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Uma picape 
diferente de tudo 
o que você já viu 
Qual escolha melhor define você: praia, campo ou 

cidade? Ficar conectado ou passar um dia inteiro 

desplugado? Força ou agilidade?

E se todas essas escolhas fossem essenciais para 

definir sua personalidade, não daria para abrir 

mão de nenhuma delas, certo? Com a nova Duster 

Oroch foi assim. Um carro que combina estilos 

diferentes para compor uma atitude única e sem 

precedentes. Por isso mesmo ela é diferente, 

unindo o conforto e a robustez de um SUV com a 

versatilidade de uma picape 4 portas e caçamba 

com amplo espaço.

Mais do que um carro, um convite para você 

expressar toda a sua essência, compartilhar 

momentos e viver novas experiências.



Versatilidade 
de picape 
com o conforto 
de SUV

Com a Duster Oroch, a Renault inova 

ao criar um carro que propõe novas 

atitudes. Toda a força característica do 

Renault Duster foi mantida, mas agora 

com a versatilidade de uma picape: 

ampla caçamba, design arrojado e a 

robustez de uma suspensão Multilink, 

herdada do Duster 4x4, para todas  

as suas versões.

O espaço interno é o de um autêntico 

SUV: são 5 lugares para acomodar 

todos os passageiros com conforto e 

4 portas para facilitar a acessibilidade.





4 portas independentes 
oferecem PRATICIDADE e 
CONFORTO aos 5 ocupantes.

4 portas e 5 lugares
ROBUSTEZ sem abrir 
mão do conforto.

Suspensão Multilink

1,17 m

1,35 m

AMPLITUDE sem roubar 
espaço do banco traseiro.

650 kg/683 L



A caçamba oferece mais liberdade e 
possibilidades para quem precisa carregar 
um volume grande de cargas, mas não abre 
mão do conforto. Sua estrutura já vem com 
protetor de caçamba em todas as versões 
e com 8 pontos de fixação para proteger 
sua carga contra choques e impactos. Além 
disso, com a capota marítima* você mantém 
o material isolado em qualquer tempo. Já a 
aplicação do extensor de caçamba*, além 
de acrescentar 300 litros à capacidade da 
caçamba, passa a oferecer uma diagonal 
de 2 metros, o suficiente para carregar 
inclusive uma moto.

Mais flexibilidade 
para levar o que 
quiser, aonde 
quer que você vá

*Item vendido separadamente.





O interior da Duster Oroch prioriza o conforto. São 5 lugares e 4 portas independentes para maior 

autonomia dos passageiros. Ideal para quem leva uma vida agitada e está sempre em movimento. 

A posição de direção elevada também proporciona visibilidade maior para que nenhum obstáculo 

atrapalhe a sua aventura.

CONFORTO 
para explorar novos caminhos





Tecnologia e comodidade 
para facilitar sua vida

Já imaginou desfrutar, junto com a liberdade 

da caçamba, de toda a comodidade e o 

conforto de um câmbio automático? Seja 

no momento da sua aventura ou no trânsito 

para chegar até ela, agora você tem a opção 

de um câmbio robusto e inteligente que foi 

especialmente pensado para quem precisa 

de um carro confortável no dia a dia e uma 

picape versátil nos finais de semana. 

Através da central eletrônica inteligente, 

que avalia a todo instante qual a melhor 

marcha para determinada situação ou o 

melhor momento para a troca dela, o câmbio 

automático da Duster Oroch se adapta ao 

seu estilo de dirigir. 

Além disso, com o MEDIA Nav, você tem o 

GPS integrado e muito mais direto na tela 

touchscreen de 7". O acesso é ilimitado a 

informações, mapas e conexão de celular via 

Bluetooth®, sem contar o Eco Scoring, que 

avalia a condução do motorista ao final de 

um percurso, e o Eco Coaching, que o orienta 

a dirigir de modo mais econômico.

Para quem possui iPhone®, além de acessar 

a agenda e fazer ligações, também existe a 

possibilidade de utilizar a interface SIRI. Tudo 

isso controlado pelos comandos localizados 

na coluna de direção, de modo que você 

não precisa tirar as mãos do volante para 

controlar essas funcionalidades. 



