
Dacia Duster



Dacia Duster,
u hebt het bij het rechte eind.

In een wereld waar waarneembare waarde en werkelijke waarde soms ver uit elkaar liggen, waar de 

trends van vandaag morgen alweer achterhaald zijn en waar technologische revoluties elkaar met 

alsmaar meer gadgets en blingbling opvolgen, is Duster een ware verademing.

Zijn nieuwe design zet zijn avontuurlijke, moderne en dynamische karakter in de verf. De grootste 

revolutie vindt u echter in zijn interieur : de volledige binnenruimte werd opnieuw uitgedacht. Eleganter 

en tegelijk functioneler en meer moduleerbaar. Duster toont zich erg gul met een bijzonder nuttige 

uitrusting. Zijn krachtige en stille motoren verzoenen lage gebruikskosten met een ecologische inborst. 

De robuuste en betrouwbare Duster is dan ook een volwaardige terreinwagen die op elke ondergrond zijn 

mannetje staat. En het beste nieuws moet nog komen : hij behoudt zijn Dacia-prijs.  

Waarom zou je de prijzen opdrijven als je een referentie bent ?







Een gespierd design.

Het gespierde design van Duster evolueert en versterkt zijn karakter met een moderne, 

robuuste en dynamische stijl. Een gezicht met verchroomd radiatorrooster en dubbele 

koplampen, 16” lichtmetalen velgen “Dark Metal”, dakstaven… 

Hij heeft nog niets van zijn aantrekkingskracht verloren.

De echte revolutie bevindt zich echter binnenin: meer raffinement met vier nieuwe, verzorgde 

bekledingen, waaronder een in leder*. Meer elegantie ook, met een nieuw, volledig hertekend 

instrumentenbord en chroomdetails. Duster kan pronken met een unieke, avontuurlijke 

uitstraling.

Het bewijs dat goede smaak geen kwestie van prijs is. Integendeel.

* Leder op de rugleuning en de zitting. Simili op de hoofdsteunen, 
de zijdelingse kanten en op het achterzijde van de zetels.

Een echt avontuurlijke stijl.

Raadpleeg de tabellen achteraan in de brochure om een gedetailleerd overzicht van de uitrusting en de opties te verkrijgen.



Duster, die werd ontworpen om alle terreinen te overwinnen, is een volwaardige terreinwagen met reële 

overschrijdingscapaciteiten. Met zijn verhoogde bodemvrijheid van 21 cm, zijn oprijhoek van 29,3 graden, 

zijn overschrijdingshoek van 23 graden en zijn afrijhoek van 34,9 graden, kan hij alle wegen en paden de baas. 

En met zijn intuïtieve 4x4-sturing past hij zich in alle veiligheid aan elke situatie aan. Op wegen met een goede grip gebruikt 

hij de 4x2-modus. Het motorkoppel wordt dan verdeeld over de twee voorwielen om het brandstofverbruik te optimaliseren. 

De “Auto”-modus verdeelt het koppel wanneer nodig automatisch over de voor- en achteras, en dat op alle types van wegen 

en ongeacht de rijsnelheid en de gripomstandigheden. Zo geniet u steeds van het beste compromis tussen rijgedrag en grip.

Op moeilijke stukken en ruwe, besneeuwde of zanderige terreinen verdeelt de “Lock”-modus het motorkoppel over de voor- 

en achteras om de overschrijdingscapaciteiten te optimaliseren. De motorsturing en het remgedrag worden dan aangepast 

aan 4x4-gebruik.

De zesversnellingsbak* maakt zijn terreincapaciteiten compleet. In de korte eerste versnelling kan hij zich langzaam een weg 

banen door ruwe terreinen, kan hij makkelijk vertrekken op hellingen of een zware aanhangwagen slepen met een maximum 

aan koppel.

Dankzij zijn compacte afmetingen en lage gewicht toont hij zich erg wendbaar en performant.  

Wat kan men nog meer verwachten van een 4x4 ?

* Beschikbaar op de dCi- en TCe-versies.

Op alle terreinen thuis.
Wat verwacht u nog meer van een echte 4x4 ? 







Duster werd nog rijkelijker uitgerust en biedt tal van voorzieningen aan Dacia-prijzen: een 

snelheidsregelaar/-begrenzer, een parkeerhulpsysteem, elektrische ruiten met impulsbediening voor 

de bestuurder en een buitentemperatuurmeter.

