
renault DuSter



تصميم رائع 
لسيارة دفع رباعي حقيقية

the Style of a true
off-roaD vehicle

Wide wings and a tall stature reveal its personality: 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, chromed radiator grill and double-optic 
front lamps. Its sturdy and reassuring appearance are a reflection of its equipment: ABS, emergency brake 
assist, front driver and passenger airbags and head and thorax side airbags as standard (Ambiance version 
upwards), it benefits from renowned expertise in safety. Duster takes care of your wallet and the environment, 
it has moderate running costs due to an optimised maintenance programme, engines which are economical on 
fuel and environmentally-friendly and which have proved their reliability. Feel confident with Duster.

رباعي  إن تصميم هيكل داستر و طولها املميزان يفصحان الكثير عن شخصيتها: إن داستر هي سيارة دفع 
حقيقية،إن تصميمها ال يعكس روح املغامرة فقط ولكن أيضاً يعكس اناقة ستجعلها محل إعجاب كل من 
ذو اجلوانب  الكبيرة و تصميمها  و املصابيح األمامية  بالكروم  الكبيرة املطعمة  يراها، فمع الشبطة األمامية 

النافرة فإن داستر ستكون إختيار كل من يعشق اجلمال و يقدر املغامرة.
برامج صيانتها  أن  البيئة كما  فإنها حتافظ على  بالتالي  و  للوقود  املوفر  اإلقتصادي  تتميز مبحركها  داستر  إن 

اإلقتصادية لن تشكل أي عبئ مما يجعل اختيارك لداستر هو اختيار يعكس الثقة.



copeS with al terrainS

Duster fears no terrain. Provided with 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. 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 (5.79km/h at 1,000 rpm) allows for
driving over rough ground, starting on a slope or under load, or holding the vehicle back when going downhill.
With its intuitive 4 x 4* control, Duster adapts to all situations making driving easy. And in complete safety!

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 in all grip conditions and on slippery road surfaces in
  particular (rain, snow, ice, etc.).
- Advantage: better compromise between roadholding and traction whatever the grip
  conditions so providing maximum safety.

lock Mode
- Operation: engine torque forced on 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.

*Available on the 4 x 4 version.

إن داستر ال تهاب أي طريق. فبفضل اخللوص األرضي املرتفع و زوايا التسلق الكبيرة فإنها متتلك كل القدرات التي 
متيز سيارات الدفع الرباعي احلقيقبة. هيكلها املتميز يتيح لها التأقلم بكل سهولة مع جميع أنواع الطرقات.

داستر هي سيارة دفع رباعي مدمجة خفيفة الوزن مما يساهم ايجابياً في قدراتها خارج الطريق هذه القدرات 
التي يساهم بها ناقل احلركة اجلديد املطور و املزود بستة سرعات مع سرعة أولى بنسبة مخفضة )5.79 كلم/

ساعة عند 1000 دورة/ دقيقة( مما يسمح بالتقدم ببطئ على الطرق الوعرة و اإلنطالق بسهولة على املنحدرات 
و نزول املنحدرات شديدة امليل بسهولة و مع نظام التحكم الذكي في اختيار وضعية الدفع فإن داستر تتأقلم 
و  فيالسهولة  عاية  أمراً  الطرقات  القيادة على مختلف  مما يجعل من  الطرقات  أنواع  بكل سهولة مع جميع 

األمان.

 4x4متوفر فى فئة ال*

مصممة جلميع أنواع الطرقات

2wD Mode 
نظام العمل: عزم احملرك موزع بالكامل على العجالت األمامية

ظروف اإلستخدام: الطرق املعبدة أو الطرق الوعرة الصلبة
املميزات: توفير متميز في استهالك الوقود

automatic Mode
نظام العمل: يتم توزيع عزم احملرك أوتوماتيكياً بني احملور األمامي و 
احملور اخللفي بحسب درجة متاسك كل محور على الطريق و بحسب 

سرعة السيارة
ظروف اإلستخدام: على جميع الطرقات و األسطح الزلقة )أمطار، 

ثلج .. الخ(
و  الثبات  الطريق،  على  التماسك  بني  املثالي  املزيج  يوفر  املميزات: 
اكبر  يوفر  مما  الطريق  للوقود مهما كانت حالة  املتميز  اإلستهالك 