Descubra por que os novos motores SCe 
(Smart Control Efficiency) trazem mais 
desempenho e maior prazer em dirigir.

Mais economia 
porque tem 
mais tecnologia. 
E ainda mais 
performance

Tecnologia das pistas 
para as ruas

NOVAS TECNOLOGIAS
Além do novo motor, agora a Duster Oroch 1.6 SCe 
também possui direção eletro-hidráulica, que garante, 
além da economia de combustível, movimentos 
mais leves e precisos para quem não abre mão 
do prazer de dirigir. Outra novidade é a tecnologia 
ESM: trazida das pistas para as ruas proporcionando 

ainda mais economia.

PERFORMANCE
Com potência de 120 cv, o novo  
motor 1.6 SCe possui alta performance, 
com aceleração de 0 a 100 km/h 
em 12,5 segundos e torque máximo 
de 16,2 kgfm.

ECONOMIA
A Duster Oroch com novo motor 1.6 SCe, selo A de 
economia na classificação do INMETRO, ganhou uma 
redução de  consumo em comparação ao modelo  
anterior. Além disso, agora conta também com 
corrente de distribuição que dura para sempre, 
reduzindo ainda mais os custos de manutenção.

Série Especial SCe.

MOTOR 1.6 SCe

ESPECIAL
SÉRIE

A Duster Oroch com novos motores 
1.6 SCe e 2.0 se beneficia do know-
how adquirido nas pistas pela Renault 
e recebe a tecnologia ESM (Energy 
Smart Management). Esse sistema 
de regeneração de energia nas 
frenagens otimiza a carga de bateria, 
proporcionando mais eficiência de 
consumo e menor emissão de CO2.



ECONOMIA
O motor 2.0 da Duster Oroch foi completamente 
revisado, aperfeiçoando ainda mais a sua performance e 
obtendo selo A de economia na medição do INMETRO. 
Com evoluções que reduziram o seu atrito interno, 
houve uma melhoria de economia de combustível 
em comparação ao motor anterior.

PERFORMANCE
Com potência de até 148 cv, 
o motor 2.0 revisado possui alta 
performance, com aceleração de 
0 a 100 km/h em até 10,0 segundos 
e torque máximo de 20,9 kgfm.

NOVAS TECNOLOGIAS
Agora todas as versões da Duster Oroch 2.0 possuem 
direção eletro-hidráulica, que garante movimentos 
mais leves e precisos para quem não abre mão do 
prazer de dirigir, e tecnologia ESM, proporcionando 
ainda mais economia.

MOTOR 2.0



SUSPENSÃO MULTILINK 
Robustez, desempenho 
e estabilidade

A suspensão traseira Multilink, juntamente com um maior entre-eixos em relação ao Duster,  oferece melhor dirigibilidade, proporcionando 

uma condução aprimorada, precisa e segura, como a de um carro de passeio. Na prática é mais conforto, menor nível de ruído e 

estabilidade aprimorada independente do piso. 

Já a suspensão dianteira independente, do tipo MacPherson, traz molas helicoidais com barra estabilizadora. O sistema foi calibrado 

para garantir o máximo de estabilidade nas curvas sem abrir mão do conforto ao rodar.



Grade de vidro traseiro

Capota marítima

Proteção frontal
Faróis adicionais 
do protetor frontal

Alargador de para-lama

- Extensor de caçamba  
- Caixa multibox para caçamba   
- Bolsa organizadora  
- Cinta para amarrar carga  
- Rede porta-objetos de caçamba  
- Barras de teto transversais  
- Estribos tubulares  
- Estribos tipo plataforma  
- Engate  
- Frisos de portas  
- Protetor frontal: Tube Look  

Outros acessórios

Pack Acessórios Outsider Fit
- Alargador de para-lama
- Capota marítima

Pack Service
- Extensor de caçamba
- Grade de vidro traseiro

Kit Surf
- Suporte prancha ou 
  suporte caiaque/stand-up paddle
- Cooler 12 V
- Capa para banco resistente à água