Het eenvoudige en intuïtieve multimediasysteem MEDIA NAV met 7"-touchscreen (18 cm) laat  

u gemakkelijk navigeren tussen de verschillende functies : gps-navigatie, telefonie, radio, media, 

enz. Dankzij de Bluetooth®-verbinding kunt u handenvrij telefoneren en muziek van mobiele toestellen 

beluisteren via streaming. Dat laatste kan ook door het toestel rechtstreeks aan te sluiten op de 

USB- of Jack-aansluiting in de middenconsole.

De technologie aan boord van Duster werd uitgedacht om betrouwbaar en 100% nuttig te zijn. 

Want laten we eerlijk zijn : gadgets brengen weinig bij.

Een royale uitrusting.
100% nuttige technologie. 

De afgebeelde armsteun is enkel als accessoire verkrijgbaar. 



Met Duster krijgt u de keuze uit krachtige, stille en zuinige benzine- en dieselmotoren,  

naar wens met voor- of vierwielaandrijving. 

De dCi 90, een van de beste diesels op de markt, staat borg voor een uitmuntend rijplezier, een laag 

brandstofverbruik en een beperkte CO2-uitstoot. Een versie met 110 pk is eveneens leverbaar voor wie  

meer vermogen wenst.

Benzinerijders kunnen Duster bestellen met de 1.6 16v-motor met 105 pk en met de bijzonder stille en krachtige  

TCe 125. Die laatste toont zich aangenaam in de stad maar verleidt vooral met zijn rijplezier op grote wegen.  

Met zijn krachtige, schokvrije acceleraties komt hij erg soepel en reactief voor de dag en levert hij een dynamisch 

rijgedrag terwijl hij zijn verbruik en emissies binnen de perken houdt. Die twee budgettaire en ecologische 

argumenten kan men nog beter benutten door de Eco-modus in te schakelen en de aanbevelingen van de 

schakelindicator op te volgen.

Ook opmerkelijk zijn de inspanningen die de ingenieurs hebben geleverd om de geluidsdemping te verbeteren en  

de waarneembare trillingen terug te dringen. Dat komt de rust in het interieur ten goede. 

Keer terug naar de essentie : het rijplezier.

Performante  
en ecologische motoren… 

Enkel puur rijplezier.





Om eenvoudig en met een gerust gemoed te rijden

Voor het eerst wordt Duster uitgerust met een EDC-transmissie (automatische zesversnellingsbak). Deze transmissie met dubbele 

koppeling combineert het comfort en rijplezier van een automatische transmissie met het verbruik en de CO2-uitstoot van een 

handgeschakeld model

De EDC-transmissie maakt ontkoppelen en schakelen overbodig. Zo kunt u eenvoudiger, met een gerust gemoed en zonder schokken 

rijden.

De EDC-transmissie werkt samen met de vertrekhulp op hellingen. De EDC-regelaar en het remsysteem geven de bestuurder dan 

voldoende tijd om het gaspedaal in te duwen, zonder dat de auto achteruit rolt. Duster EDC is uitgerust met de dieselmotor  

dCi 110 4x2 S&S.

Automatische EDC-transmissie 
Een nieuwe dimensie van rijplezier. 







Het interieur van Duster werd volledig opnieuw uitgedacht. Het is ruim en biedt zowel de bestuurder als zijn 

passagiers een hoog comfortpeil op alle plaatsen. De elegantere binnenruimte met hertekende bekledingen en 

verzorgde afwerkingen en materialen is nog steeds even functioneel en moduleerbaar. Ze toont zich ook bijzonder 

praktisch met tal van opbergvakken om nuttige voorwerpen binnen handbereik te houden : Opbergvakken op het 

instrumentenbord en in de deuren, bekerhouders vooraan en achteraan, een verlicht handschoenkastje, enz.  

Zijn 1/3-2/3 neerklapbare zetels maken het bovendien mogelijk om de ruimte naar wens in te delen*.

De koffer met een inhoud van 475 liter**, een topwaarde voor dit segment, kan worden uitgebreid tot 1 463 liter in 

de configuratie met twee plaatsen, een uitzonderlijk volume waarmee hij plaats biedt aan de grootste voorwerpen. 

De grote kofferopening en de bagageafdekking komen bijzonder goed van pas bij het inladen.

Comfortabel, royaal en gebruiksvriendelijk... Duster bewijst dat de mooiste evoluties het dagelijkse leven ten goede 

komen.