قدر من السالمة

lock Mode
حتكم  مع   ،4x4 وضعية  في  احلركة  ناقل  غلق  يتم  العمل:  نظام 
القيادة خارج  ليتناسب مع  املكابح   و نظام  خاص في عمل احملرك 

الطريق
ظروف اإلستخدام: الطرق الوعرة و الغير معبدة )منحدرات شديدة، 

رمال، اراضي طينية، .. الخ( سرعات منخفضة و حتى 80 كلم
املميزات: ضمان أفضل قدرة للسيارة خارج الطريق



coMfort à la carte verSionS

Duster has a large, comfortable interior. Practical and functional, its passenger compartment can hold 5 passengers and provides up to 475 litres of space in the boot (d -
pending on version), easily providing enough space to carry all their luggage and leisure equipment. With the back seat folded down, the space available goes up to 1,636 
litres. Folding the front passenger seat down enables objects as long as 2.65 meters to be carried in the passenger compartment. Because drivers and their families have 
different expectations, Duster offers equipment which concentrates on the essential without being superfluous. Leaving you free to customise your Duster! To meet all 
requirements, several packs and options are available: air conditioning*, radio-CD** and radio-CD MP3** systems, modularity pack comprising, in particular, a 1/3-2/3* 
split folding rear seat, electric rear windows***, leather pack*** (leather/tep upholstery, leather steering wheel and gear knob), etc. It's simple: Duster has a solution for 
all. * On Ambiance. ** Ambiance upwards. *** On Laureate, leather covering present on the central part of the seat and backrest.

aMBiance
The Ambiance version offers star grey
interior trim as standard (central console,
air vent surrounds and front door handles),
electric front windows and
central door locking.

laureate
For a refined and functional interior enviro -
ment, the Laureate version is adorned with 
Shiny Brown trim (central console, air vent 
surrounds and front door handles) and offers
manual air conditioning, heated and electr -
cally adjustable wing mirrors as standard as 
well as the modularity pack, ideal for all your 
leisure trips.

راحة بال حدود املستويات

إن داستر متتلك صالون كبير و مريح عملي و سهل اإلستخدام. حيز الركاب ميكنه استيعاب خمسة ركاب بكل سهولة أما حيز األمتعة فيوفر 475 لتر من مساحات 
التخزين مما يسهل حمل األمتعة و املستلزمات خالل الرحالت. و مع طي املقاعد اخللفية تصل مساحة التخزين إلى 1636 لتر و مع طي مقعد الراكب األمامي ميكن حمل 

أطوال تصل إلى 2.65 متر داخل السيارة.
و ألن عمالئنا لهم اهتمامات متباينة فإن داستر تأتي مجهزة بتجهيزات اساسية تشمل تكييف و باور ستيرينج ونظام غلق مركزي و ميكن لهم اختيار جتهيزات إضافية 

بحسب الرغبة مثل باقة التجهيزات اخلارجية مثل العجالت الرياضية و تطعيمات الكروم اخلارجية و املرايا اجلانبية الكهربائية لتتناسب داستر مع متطلبات اجلميع

امبيانس
بلون  تطعيمات  يقدم  امبيانس  مستوى 
فتحات  و  الكونصول  من  لكل  رمادي 
الداخلية  األبواب  مقابض  و  التهوية 
غلق  نظام  و  أمامي  كهربائي  زجاج  مع 

مركزي.

لوريت
بني  بلون  تطعيمات  يقدم  لوريت  مستوى 
فتحات  و  الكونصول  من  لكل  ميتاليك 
الداخلية مع مرايا  األبواب  التهوية و مقابض 
باقة  و  كهربائي  زجاج   4 و  كهربائية  جانبية 
التخزين الداخلية التي ستتناسب مع رحالتك 

اخللوية في نهاية اإلسبوع.



