Reservewiel
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Versie

Lauréate
BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING LAURÉATE = AMBIANCE +

• Tweekleurige bumpers (koetswerkkleur / zwart)
• Deurgrepen in koetswerkkleur
• Gestileerde 16" stalen velgen
• Mistkoplampen
•  Binnenafwerking shiny bruin (centrale console, omranding verluchting, 

deurgrepen, sierlijst op deurpanelen)
• Boordcomputer
• Elektrische en verwarmde buitenspiegels
• Manuele airconditioning
•  Pack Modulariteit (1/3-2/3 neerklapbare achterbank, in de hoogte 

regelbare bestuurderszetel en veiligheidsgordels vooraan, in de hoogte 
regelbaar stuurwiel)

• Stoff en zetelbekleding Krest

OPTIES

• Metaalkleur
•  Pack Look (16" alu velgen, donker getinte achterruiten, elementen in 

gesatineerd chroom : zijschorten, bodembeschermers voor/achter, 
dakstaven, buitenspiegels)

• Lederpack (lederen zetelbekleding, stuurwiel en versnellingspook)
•  Dynamische stabiliteitsregeling (ESP) met antislipsysteem (ASR) + 

lederen stuurwiel en versnellingspook (op dCi 110 FAP)
• Elektrische ruiten achteraan
• Radio mono-CD 4 x15 W met MP3-lezer en bediening aan het stuur
• Lederen stuurwiel
• Reservewiel
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Afmetingen

Koetswerkkleuren

KOFFERVOLUME (dm3 ISO-norm 3832) 4x2 4x4
Onder het bagagescherm
met opblaaskit / reservewiel 475/475 443/408

Max. met neergeklapte achterbank
met opblaaskit / reservewiel 1 636/1 636 1 604/1 570

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2 673
B Totale lengte 4 315
C Overbouw vooraan 822
D Overbouw achteraan 820
E Spoorbreedte vooraan 1 560
F Spoorbreedte achteraan 1 567
G Totale breedte zonder / met buitenspiegels 1 822/2 000
H Totale hoogte leeg / met dakstaven 1 625/1 695
K Vrije hoogte leeg 4x2 / 4x4 205/210
L Vrije knieruimte achteraan 183
M Breedte op ellebooghoogte vooraan 1 411

M1 Breedte op ellebooghoogte achteraan 1 438
N Breedte op schouderhoogte vooraan 1 387

N1 Breedte op schouderhoogte achteraan 1 400
P1 Hoogte vooraan vanaf de zitting tot onder het dak 907
P2 Hoogte achteraan vanaf de zitting tot onder het dak 895
Y2 Binnenbreedte tussen wielkasten achteraan 1 002
Z1 Laadlengte met rechte achterbank 992
Z2 Laadlengte met neergeklapte achterbank 1 760
OVERSCHRIJDINGSHOEKEN

1 Maximale hellingshoek aan de voorkant van de auto 30°
2 Maximale hellingshoek onder de auto 23°
3 Maximale hellingshoek aan de achterkant van de auto 36°

CASHEWBRUIN CNA (M) IJSWIT 369 (NM)MINERAALBLAUW RNF (M)BASALTGRIJS KNM (M) PLATINIUMGRIJS D69 (M) NAVYBLAUW D42 (NM)ZWART NACRE 676 (M)

M : Metaalkleur NM : Niet-metaalkleur 
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CASHEWBRUIN CNA (M) IJSWIT 369 (NM)MINERAALBLAUW RNF (M)BASALTGRIJS KNM (M) PLATINIUMGRIJS D69 (M) NAVYBLAUW D42 (NM)ZWART NACRE 676 (M)

M : Metaalkleur NM : Niet-metaalkleur 
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Accessoires
1. STANDAARD TREKHAAK
Ontworpen voor permanent gebruik.

2. CENTRALE ARMSTEUN VOORAAN ZWART
De centrale armsteun vooraan verzekert het comfort van 
de bestuurder tijdens de rit en biedt de inzittenden een discreet, 
bijkomend opbergvak (ook verkrijgbaar in lichtgrijs). 

3. DWARSE OP OVERLANGSE DAKSTAVEN
Op de dwarse op overlangse dakstaven kan men tot 80 kg 
bijkomende bagage kwijt en kan men diverse vrijetijdsaccessoires 
monteren (fiets- en skidragers, dakkoffer, enz.).