* Afhankelijk van de versie. ** 475 liter bij 4x2-versies, 443 liter bij 4x4-modellen.

Design
en functionele interieur





De robuustheid van Duster draagt bij tot de bescherming van de inzittenden. Elke passagier geniet bovendien een volledige 

uitrusting : frontale en zijdelingse airbags vooraan (bestuurder en passagier), een Isofix-bevestigingssysteem op de 

buitenste plaatsen achteraan, enz. Zijn versterkte koetswerkstructuur verzekert de inzittenden in alle omstandigheden een 

uitmuntende bescherming. De verhoogde bestuurdersplaats geeft de bestuurder een beter overzicht over de weg zodat  

hij beter kan anticiperen, en dat komt de sereniteit ten goede. Duster werd veiliger door het feit dat zijn nieuwe ABS-systeem 

is gekoppeld aan een noodremhulp en een dynamische stabiliteitsregeling (ESC). Het zijn stuk voor stuk systemen die een 

doeltreffend remgedrag en doorgedreven stabiliteit verzekeren. 

Ook de motoren hebben hun sporen reeds verdiend op het vlak van betrouwbaarheid. Duster ontwikkeld om lang mee te 

gaan! Drie jaar of 100 000 kilometer garantie geef je niet zomaar.

Garantie 3 jaar
of 100 000 km...

Betrouwbaarheid troef.



Versie

Duster

Versie

Ambiance

Belangrijkste uitrustingen

Belangrijkste uitrustingen  
Ambiance = Duster +

 3 in de hoogte regelbare 
hoofdsteunen achteraan

 3 driepuntsveiligheidsgordels 
achteraan

 ABS + Noodremhulpsysteem 
(AFU)

 Bagagescherm
 Bandendrukcontrolesysteem
 Bandenopblaaskit
 Bestuurders- en passagiersairbag
 Daglichten

 Dynamische stabiliteitsregeling 
ESC met antislipsysteem ASR

 Ecomodus
 Isofix bevestigingssysteem op de 
zijdelingse plaatsen achteraan

 Nieuwe koplampen met zwarte 
achtergrond

 Neerklapbare achterbank 1/1
 Radio vooruitrusting
 Ruitenwisser achteraan met 
interval

 Stop & start
 Stuurbekrachtiging
 Schakelindicator
 Stalen 16"-velgen
 Waarschuwingssignaal bij  
niet-vastgemaakte 
veiligheidsgordels vooraan

 Zijdelingse airbags vooraan
 Zwarte bumpers en deurgrepen

Optie
 Reservewiel

 Centrale deurvergrendeling met 
afstandsbediening

 Deurvergrendeling tijdens  
het rijden

 Elektrische ruiten vooraan
 In de hoogte 
regelbare bestuurderszetel, 
veiligheidsgordels en stuurwiel.

 Mistkoplampen 
 Neerklapbare achterbank 1/3-2/3 
 Radio MP3, Jack- en  
USB-aansluiting, Bluetooth® en 
bediening aan het stuur 

 Zwarte dakstaven

Opties
 Metaalkleur
 Manuele airconditioning
 Reservewiel



Versie

Anniversary 2

 Aanduiding van de buitentemperatuur
 Boordcomputer
 Deurgrepen buiten in koetswerkkleur
 Elektrische en verwarmde buitenspiegels
 Elektrische ruiten aan bestuurderszijde met 
impulsbediening

 Handschoenkastje met verlichting
 Soft feel stuurwiel en versnellingspook
 Look-pack (1)

 Make-upspiegel aan passagierszijde
 Manuele airconditioning
 Snelheidsregelaar en begrenzer
 Tweekleurige bumpers (koetswerkkleur / zwart)

Opties
 Easy Pack (2)

 Kaart van Europa voor het navigatiesysteem
 Media Nav : geïntegreerd navigatiesysteem met 
radio, Jack- en USB-aansluiting, Bluetooth® en 
bediening aan het stuur 

 Metaalkleur
 Reservewiel

(1) Look-pack : alu 16"-velgen Dark Metal, buitenspiegels Dark Metal, 
verchroomde uitlaatpijp, donker getinte ruiten achteraan en elementen in 
gesatineerd chroom : zijschorten, bodembeschermers voor- en achteraan 
en dakstaven.
(2) Easy Pack: parkeerhulpsysteem achteraan, elektrische ruiten 
achteraan.