(CASHEW BROWN (SEC CNA (BASALT GREY (SEC KNM

(PEARL BLACK (PC 676

(PLATINUM (SEC D69

(GLACIER WHITE (CO 369

(MINERAL BLUE (SEC RNF

(NAVY BLUE (CO D42

األلوان

األبعاد

equipMentS
 = Standard     -  = Not available

colourS

DiMenSional DiaGraMS

التجهيزات األساسية واإلختيارية
DUSTER 2WD DUSTER 4WD
E0P E2 E0P E2

ENGINE احملرك

1.6 L 16V 105 hp • • • •  1.6ليتر 16صمام 105 حصان
Tourque : 145 NM @ 3,750 RPM • • • • العزم: 145\3,750

Fuel tank 50 Liters سعة خزان الوقود

Manual transmission gearbox 5-speed 6-Speed ناقل حركة يدوي 

UNDER ENGINE PROTECTION احلماية أسفل السيارة

Under engine protector : metal sheet skid plate _ _ • • تصفيح حديدي أسفل السيارة

Under engine protector : plastic skid plate • • _ _ حاجز وقاية من األتربة و األوساخ أسفل احملرك

EXTERIOR DESIGN التصميم اخلارجي

Tinted glasses • • • • زجاج مظلل عازل للحرارة

Smoke-colored rear window and rear glass  _ •  _ • زجاج مظلل لألبواب اخللفية و الزجاج اخللفي

Front & rear bumper grey colored • _ • _ اإلكصدام األمامي مطلي بلون رمادي

Front & rear bumper with body colored upper part & black lower part _ • _ • اإلكصدام االمامي »القسم العلوي مطلي بلون السيارة و القسم السفلي مطلي بلون أسود«

Chromium-satine add-on on the front & rear bumper lower part _ • _ • تطعيمات من الكروم في القسم السفلي من اإلكصدام األمامي

2 rear reflectors • • • • عواكس خلفية

Side sills : black • • • • عتب جانبي اسود

Side sills : black & chromium-satine (upper part)  _ •  _ • عتب جانبي مطعم بالكروم

Longitudinal bars on the roof • • • • قضبان للتحميل على السقف بلون اسود

ACTIVE & PASSIVE SAFETY جتهيزات األمان

Electronic anti-start system (activated by transponder) • • • • نظام اميوبيليزر للحماية ضد السطو و السرقة

Rear door child mechanical safety device • • • • أقفال خاصة لألطفال في اخللف

Three-point front seat belts with reel force limiter & height adjustment • • • • أحزمة أمان أمامية ذات نقاط تثبيت ثالثية مع إمكانية تعديل ارتفاع أحزمة األمان

2 rear  three-point side seat belts with reel • • • • أحزمة أمان خلفية ذات نقاط تثبيت ثالثية »الطرفية«

Rear lap central seat belt • _ • _ حزام أمان خلفي في الوسط

Three-point central seat belt with reel _ • _ • حزام أمان خلفي للراكب األوسط ذو نقاط تثبيت ثالثية

Driver airbag • • • • وسادة هوائية للسائق

Passenger airbag (can disconnected with a key) _ • _ • وسادة هوائية للراكب األمامي )ميكن إيقاف عملها(

ABS, EBD & BAS _ • _ • EBD و BAS مع  ABS نظام املكابح املضادة لإلنغالق

VISIBILITY جتهيزات الرؤية

Fog headlights _ • _ • مصابيح ضباب أمامية

Crystal side-indicators repeaters in front fenders • • • • مصابيح انعطاف على الرفارف األمامية بلون أبيض

Rear window wiper • • • • مساحة للزجاج اخللفي

Defogging / Defrosting rear window • • • • نظام تدفئة للزجاج اخللفي

INSTRUMENT PANEL & CONTROLS لوحة العدادات و مفاتيح التحكم

Rotative Off Road 3 mode control «2WD» - «4WD Auto», 4WD Lock  _  _ • • ) Lock و Auto 2 وWD مفتاح للتحكم في وضعية اإلندفاع بالعجالت )ثالثة وضعيات

Trip computer (driving aid: with odometer, speed average, fuel range,  fuel consumption) _ • _ • كمبيوتر رحالت لعرض معلومات القيادة )متوسط استهالك وقود ، املسافة املتبقية ...ألخ(