4. KOFFERBAK  
Past perfect in de koffer van uw Dacia Duster (4x2-versies). 
Hij is waterdicht en resistent, beschermt de koffer en is geschikt 
om alle mogelijke producten en vuile voorwerpen te vervoeren. 
Eenvoudig uit te nemen om af te spuiten met de tuinslang.

5. DAKKOFFER
Een compleet gamma dakkoffers maakt het mogelijk om 
de royale laadcapaciteit van Dacia Duster in alle veiligheid en 
elegantie nog te verhogen.

6. VLOERNET VOOR KOFFER
Houdt voorwerpen op hun plaats op de koffervloer en voorkomt dat 
ze tijdens de rit gaan rondslingeren. Vast te maken aan de voorziene 
bevestigingspunten in de wagen.

7. BAGAGENET
Dit net biedt een extra opbergvak in de koffer en houdt kleine 
voorwerpen op hun plaats dankzij de drie compartimenten.

8. STOFFEN VLOERMAT MADRIGAL
Set van 4 vloermatten op maat met hoogwaardige fluwelen afwerking. 
Beschermt de vloer op elegante wijze tegen slijtage en vocht. 100% 
combineerbaar met de originele uitrusting. Zwarte kleur.

9. RUBBEREN VLOERMATTEN NOVESTRA
Deze set van 4 rubberen vloermatten is bijzonder aangepast aan erg 
vervuilende omstandigheden (slijk, zand, sneeuw, vocht).

10. SPATSCHERMVERBREDERS, SPATLAPPEN VOOR EN ACHTER, 
BREDE ZIJDELINGSE DEURBESCHERMERS
Dit geheel beschermt de wielkasten voor- en achteraan tegen 
steenslag en wrijving, beschermt de onderkant van de deuren en de 
zijschorten, beschermt tegen allerlei projectielen. Het benadrukt ook 
de robuuste uitstraling, de stevige look en de veelzijdigheid van de wagen. 
Past perfect bij het eigenzinnige en uitgesproken ontwerp van de 
vleugels van Dacia Duster.
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UITRUSTING EN OPTIES

Duster Ambiance Lauréate

PRESENTATIE BUITENKANT

Bumpers Zwart Zwart Koetswerkkleur / 
zwart

Deurgrepen Zwart Zwart Koetswerkkleur
Zwarte buitenspiegels � � �

Buitenspiegels in gesatineerd chroom - - o (Pack Look)
Zwarte dakstaven in de lengte o � �

Dakstaven in de lengte in gesatineerd chroom - - o (Pack Look)
Bodembeschermers voor/achter in gesatineerd chroom - - o (Pack Look)
Zijschorten in gesatineerd chroom - - o (Pack Look)
Getinte ruiten � � �

Donker getinte achterdeurruiten, kleine ruitjes en achterruit - - o (Pack Look)
16’’ stalen velgen � � -
Gestileerde 16’’ stalen velgen - - �

16’’ alu velgen - o o (Pack Look)
Metaalkleur - o o
Koplampen met zwart masker (enkel op de 4x4-versies) � � �

ZETELS EN INTERIEUR
Binnenafwerking (centrale console, deurgrepen, omranding verluchting) Donker carbon Stergrijs Shiny bruin
Sierlijst op deurpanelen - - Shiny bruin
Handgrepen vooraan voor het openen van de deuren Donker carbon Donker carbon Gesatineerd chroom
Stoff en zetelbekleding Track � � -
Stoff en zetelbekleding Krest - - �

Lederen zetelbekleding donker carbon - - o (Lederpack)
1/1 neerklapbare achterbank � � -

1/3 - 2/3 neerklapbare achterbank - o 
(Pack Modulariteit)

�

In de hoogte regelbare bestuurderszetel -
o 

(Pack Modulariteit)
�

Opbergruimte in de voordeuren � � �

Opbergzakjes op de rugleuning van de voorzetels - - �

ACTIEVE EN PASSIEVE VEILIGHEID
ABS + AFU (remhulpsysteem) � � �

Frontale bestuurdersairbag � � �

Desactiveerbare, frontale passagiersairbag � � �

Zijdelingse airbags vooraan hoofd/borstkas - � �

In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan -
o 

(Pack Modulariteit)
�

Veiligheidsgordels vooraan met pyrotechnische gordelspanners - - �

In de hoogte regelbare hoofdsteunen vooraan � - -
Nieuwe Generatie vaste hoofdsteunen vooraan - � �

3de driepuntsoprolgordel achteraan � � �

3 hoofdsteunen achteraan (‘komma’ type voor centrale hoofdsteun) � � �

Isofi x bevestigingssysteem op zijdelingse plaatsen achteraan � � �

Dynamische stabiliteitsregeling (ESP) met antislipsysteem (ASR) + lederen 
stuurwiel en versnellingspook (enkel beschikbaar op motor dCi 110 FAP) - - o

Reservewiel o o o
Opblaaskit � � �

Duster Ambiance Lauréate

BESCHERMING VAN DE WAGEN
Startblokkeersysteem � � �

RIJGEDRAG EN CONTROLESYSTEMEN
Stuurbekrachtiging � � �

Boordcomputer (6 functies) - - �

Aanduiding van niet-gesloten deuren - - �

Geluidsalarm bij het vergeten uitdoven van de lichten � � �

ZICHTBAARHEID
Mistkoplampen - o �

Van binnenuit, handmatig regelbare buitenspiegels � � -
Elektrische en verwarmde buitenspiegels - - �

COMFORT
Centrale deurvergrendeling - � �

Vergrendelen/ontgrendelen van de deuren via afstandsbediening 
met radiofrequentie - � �

Elektrische ruiten vooraan - � �

Elektrische ruiten achteraan - - o
Sigarenaansteker � � �

Wegneembare asbak � � �

Koff erverlichting � � �

Lederen stuurwiel en versnellingspook in donker carbon - -
o/o 

(Lederpack)

In de hoogte regelbaar stuurwiel -
o 

(Pack Modulariteit) �

VERWARMING - VENTILATIE
Verwarming en ventilatie met 4 snelheden en luchtrecyclage � � �

Manuele airconditioning -
o 

(Pack Airco-Radio) �

AUDIO
Radiovooruitrusting � � �

Radio mono-CD 4 x 15 W met bediening aan het stuur -
o / o 

(Pack Airco-Radio) -

Radio mono-CD 4 x 15 W met MP3-lezer en bediening aan het stuur - - o
� serie     o optie     - niet beschikbaar
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UITRUSTING EN OPTIES

Duster Ambiance Lauréate

PRESENTATIE BUITENKANT

Bumpers Zwart Zwart Koetswerkkleur / 
zwart

Deurgrepen Zwart Zwart Koetswerkkleur
Zwarte buitenspiegels � � �

Buitenspiegels in gesatineerd chroom - - o (Pack Look)
Zwarte dakstaven in de lengte o � �

Dakstaven in de lengte in gesatineerd chroom - - o (Pack Look)
Bodembeschermers voor/achter in gesatineerd chroom - - o (Pack Look)
Zijschorten in gesatineerd chroom - - o (Pack Look)
Getinte ruiten � � �

Donker getinte achterdeurruiten, kleine ruitjes en achterruit - - o (Pack Look)
16’’ stalen velgen � � -
Gestileerde 16’’ stalen velgen - - �

16’’ alu velgen - o o (Pack Look)
Metaalkleur - o o
Koplampen met zwart masker (enkel op de 4x4-versies) � � �

ZETELS EN INTERIEUR
Binnenafwerking (centrale console, deurgrepen, omranding verluchting) Donker carbon Stergrijs Shiny bruin
Sierlijst op deurpanelen - - Shiny bruin
Handgrepen vooraan voor het openen van de deuren Donker carbon Donker carbon Gesatineerd chroom
Stoff en zetelbekleding Track � � -
Stoff en zetelbekleding Krest - - �

Lederen zetelbekleding donker carbon - - o (Lederpack)
1/1 neerklapbare achterbank � � -

1/3 - 2/3 neerklapbare achterbank - o 
(Pack Modulariteit)

�

In de hoogte regelbare bestuurderszetel -
o 

(Pack Modulariteit)
�

Opbergruimte in de voordeuren � � �

Opbergzakjes op de rugleuning van de voorzetels - - �

ACTIEVE EN PASSIEVE VEILIGHEID
ABS + AFU (remhulpsysteem) � � �

Frontale bestuurdersairbag � � �

Desactiveerbare, frontale passagiersairbag � � �

Zijdelingse airbags vooraan hoofd/borstkas - � �

In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan -
o 

(Pack Modulariteit)
�

Veiligheidsgordels vooraan met pyrotechnische gordelspanners - - �

In de hoogte regelbare hoofdsteunen vooraan � - -
Nieuwe Generatie vaste hoofdsteunen vooraan - � �

3de driepuntsoprolgordel achteraan � � �

3 hoofdsteunen achteraan (‘komma’ type voor centrale hoofdsteun) � � �

Isofi x bevestigingssysteem op zijdelingse plaatsen achteraan � � �

Dynamische stabiliteitsregeling (ESP) met antislipsysteem (ASR) + lederen 
stuurwiel en versnellingspook (enkel beschikbaar op motor dCi 110 FAP) - - o