Kit Bike
- Suporte para até 3 bikes na caçamba,  
   no teto ou sobre a caçamba
- Cooler 12 V

Pack Acessórios Outsider
- Alargador de para-lama
- Capota marítima
- Faróis adicionais do protetor frontal
- Grade de vidro traseiro
- Proteção frontal

- Apoio de braço  
- Central multimídia  
- GPS  
- Câmera de ré MEDIA Nav  
- Sensor de estacionamento  
- Alto-falantes  
- Rodas esportivas 16“ 
- Tapete têxtil  
- Tapete de borracha  
- Suporte de smartphone 
 universal  



AGUARDANDO
SISTEMA DE IMAGEM

Equipamentos
EXPRESS

EXPRESSION

RODA DE LIGA LEVE ARO 16” PRATA

• Airbag duplo

• Direção eletro-hidráulica

• Eco Mode

• Freios ABS com EBD e AFU

• Indicador de troca de marcha (GSI)

• Pneus de uso misto

• Protetor de caçamba

• Travas elétricas

• Volante com regulagem de altura

Equipamentos EXPRESS +

• 4 alto-falantes

• Alarme perimétrico

• Ar-condicionado

• Barras de teto longitudinais

• Comando de áudio e celular na coluna de 

direção (Comando Satélite)

• Conexão Bluetooth® para áudio e telefone

• Faróis de neblina

• Rádio MP3 (3D Sound by Arkamys) com 

conexão USB/iPod® e AUX

• Retrovisores externos na cor do veículo

• Roda liga leve aro 16’’

• Santo Antônio

• Vidros dianteiros elétricos com função one 

touch e sistema antiesmagamento

• Vidros traseiros elétricos

OPCIONAIS

PACK COMFORT

• Ar-condicionado 

• Vidros elétricos

OPCIONAIS

PACK ACESSÓRIOS OUTSIDER FIT

• Alargadores de para-lama

• Capota marítima

PACK SERVICE

• Extensor de caçamba

• Grade de vidro traseiro

RODA DE AÇO ARO 16’’ PRATA



DYNAMIQUE MANUAL - AUTOMÁTICO

RODA DE LIGA LEVE ARO 16” CINZA ESCURO

OPCIONAIS

• Bancos com revestimento parcial em couro 

PACK ACESSÓRIOS OUTSIDER

• Alargador de para-lama

• Capota marítima

• Faróis adicionais do protetor frontal

• Grade de vidro traseiro

• Proteção frontal

• Barras de teto longitudinais na cor prata

 • Computador de bordo com 10 funcionalidades

• Duas tomadas 12 V

 • Função Eco Coaching e Eco Scoring integrada ao MEDIA Nav Evolution

 • Maçanetas na cor do veículo

• Piloto automático  (regulador e limitador de velocidade)

 • Santo Antônio na cor prata

Equipamentos
EXPRESSION +

 • Sensor de estacionamento traseiro

 • Sistema multimídia MEDIA Nav Evolution com tela 

touchscreen 7“, navegação GPS e 3D Sound by 

Arkamys com conexões USB e Auxiliar

 • Volante com revestimento parcial em couro

• Vidros dianteiros e traseiros com função one touch, 

sistema antiesmagamento e fechamento pela chave



Ficha técnica
Motor 1.6 16V SCe Manual 2.0 16V Manual 2.0 16V Automático

Arquitetura Carroceria monobloco, picape, 5 passageiros, 4 portas

Motor Quatro tempos, bicombustível (etanol e/ou gasolina), quatro cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão

Alimentação Injeção eletrônica multiponto sequencial

Suspensão dianteira Tipo MacPherson, triângulos inferiores, barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais

Suspensão traseira Independente tipo MacPherson com Multilink, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora

Potência máxima (ISO/ABNT) 118 cv (gasolina) @ 5.500 rpm
120 cv (etanol) @ 5.500 rpm

143 cv (gasolina) @ 5.750 rpm
148 cv (etanol) @ 5.750 rpm

Torque máximo 16,2 kgfm (gasolina) @ 4.000 rpm
16,2 kgfm (etanol) @ 4.000 rpm

20,2 kgfm (gasolina) @ 4.000 rpm
20,9 kgfm (etanol) @ 4.000 rpm

Aceleração 0 -100 km/h 14,0 s (gasolina)
12,5 s (etanol)