Belangrijkste uitrustingen  
Anniversary2 = Ambiance +



Versie

Black Shadow

 16" alu-velgen met diamant-look
 Elektrische ruiten achteraan
 Lederpack (1)

 Media Nav +@ : geïntegreerd navigatiesysteem 
met radio, Jack- en USB-aansluiting, Bluetooth® 
en bediening aan het stuur

 Parkeerhulpsysteem achteraan

Opties 
 Kaart van West Europa voor het 
navigatiesysteem

 Metaalkleur
 Reservewiel
 Verwaarmde voorzetels

(1) Lederpack : lederen*/simili zetelbekleding, lederen stuurwiel en 
versnellingspook

* Leder op de rugleuning en de zitting van de zetels

Belangrijkste uitrustingen  
Black Shadow = Anniversary 2 +



Uitrustingen en opties
Duster Ambiance Anniversary 2 Black Shadow

BUITENKANT

Bumpers vooraan / achteraan Zwart Zwart Koetswerkkleur/
Zwart

Koetswerkkleur/
Zwart

Deurhandgrepen Zwart Zwart Koetswerkkleur Koetswerkkleur
Zwarte buitenspiegels - 
Buitenspiegels Dark Metal - - - 
Buitenspiegels Shiny Black - - -
Zwarte dakstaven - - 
Twekleurige dakstaven zwart/gesatineerd chroom - -
Donker getinte ruiten (deuren achteraan, zijruitje achteraan, achterruit) - -
Verchroomde uitlaatpijp - -
Gestileerde stalen 16"-velgen - -
Alu 16"-velgen (Dark Metal) - - -
Alu 16"-velgen (met diamant look) - - -
Metaalkleur - ¤ ¤ ¤

ZETELS EN INTERIEUR
Middenconsole Donker carbon Donker carbon Donker carbon Shiny Black
Omranding van de verluchtingsmonden Donker carbon Chroom Chroom Chroom
Omranding van de logo op het stuurwiel Chroom Chroom Chroom Chroom
Omranding van de wijzerplaten Zwart Chroom Chroom Chroom
Inzetstuk op het onderkant van het stuurwiel - - Platinium grijs Platinium grijs
Deurhandgrepen Zwart Zwart Chroom Chroom
Trekhandgrepen deuren vooraan Zwart Cosmos grijs Platinium grijs Platinium grijs
Sierstrip op deurpanelen - - Platinium grijs Platinium grijs
Stofinleg op deurpanelen vooraan - -
Handrem console Zwart Zwart Zwart Zwart
Neerklapbare achterbank 1/1 - -
Neerklapbare achterbank 1/3-2/3 -
Opbergruimtes in de deuren vooraan
Opbergzakjes op de rugleuning van de voorzetels - -
Drempelbescherming (voordeuren) - -
Soft feel stuurwiel en versnellingspook - -
Zetelbekleding Duster - - -
Zetelbekleding Ambiance - - -
Zetelbekleding Anniversary - - -
Zetebekleding leder/simili - - -

ACTIEVE EN PASSIEVE VEILIGHEID
ABS + Remhulpsysteem (AFU)
Bestuurdersairbag
Ontkoppelbare passagiersairbag
Zijdelingse airbags vooraan hoofd/borstkas
In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan -
Veiligheidsgordels met pyrotechnische gordelspanners - -
In de hoogte regelbare hoofdsteunen vooraan
3 driepuntsveiligheidsgordels achteraan
3 hoofdsteunen achteraan - -
3 hoofdsteunen achteraan (centraal komma-hoofdsteun) - -
Reservewiel (vervangt de bandenopblaaskit) ¤ ¤ ¤ ¤
Bandendrukcontrolesysteem
Bandenopblaaskit
Isofix bevestigingssysteem voor kinderstoelen op de zijdelingse plaatsen 
achteraan
Dynamische stabiliteitsregeling ESC met antislipsysteem ASR

BESCHERMING VAN HET VOERTUIG
Startblokkeersysteem met transponder

Duster Ambiance Anniversary 2 Black Shadow

RIJDEN EN CONTROLE INSTRUMENTEN
Toerenteller
Stuurbekrachtiging
Boordcomputer 7 functies : kilometerteller, dagteller, gebruikte bandstof, 
gemiddeld verbruik, actieradius, gemmiddeld snelheid, volgend onderhoud, 
buitentemperatuur