Reservewiel o o o
Opblaaskit � � �

Duster Ambiance Lauréate

BESCHERMING VAN DE WAGEN
Startblokkeersysteem � � �

RIJGEDRAG EN CONTROLESYSTEMEN
Stuurbekrachtiging � � �

Boordcomputer (6 functies) - - �

Aanduiding van niet-gesloten deuren - - �

Geluidsalarm bij het vergeten uitdoven van de lichten � � �

ZICHTBAARHEID
Mistkoplampen - o �

Van binnenuit, handmatig regelbare buitenspiegels � � -
Elektrische en verwarmde buitenspiegels - - �

COMFORT
Centrale deurvergrendeling - � �

Vergrendelen/ontgrendelen van de deuren via afstandsbediening 
met radiofrequentie - � �

Elektrische ruiten vooraan - � �

Elektrische ruiten achteraan - - o
Sigarenaansteker � � �

Wegneembare asbak � � �

Koff erverlichting � � �

Lederen stuurwiel en versnellingspook in donker carbon - -
o/o 

(Lederpack)

In de hoogte regelbaar stuurwiel -
o 

(Pack Modulariteit) �

VERWARMING - VENTILATIE
Verwarming en ventilatie met 4 snelheden en luchtrecyclage � � �

Manuele airconditioning -
o 

(Pack Airco-Radio) �

AUDIO
Radiovooruitrusting � � �

Radio mono-CD 4 x 15 W met bediening aan het stuur -
o / o 

(Pack Airco-Radio) -

Radio mono-CD 4 x 15 W met MP3-lezer en bediening aan het stuur - - o
� serie     o optie     - niet beschikbaar
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MOTORISATIES

Dacia Duster  beantwoordt aan de volgende 3 criteria : CO2-uitstoot lager dan 140 g/km ; wagen 
geproduceerd in een fabriek met het ISO 14001 label die de impact op het milieu beperkt ; bevat meer dan 5 % 
plastiek dat gerecycleerd is.
Met    , engageert het merk zich voor de hele levenscyclus van de wagen.

MOTORISATIES 1.6 16V dCi 85 dCi 110 FAP dCi 110 FAP
4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 2 4 x 4

MOTOR
Milieunorm Euro 4 Euro 5 Euro 4 Euro 5

Luchttoevoer motor Atmosferisch Turbo-compressor
Turbocompressor 

met variabele geometrie
Cilinderinhoud (cm3) 1 598 1 461
Fiscale PK 9 9 8 8
Boring x Slag (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5
Aantal cilinders / kleppen 4 in lijn / 16 4 in lijn / 8
Volumetrische verhouding 9,8 17,6 15,7
Max. vermogen in kW (pk) 77 (105) 77 (105) 63 (85) 79 (107) 80 (109)
bij tr/min 5 750 5 750 3 750 4 000 4 000
Max. koppel (Nm) 148 148 200 240 240
bij tr/min 3 750 3 750 1 900 1 750 1 750
Type inspuitsysteem Multipoint sequentieel Direct met Common Rail + multi-injectie
Brandstof Benzine Diesel
Roetfi lter - - Neen Serie

VERSNELLINGSBAK
Aantal versnellingen (manuele versnellingsbak) 5 6 5 6 6
Snelheid (km/u) bij 1000 tr/min : in 1ste 6,82 5,79 7,98 7,58 5,79

STUURINRICHTING
Stuurbekrachtiging (type) Hydraulisch
Draaicirkel tussen voetpaden / muren (m) 10,44 / 10,76
Aantal stuuromwentelingen 3,3

OPHANGING
Type voortrein Type Mac-Pherson met rechthoekige onderste draagarm en anti-rol staaf
Type achtertrein :

Soepele achteras met geprogrammeerde 
zuivering en schroefveren JA - JA JA -

Multi-arm type Mac-Pherson - JA - - JA

WIELEN - BANDEN
Standaardvelgen 6,5 J 16
Standaardbanden 215/65 R 16

REMMEN
ABS Bosch 8.0 Serie Serie Serie Serie
AFU (remhulpsysteem) Serie Serie Serie Serie
Elektronische remverdeling Serie Serie Serie Serie
ESP - - - Optie (op Lauréate)
Vooraan : geventileerde schijven (DV) Ø (mm) / dikte (mm) DV 269 / 22 DV 280 / 24 DV 280 / 24
Achteraan : trommel (T) / Ø (duim) T - 9"