10,3 s (gasolina)
10,0 s (etanol)

11,5 s (gasolina)
10,4  s (etanol)

Cilindrada 1.597 cm³ 1.998 cm³

Tração Dianteira 4x2

Tanque de combustível 50 L

Combustível Gasolina e/ou etanol

Rodas Liga leve aro 16“ 

Velocidade máxima 160 km/h (gasolina)/164 km/h (etanol) 178 km/h (gasolina)/186 km/h (etanol) 173 km/h (gasolina)/176 km/h (etanol)

FREIOS
Freios Sistema ABS, com discos ventilados na dianteira e freios traseiros com tambores

DIREÇÃO
Direção Eletro-hidráulica, com diâmetro giro de 11,4 m

Câmbio Manual, 5 velocidades e marcha à ré Manual, 6 velocidades e marcha à ré Automático, 4 velocidades e marcha à ré

Relação marcha

1a

2a

3a

4a

5a

6a

3,73:1  
 2,05:1 
 1,32:1 
 0,94:1 
 0,76:1 

-

3,73:1 
 2,11:1 
 1,45:1 
 1,11:1 
 0,91:1 
 0,77:1

3,51:1
1,93:1
1,29:1
 0,92:1

-
-

Ré/diferencial 4,93:1 4,44:1 3,65:1

PESO
Peso em ordem de marcha 1.296 kg 1.355 kg 1.375 kg

Carga útil de até 680 kg (Express)/650 kg (Expression e Dynamique) 650 kg 650 kg



Dimensões

VOLUME (dm3)
Volume caçamba 683

DIMENSÕES (mm)
A Entre-eixos 2.829
B Comprimento 4.700
G Largura 1.821
H Altura 1.694
K Altura livre do solo 206
R Ângulo de ataque 26°
R1 Ângulo de saída 19,9°

Express/Expression/Dynamique
1.6 16V SCe Manual

Dynamique
2.0 16V Manual

Dynamique
2.0 16V Automático



Equipamentos e opcionais
Express

1.6 16V SCe Manual
Expression 

1.6 16V SCe Manual
Dynamique 

1.6 16V SCe Manual
Dynamique 

2.0 16V Manual
Dynamique 

2.0 16V Automático

CONFORTO E CONVENIÊNCIA
Ar-condicionado Pack Comfort • • • •

Capota marítima - Pack Acessórios Outsider Fit Pack Acessórios Outsider Pack Acessórios Outsider Pack Acessórios Outsider

Computador de bordo com 10 funcionalidades - - • • •

Direção eletro-hidráulica • • • • •

Duas tomadas 12 V - - • • •

Função Eco Mode • • • • •

Indicador de troca de marcha (GSI) • • • • •

Luz de leitura do passageiro • • • • •

Para-sol do motorista com espelho de cortesia - - • • •

Piloto automático (regulador e limitador de velocidade) - - • • •

Protetor de caçamba • • • • •

Relógio digital • • • • •

Retrovisores externos com regulagem elétrica - • • • •

Sensor de estacionamento traseiro - - • • •

Travas elétricas • • • • •

Vidros dianteiros elétricos Pack Comfort • • • •

Vidros traseiros elétricos Pack Comfort • • • •

Vidros dianteiros com função one touch e sistema antiesmagamento Pack Comfort • • • •

Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch, sistema 
antiesmagamento e fechamento pela chave - - • • •

Volante com regulagem de altura • • • • •

Volante com revestimento em couro natural e sintético - - • • •

ESTILO EXTERIOR/INTERIOR
Alargadores de para-lama - Pack Acessórios Outsider Fit Pack Acessórios Outsider Pack Acessórios Outsider Pack Acessórios Outsider

Bancos com revestimento em couro natural e sintético - - O O O

Barras de teto longitudinais - • • • •

Extensor de caçamba Pack Service - - - -

Maçanetas externas na cor da carroceria - - • • •

Proteção frontal - - Pack Acessórios Outsider Pack Acessórios Outsider Pack Acessórios Outsider