COMFORT جتهيزات الراحة

Power Steering • • • • باور ستيرينج

Height adjustable Steering column  • • • • إمكانية تعديل ارتفاع عجلة القيادة

Remote central lock door control  • • • • رميوت كنترول للتحكم في عمل نظام الغلق املركزي

Front electric windows • • • • عدد 2 زجاج أمامي كهربائي

Rear electric windows _ • _ • عدد 2 زجاج خلفي كهربائي

Manual rear windows • _ • _ زجاج خلفي يعمل يدوياً 

Black door mirrors with internal manual adjustment • _ • _ مرايا الرؤية اجلانبية ميكن التحكم في وضعها يدوياً من الداخل و مطلية بلون أسود

Body color door mirrors with electric internal adjustment, defrosting _ • _ • مرايا الرؤية اجلانبية ميكن التحكم في وضعها كهربائياً من الداخل و مطلية بلون السيارة مع تدفئة ذاتية

Height adjustable driver seat • • • • مقعد السائق ميكن تعديل ارتفاعه يدوياً 

1 map pocket on each front seat backrest,  net type _ • _ • جيوب للتخزين خلف املقاعد األمامية

1/3 - 2/3 foldable rear bench • • • • إمكانية طي ظهر املقاعد اخللفية 1/3 و 2/3

Attachments for 2 Isofix seats on rear seat • • • • نظام ISOFIX لتركيب عدد 2 مقعد أطفال في اخللف

BOOT STORAGE جتهيزات حيز األمتعة 

4 hooks in the boot • • • • أربعة نقاط تثبيت في حيز األمتعة لتسهيل ربط األمتعة

Storage under floor boxes (around the spare wheel) _ _ • • أماكن للتخزين حتت فرش أرضية صندوق األمتعة حول اإلطار اإلحتياطي

AIR CONDITIONING, HEATING AND VENTILATION جتهيزات التهوية

Manual air conditioning • • • • تكييف هواء

Ventilation and air ducts for rear seats (located under front seats) • • • • مخارج هواء للمقاعد اخللفية أسفل املقاعد األمامية

AUDIO SYSTEMS األنظمة السمعية

Radio CD with remote control • _ • _ راديو CD مع نظام للتحكم بعمل الراديو

Radio CD & MP3 with remote control _ • _ • راديو CD  MP3 مع نظام للتحكم بعمل الراديو

WHEELS العجالت و اإلطارات

16» metal sheet rim • _ • _ جنط حديد مقاس 16 بوصة

16» alloy wheels nut-cover with anti-theft key _ • _ • جنط اسبورت مقاس 16 بوصة مع نظام احلماية ضد السرقة

M+S type 215/65/R16 tires • • • • R16 65 /215 إطارات جلميع الطرق مقاس

Spare wheel with standard dimensions • • • • اإلطار اإلحتياطي بنفس مقاس اإلطار األصلي مع جنط حديد

Spare wheel with standard size placed in boot  (stamped part) _ _ • • اإلطار اإلحتياطي مثبت داخل صندوق األمتعة

Spare wheel placed under the boot • • _ _ اإلطار اإلحتياطي أسفل صندوق األمتعة من اخلارج

BOOT VOLUME (dm3 ISO 3832 standard) 4x2 4x4
Under luggage space with  
repair kit/spare wheel 475/475 443/408

Maxi fold-down rear seat with  
repair kit/spare wheel 1,636/1,636 1,604/1,570

DIMENSIONED DRAWING (mm)
A Wheelbase 2,673
B Overall length 4,315
C Front overhang 822
D Rear overhang 820
E Front track 1,560
F Rear track 1,567
G Overall width without/with door mirrors 1,822/2,000
H Unladen height/with roof rails 1,625/1,695
K Ground clearance (unladen) 4 x 2 / 4 x 4 205/210
L Rear knee room 183
M Front elbow room 1,411

M1 Rear elbow room 1,438
N Front shoulder width 1,387

N1 Rear shoulder width 1,400
P1 Distance between hip joint and ceiling in front seats 907
P2 Distance between hip joint and ceiling in rear seats 895
Y2 Interior width between wheel arches 1,002
Z1 Loading length, rear seat in place 992
Z2 Loading length with rear seats folded 1,760

GROUND CLEARANCES
1 Approach angle 30°
2 Ramp breakover angle 23°
3 Departure angle 36°



who Better than renault to Service your renault?