- -

Geluidssignaal bij niet-gesloten deuren -
Aanduiding en geluidssignaal bij niet-vastgeklikte veiligheidsgordels vooraan
Schakelindicator (GSI)
Ecomodus
Snelheidsregelaar en -begrenzer - -
Parkeerhulpsysteem achteraan - - ¤ - Easy-pack

ZICHTBAARHEID
Mistkoplampen -
Ruitenwissers vooraan (3 snelheden)
Ruitenwisser achteraan met interval
Verwarmde achterruit
Buitenspiegels met manuele regeling - -
Verwarmde en elektrische buitenspiegels - -

COMFORT
Bagagescherm
Centrale deurvergrendeling -
Radiofrequentie afstandsbediening -
Elektrische ruiten vooraan (op deurpanelen) - - -
Elektrische ruiten vooraan met impulsbediening aan de bestuurderszijde - -
Elektrische ruiten achteraan (op deurpanelen) - - ¤ - Easy-pack
3e stoplicht
Centraal plafondlampje vooraan / Lezer-spot aan de passagierszijde
Plafondlampje achteraan -
Cigaaraansteker Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire
Draagbare asbak Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire
12 V-aansluiting vooraan / achteraan
Verlichting van het handschoenkastje - -
Kofferverlichting

VERWARMING - VENTILATIE
Verwarming en ventilatie met 4 snelheden en luchtrecyclage
Verwarmde voorzetels - - - ¤
Manuele airconditioning - ¤

AUDIO
Radio vooruitrusting
Radio MP3 4 x 15 W met Jack- en USB-aansluiting, Bluetooth® en bediening  
aan het stuur - -

Geïntegreerd navigatiesysteem Media Nav met touchscreen, radio,  
Jack- en USB-aansluiting, Bluetooth® en bediening aan het stuur - - ¤

Kaart van West Europa voor het systeem Media Nav - - ¤ ¤

PACKS
Easy Pack : Elektrische ruiten achteraan, parkeerhulpsysteem achteraan - - ¤
Look-pack : Alu 16"-velgen en buitenspiegels Dark Metal, verchroomde 
uitlaatpijp, donker getinte ruiten achteraan en elementen in gesatineerd 
chroom : zijschorten, bodembeschermers voor-/achteraan, dakstaven

- -

Lederpack : leder*/simili zetelbekleding; lederen stuurwiel en versnellingspook - - -
¤ : in optie ; : standaard ; - : niet beschikbaar
* Leder op de zitting en de rugleuning van de zetels.
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DESIGN EN  
KOETSWERKBESCHERMING 

OFF ROAD PACK

Zet het robuuste karakter van uw Duster in de 
kijker met deze beschermende accessoires.

1. VLEUGELVERBREDERS EN BESCHERMING VAN 
DE ZIJDELINGSE DEURDREMPELS

De vleugelverbreders beschermen de wielkasten 
tegen schaafplekken, opspattende modder en 
steenslag.

Wapen uw Duster tegen de kleine schokken 
van het dagelijkse leven dankzij de zijdelingse 
beschermstrips onderaan de deuren.

ADVENTURE PACK

Geef uw Duster ook een gepersonaliseerde 
bescherming en stijl.

2. BULLBAR
Benadruk het avontuurlijke karakter van Duster  
en bescherm de voorbumper.

3. INSTAPTREDE

Het onmisbare accessoire om de 4x4-stijl van 
uw wagen te accentueren: deze instaptrede 
vergemakkelijkt het in- en uitstappen van uw 
Duster.

ANDERE ACCESSOIRES 

4. SPATLAPPEN

De spatlappen voor en achter, die perfect 
aansluiten op de lijn van de wagen, beschermen 
het koetswerk tegen opspattende modder en 
steenslag.

Accessoires
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DESIGN

1. VERCHROOMDE SIERSTRIPS VOOR EN 
ACHTER SIERRANDEN ROND MISTKOPLAMPEN 
Elegante stijlelementen versterken de krachtige 
uitstraling van Duster.
De sierranden rond de mistkoplampen geven de 
neus van uw Duster een hoogwaardige look.

2. DAKSPOILER
Personaliseer uw Duster met deze spoiler die 
perfect aansluit bij het design van uw wagen. Hij 
is verkrijgbaar in het zwart maar kan desgewenst 
ook worden gelakt in de kleur van het koetswerk.