Roda de aço aro 16’’ • - - - -

Roda liga leve aro 16’’ prata - • - - -

Roda liga leve aro 16’’ cinza escuro - - • • •

Santo Antônio - • • • •



Cores disponíveis

Branco Glacier (OE)Verde Esmeralda (PM) Preto Nacré (PM)Cinza Acier (PM) Vermelho Vivo (CO)Prata Étoile (PM) Vermelho Fogo (PM)

CO: cor opaca
OE: opaca especial
PM: pintura metálica

Express
1.6 16V SCe Manual

Expression 
1.6 16V SCe Manual

Dynamique 
1.6 16V SCe Manual

Dynamique 
2.0 16V Manual

Dynamique 
2.0 16V Automático

SISTEMA MULTIMÍDIA
4 alto-falantes - • • • •

Comando de áudio e celular na coluna de direção (Comando Satélite) - • • • •

Conexão Bluetooth® para áudio e telefone - • • • •

Função Eco Coaching e Eco Scoring integrada ao MEDIA Nav - - • • •

Rádio MP3 com 4 alto-falantes (3D Sound by Arkamys) com conexão USB/iPod® e AUX - • • • •

Sistema multimídia MEDIA Nav com tela touchscreen 7’’, navegação GPS 
e 3D Sound by Arkamys com conexões USB e Auxiliar

- - • • •

SEGURANÇA
Airbag duplo • • • • •

Alarme perimétrico - • • • •

Alerta do cinto de segurança • • • • •

Faróis de neblina - • • • •

Faróis adicionais da proteção frontal - - Pack Acessórios Outsider Pack Acessórios Outsider Pack Acessórios Outsider

Freios ABS com EBD e AFU • • • • •

Grades de proteção do vidro traseiro Pack Service - Pack Acessórios Outsider Pack Acessórios Outsider Pack Acessórios Outsider

TRANSMISSÃO
4x2 1.6 câmbio manual de 5 marchas • • • - -

4x2 2.0 câmbio automático de 4 marchas - - - - •

4x4 2.0 câmbio manual de 6 marchas - - - • -

• = série | O = opcional | - = não disponível



#PickUpYourLife
Renault DUSTER OROCH
Nova





Continue sua experiência com a Nova Renault Duster Oroch em 
www.renault.com.br/duster-oroch

RENAULT CONCESSIONÁRIAS. Uma rede com mais de 290 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com eficiência e qualidade. Profissionais treinados no Centro de Formação Renault do Brasil utilizam o que há de mais 
moderno em tecnologia automotiva. Só quem conhece pode cuidar tão bem de seu Renault. FÁBRICA NO BRASIL. O Complexo Ayrton Senna ocupa um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados em São José dos Pinhais, no Paraná, com capacidade para 
produção de até 380 mil veículos e 400 mil motores por ano. Aqui são fabricados: Kwid, Captur, Duster, Duster Oroch, Logan, Sandero, Sandero R.S. 2.0, Sandero Stepway, Master Furgão, Master Minibus e Master Chassi Cabine. GARANTIA RENAULT. Para Renault 
Duster Oroch, garantia total de 3 anos ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção do veículo, para a gama 2017/2018.  A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão 
da carroceria para veículos da gama 2017/2018. SAC RENAULT. Serviço de Atendimento ao Cliente Renault. O SAC Renault possui profissionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. É só ligar 0800 055 5615 ou 
enviar um e-mail para sac.brasil@renault.com. BANCO RENAULT. Confiabilidade, taxas financeiras diferenciadas e parecer de crédito rápido (sujeito a aprovação) para adquirir seu Renault. CONSÓRCIO RENAULT. Garantia de entrega de fábrica. Você sonha, 
a gente realiza. 0800 055 5615 ou www.consorciorenault.com.br. ISO 14001. Mais uma certificação para a Renault. Mais uma conquista para a natureza. 

A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veículos sem prévio aviso. Para mais informações, consulte seu concessionário. Fotos para fins publicitários. SAC RENAULT: 0800 055 5615 – REF.: 7711732457 – AGOSTO/2017