من أفضل من رينو خلدمة سيارتك الرينو؟

warranty: 

Starting from the date of delivery, your 
Renault vehicle will take the benefit of 
3 years or 100,000 km warranty 
coverage (whichever first) with free 
repair for mechanical and body/paint 
items for any manufacture defects.

الضمان:

أو  التسليم ومدته 3 سنوات  تاريخ  يبدأ من 
أيهما أسبق ويشمل صيانة  100 ألف كلم 
مجانية للقطع الميكانيكية وقطع جسم/

دهان السيارة خاصة بعيوب التصنيع.

renault Service & aSSiStance:

The Renault Service Network includes EIM facilities in Cairo and Alexandria, with authorized 
sub dealers in major towns throughout Egypt. Just call 16202 for your nearest service 
facility or requirement, including Roadside Assistance, available 24/7.
Renault Policy, as operated by EIM, is for ‘Peace of Mind’ when making the decision on 
purchasing a new vehicle. Renault owners can be assured of well equipped workshops, 
well trained staff, and outstanding levels of customer service. Cars are bar coded and 
identified with owner profile to ensure efficient continued customer care. To save customer 
time, appointments can be booked by calling 16202, for services and repairs at EIM 
workshops. Also Renault Minute workshops offer quick fit without reservation.
All repairs carried out at EIM authorized Network Workshops have a 12 months 
Warranty, parts and labour.

خدمة ومساعدة رينو:

تتضمن شبكة خدمة رينو مراكز خدمة الشركة المصرية العالمية للسيارات في القاهرة واألسكندرية 
باإلضافة إلى مراكز الخدمة المعتمدة في المدن الرئيسية في جميع أنحاء الجمهورية. اطلب رقم 
16202 لالستفسار عن أقرب مركز خدمة أو لطلب أي معلومات، بما في ذلك المساعدة على الطريق 
المصرية  الشركة  تطبقها  كما  رينو  سياسة  وتهدف  األسبوع.  أيام  طوال  ساعة   24 لمدة  المتوفرة 
العالمية للسيارات هي "االطمئنان" عند اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة. ويمكننا أن نطمئن عمالء رينو 
بتجهيز مراكز الخدمة على مستوى عاٍل، وبجودة تدريب العاملين فيها، وارتفاع مستوى خدمة العمالء. 
ويتم تصنيع السيارات بحيث تعطى كل سيارة كودًا سريًا ويحدد بملف المالك لضمان استمرار كفاءة 
خدمة العمالء. ولتوفير وقت عمالئنا، يمكن حجز مواعيد الصيانة بمراكز خدمة الشركة باالتصال برقم 

16202. كما تقدم مراكز خدمة رينو المصغرة الخدمات السريعة بدون حجز.
الغيار  قطع  على  12 شهًرا  مدته  بضمان  المعتمدة  الشركة  ورش  في  الصيانة  أنواع  وتتمتع جميع 

واألعمال المنفذة.

Spare partS:
The spare parts supplied by through 
the network are genuine Renault 
components, the same as originally 
fitted to the car, to ensure safety 
standards and the car remains in 
its original condition. There are also 
a wide range of genuine Renault 
accessories which are designed 
for each individual model, available 
throughout the network.

قطع الغيار:

قطع الغيار المتوفرة من خالل شبكة فروع 
شأنها  األصلية  رينو  قطع  هي  الشركة 
لضمان  السيارة  في  المزودة  تلك  شأن 
االلتزام بمعايير السالمة واحتفاظ السيارة 
واسع  نطاق  يوجد  كما  األصلي.  بوضعها 
من أكسسوارات رينو المصممة لكل طراز 
فروع  شبكة  خالل  من  وتتوفر  حدة،  على 

الشركة.

cuStoMer
S e r v i c e

w w w . r e n a u l t . c o m . e g

16202

peace of MinD proGraM

برنامج ريح بالك
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