3. VERCHROOMDE BUITENSPIEGELKAPPEN 
Val op met de verchroomde buitenspiegelkappen 
die uw wagen een extra esthetische look geven. 

4. DEURDREMPEL
Bescherm de onderkant van de deuren van uw 
Duster in stijl.
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COMFORT EN BESCHERMING

COMFORTPACK
Til de sfeer in uw Duster naar een hoger niveau 
voor een maximale bescherming en uitzonderlijk 
comfort.

1. ARMSTEUN VOORAAN*
Denk aan de centrale armsteun vooraan, die 
het rijcomfort verhoogt en een bijkomend 
opbergvak omvat.

2. STOFFEN VLOERMATTEN “ADVENTURE”
Deze op maat gemaakte stoffen matten 
verzekeren een optimale bescherming van de 
originele tapijten en integreren zich perfect in het 
interieur van uw Duster.

3. RUBBEREN VLOERMATTEN MET VERHOOGDE 
RANDEN
De eenvoudig te onderhouden en bijzonder sterke 
rubberen vloermatten op maat beschermen 
efficiënt tegen sneeuw en modder.

4. KOFFERDREMPEL
Met deze elegante drempelafwerking beschermt u 
de laaddrempel van uw wagen.

5. KOFFERBAK
In de sterke en waterdichte kofferbak kunt  
u vuile voorwerpen vervoeren. Hij is gemakkelijk  
te verwijderen en past perfect in de koffer  
van uw wagen.

ANDERE ACCESSOIRES 

6. SCHEIDINGSROOSTER
Een onmisbaar accessoire om de veiligheid  
van uw huisdier te verzekeren. Dit rooster creëert 
een doeltreffende scheiding tussen de koffer  
en het interieur van de wagen.

*Afbeeldingen niet contractueel
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TRANSPORT EN VEILIGHEID

1. FIETSDRAGER
Geniet meer van uw vrije tijd met deze fietsdrager 
voor de trekhaak. Hij biedt plaats aan alle fietsen 
van het gezin en is geschikt voor elk type van 
trekhaak. Om de fietsdrager optimaal te benutten, 
dient u ook de speciaal ontworpen uitlaatpijp van 
Dacia te bestellen. 

1-2. VASTE ZWANENHALSTREKHAAK
Deze uiterst sterke trekhaak voldoet aan de 
strengste veiligheidsnormen en biedt u tal van 
mogelijkheden om in alle veiligheid voorwerpen  
te vervoeren en trailers te slepen. Bestaat ook in 
een standaardversie.

3. SKIDRAGERS
Deze erg gebruiksvriendelijke skidrager is geschikt 
voor alle soorten ski’s.

3-4. STALEN DAKSTAVEN
Deze set van twee stalen dakstaven werd getest 
volgens de strengste normen en stelt u in staat 
om een dakkoffer, skidrager of fietsdrager in alle 
veiligheid te monteren. 

4. DAKKOFFER
Deze stijve dakkoffer van Dacia laat zich in enkele 
minuten installeren op de dakstaven van Dacia  
en biedt een bijkomend bagagevolume.

5. PARKEERHULPSYSTEEM VOOR EN ACHTER
Dit systeem vergemakkelijkt manoeuvres en maakt 
het eenvoudiger om obstakels te detecteren zodat 
u ze niet raakt met uw Duster.

6. ALARM
Bescherm uw Duster en zijn bagage doeltreffend 
tegen diefstal met de alarmsystemen van Dacia.



1.6 16v 115 TCe 125 TCe 125 dCi 90 dCi 110 dCi 110 dCi 110
4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x2 EDC 4x4