MOTORISATIES 1.6 16V dCi 85 dCi 110 FAP dCi 110 FAP
4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 2 4 x 4

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 165 160 155 171 168
0 - 100 km/u (s) 11,5 12,8 13,9 11,8 12,5
400 m vanuit stilstand (s) 18,1 18,9 19 18,4 18,7
1000 m vanuit stilstand (s) 33,9 34,6 35,9 33,9 34,3

VERBRUIK EN UITSTOOT
CO2 -uitstoot (g/km) 177 185 135 139 145
Categorie CO2 / Verbruik D D C C D
Stadscyclus (koudstart) (l/100 km) 9,7 10,4 5,7 6,4 6,5
Wegcyclus (l/100 km) 6,4 7,0 4,9 4,9 5,3
Volledige cyclus (l/100 km) 7,5 8,0 5,1 5,3 5,6

INHOUD
Brandstoftank (liter) 50
Aantal plaatsen 5
Koff ervolume onder het bagagescherm
met opblaaskit / met reservewiel (dm3)

475 / 
475

443 / 
408

475 / 
475

475 / 
475

443 / 
408

Max. koff ervolume met neergeklapte achterbank 
met opblaaskit / met reservewiel (dm3)

1636 / 
1636

1604 / 
1570

1636 / 
1636

1636 / 
1636

1604 / 
1570

GEWICHTEN (kg)     
Rijklaar leeggewicht* (kg) 1235 1325 1255 1280 1369
Hoogst toegelaten gewicht (kg) 1 710 1 800 1 730 1 755 1 844
Hoogst toegelaten gewicht met aanhanger (kg) 2 910 3 300 2 930 2 955 3 344
Nuttig laadvermogen (kg) 550
Aanhanger met remmen (kg) 1 200 1 500 1 200 1 200 1 500
Aanhanger zonder remmen (kg) 615 660 625 640 680

TERREINCAPACITEITEN
Doorwaadbare diepte (mm) 350
* 75 kg bestuurder inbegrepen
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(www.dacia.be)

Een wagen voor die prijs ? 
Dat meent u niet !
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JA, TOCH WEL. Dacia was er als eerste merk van overtuigd dat ook goedkopere wagens 

aantrekkelijk, veilig en kwalitatief konden zijn. En iets zegt ons dat we gelijk hadden... 

De betrouwbaarheid en robuustheid van onze wagens worden alom erkend. De laatst uitgekomen 

modellen van het Dacia-gamma creëerden een verrassingseff ect door hun uniek en hoogstaand 

design. Bovendien ontbreekt het onze modellen nooit aan ruimte en bieden ze comfortabel plaats 

aan de inzittenden en hun bagage. Dat succes steunt op een eenvoudige vaststelling: het is 

niet omdat je van je auto houdt en hem ook nodig hebt, dat je er heel je budget aan wil besteden. 

ALS MERK VAN DE RENAULT GROEP steunt Dacia op technische oplossingen die hun 

effi  ciëntie en betrouwbaarheid al ruimschoots hebben bewezen. Zo kan het merk 3 jaar of 

100.000 km garantie en erg lage gebruikskosten aanbieden. Om ons engagement voor het 

milieu in de verf te zetten, hebben we bovendien het Dacia eco�-label ontwikkeld. De wagens 

van het Dacia-gamma worden gebouwd in fabrieken met ISO 14001-certifi caat en worden 

aangedreven door benzine- (1.2 16V) en dieselmotoren (dCi 70, 85 en 110 FAP) met een 

CO2-uitstoot van minder dan 140 g/km (en minder dan 150 g/km op 4x4-versies). Ook daarvan 

zijn we namelijk overtuigd: respect voor het milieu mag geen kwestie van prijs zijn!

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken. Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten gelden voor het hele gamma. Raadpleeg de tabellen achteraan deze brochure om een gedetailleerd 
overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt DACIA zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden zo 
snel mogelijk gemeld aan de offi  ciële DACIA-verdelers. Afh ankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke DACIA-verdeler om de meest recente informatie te 
krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een gedeelte van deze 
publicatie is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA.
* Bij de eerst behaalde termijn.

M i l i e u i n f o r m a t i e  [ K B  1 9 . 0 3 . 2 0 0 4 ]  : 
w w w . d u u r z a m e - o n t w i k k e l i n g . r e n a u l t . b eG e e f  v o o r r a n g  a a n  v e i l i g h e i d *
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