Brandstof Benzine Benzine Benzine Diesel Diesel Diesel Diesel
Type versnellingsbak MAN 5 MAN 6 MAN 6 MAN 6 MAN 6 BVA 6 MAN 6
Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Aantal plaatsen 5 5 5 5 5 5
Luchttoevoer motor Atmosferisch Turbocompressor Turbocompressor Turbocompressor Turbocompressor met variabele geometrie
MOTOR
Cilinderinhoud (cm3) 1 598 1 199 1 197 1 461 1 461 1 461 1 461
Boring x Slag (mm) 79,5 x 80,5 72 x 73,2 72,2 x 73,2 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Aantal cilinders / kleppen 4 / 16 4 / 16 4/16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Volumetrische verhouding 9,8 9,5 9,25 15,7 15,7 15,7 15,7
Max. vermogen kW bij toerental (tr/min) 77 bij 5 750 92 bij 5 250 92 bij 5 500 66 bij 3 750 80 bij 4 000 80 à 4 000 80 bij 4 000
Max. koppel Nm bij toerental (tr/min) 148 bij 3 750 205 bij 2 000 205 bij 2 000 200 bij 1 750 240 bij 1 750 260 à 1 750 240 bij 1 750
Type injectie Multipoint sequentieel Directe injectie Directe injectie Directe met common rail + multi-injectie
Roetfilter - - - Serie Serie Série Serie
VERSNELLINGSBAK
Type JR5 380 TL4 082 TL8* 004 TL4 075 TL4 075 DC4 020 TL8 005
Aantal versnellingen (Vooruit) 5 6 6 6 6 6 6
Snelheid bij 1 000 tr / min : in 1ste / 2e / 3e 7,47 / 13,60 / 21,08 7,58 / 14,50 / 21,36 5,79 / 9,97 / 15,8 7,98 / 15,27 / 22,49 7,98 / 15,27 / 22,49 7,98 / 15,27 / 22,49 5,79 / 9,97 / 15,80
in 4e / 5e / 6e 28,67 / 36,84 / - 28,97 / 37,01 / 44,25 23,13 / 31,83 / 41,82 30,50 / 38,97 / 46,60 30,50 / 38,97 / 46,60 30,50 / 38,97 / 46,60 23,16 / 31,83 / 41,82
STUURINRICHTING
Stuurbekrachtiging (type) DAH / GEP met clim GEP GEP DAH / GEP met clim DAH / GEP met clim DAH / GEP si clim DAH / GEP met clim
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 Soepele achteras met geprogrammeerde zuivering en schroefveren Multi-arm type Mac-Pherson

WIELEN - BANDEN
Standaard velgen 6,5 J 16
Standaard banden 215 / 65 R 16 M+S
REMMEN
Type remcircuit X
ABS Bosch 9.0 / AFU (remhulpsysteem) Serie
Elektronische remkrachtverdeler / ESP Serie
Remhulp : simpel (S) Dubbel (D) - Ø (") S - 10" 
Vooraan : geventileerde schijven (GS) Ø (mm) / dikte (mm) GS 269 / 22,4 GS 280 / 24 DV 280 / 24 GS 280 / 24 GS 280 / 24 DV 280 / 24 GS 280 / 24
Achteraan : Trommels (T) / Ø (duims) T - 9
PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 170 175 177 156 169 169 168
0 - 100 km/u (s) 11 10,4 11 13,8 11,8 11,9 12,4
400 m / 1 000 m vanuit stilstand (s) 17,8 / 32,2 17,2 / 32,1 17,8 / 32,7 19,1 / 36,1 18,1 / 34,2 18,7 / 33,8 18,7 / 34,5
VERBRUIK EN EMISSIES (in l/100 km en g/km) * 
CO2 volledige cyclus (g/km) * 145 138 145 115 115 116 123
Volledige cyclus (l/100 km) * 6,4 6,1 6,4 4,4 4,4 4,5 4,7
Wegcyclus / Stadscyclus (bij koudstart) (l/100 km) * 5,6 / 7,7 5,5 / 7,3 6 / 7,1 4,3 / 4,5 4,3 / 4,5 4,5 / 4,4 4,7 / 4,8
INHOUD
Brandstoftank (l) 50
GEWICHTEN (kg)
Rijklaar rijgewicht (MVODM) (kg) 1 165 1 276 1 387 1 280 1 280 1349 1 395
Hoogst toegelaten gewicht (M.M.A.C.) (kg) 1 721 1 752 1 870 1 771 1 785 1824 1 875
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep (M.T.R.) (kg) 2 921 2 952 3 370 2 971 2 985 3024 3 375
Aanhanger met remmen / zonder remmen (kg) 1 500 / 580 1 500 / 635 1 500 / 690 1 500 / 640 1 500 / 640 1500 / 670 1 500 / 695
KOFFER
Koffervolume onder bagagescherm met bandenopblaaskit / met reservewiel 
volgens ISO norm 3 832 (dm3) 475 / 475 475 / 475 443 / 408 475 / 475 475 / 475 475 / 475 443 / 408

Max. koffervolume met neergeklapte achterbank en bandenopblaaskit / met 
reservewiel volgens ISO norm 3 832 (dm3) 1 636 / 1 636 1 636 / 1 636 1 604 / 1 570 1 636 / 1 636 1 636 / 1 636 1 636 / 1 636 1 604 / 1 570

Laadlengte met achterbank / met neergeklapte achterbank (mm) 992 / 1 760
Breedte kofferopening bovenaan / onderaan (mm) 930 / 990
Max. hoogte kofferopening (mm) 742
TERREINCAPACITEITEN
Doorwaadbare diepte (mm) 350
* Verbruik en emissies gehomologeerd volgens het toepasselijke reglement.

Motoren
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KOMEETGRIJS 
(TE KNA)

ZWART NACRE 
(NV 676)

IJSWIT 
(OV 369)

NAVYBLAUW 
(OV D42)

PLATINIUMGRIJS 
(TE D69)

Niet-metaalkleuren Metaalkleuren

Afmetingen

KOFFERVOLUME (dm3 ISO norm 3 832) 4 x 2 4 x 4
Onder bagagescherm met bandenopblaaskit / reservewiel 475 / 475 443 / 408
Max. met neergeklapte achterbank en bandenopblaaskit / reservewiel 1 636 / 1 636 1 504 / 1 570

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2 674
B Totale lengte 4 315
C Overbouw vooraan 816
D Overbouw achteraan 825
E Spoorbreedte vooraan 1 559
F Spoorbreedte achteraan 1 560
G Totale breedte met buitenspiegels 2 000
H Totale hoogte met dakstaven 1 695
K Vrije hoogte 4x2 / 4x4 (leeg) 205 / 210
L Knieruimte achteraan 170
M Breedte op ellebooghoogte vooraan 1 411
M1 Breedte op ellebooghoogte achteraan 1 440
N Breedte op schouderhoogte vooraan 1 387
N1 Breedte op schouderhoogte achteraan 1 400
P1 Hoogte zitting vooraan onder het dak 905
P2 Hoogte zitting achteraan onder het dak 894
Y2 Binnenbreedte tussen wielkasten 1 002
Z1 Laadlengte met achterbank 992
Z2 Laadlengte met neergeklapte achterbank 1 760

TERREINCAPACITEITEN
1 Oprijhoek 29,3°
2 Overschrijdingshoek 23°
3 Afrijhoek 34,9°

COSMOSBLAUW  
(RPR)



Dacia
Een mooie, betrouwbare en betaalbare wagen.  
Is dit mogelijk ?
JA, BIJ DACIA… We waren er als eerste merk 

van overtuigd dat ook een betaalbare wagen 

aantrekkelijk, veilig en kwalitatief kon zijn. En iets 

zegt ons dat we gelijk hadden. De betrouwbaarheid, 

robuustheid en toegankelijkheid van onze 

modellen worden vandaag de dag erkend door de 

pers onze modellen zijn met tal van internationale 

prijzen bekroond. Dacia breidt uit en stelt 

vandaag nieuwe modellen voor die nog altijd 

even betrouwbaar en economisch zijn en die 

tegelijk verbazen door hun moderne en unieke 

design. Ze meten zich ook intelligente en nuttige 

technologieën aan. Naar goede gewoonte 

hebben de wagens van Dacia geen gebrek aan 

ruimte en bieden ze royaal plaats aan passagiers 

en hun bagage. Het succes van Dacia steunt op 

een eenvoudige vaststelling: het is niet omdat je 

van je auto houdt en hem ook nodig hebt dat je 

er ook heel je budget aan wil besteden. Voor de 

nieuwe Dacia’s is dit nog meer het geval.

ALS MERK VAN DE RENAULT-GROEP steunt 

Dacia op technische oplossingen die hun efficiëntie 

en betrouwbaarheid al ruimschoots hebben 

bewezen. Zo kan het merk drie jaar of 100 000 km* 

garantie en erg lage gebruikskosten naar voren 

schuiven. De verantwoordelijke en maatschappelijk 

bewuste wagens van het Dacia-gamma stellen 

alles in het werk om hun impact op het milieu te 

verkleinen. Ze worden gebouwd in gecertificeerde 

fabrieken en zijn voor 85% recycleerbaar. 

Ook daarvan zijn we namelijk overtuigd: de impact op 

het milieu beperken mag geen kwestie van prijs zijn. 

Wie slim koopt, koopt nu meer dan ooit Dacia!

(www.dacia.be)
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 . r e n a u l t . b e / e c o l o g i e

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (April 2017). 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 eerste behaalde termijn. 
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