
Vaadi paljon, maksa vähän 

Dacia Duster
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Dacia Dusterissa on runsaasti tilaa. Nelivetoauton matkustamo on avara, 

ja tukeva kori ja lyhyet korin ylitykset soveltuvat hyvin maastoajoon. 

Kaikki vapaa-ajan varusteet mahtuvat kätevästi muunneltaviin ja mukaviin sisätiloihin, 

ja korkea ajoasento takaa hyvän näkyvyyden. Uskomattoman edullinen Dacia Duster 

säästää ympäristöä taloudellisten ja vähäpäästöisten moottoriensa ansiosta. 

Dacia Duster - enemmän vähemmällä.

Valtavasti
tilaa
edulliseen
hintaan
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Suuret ja korkealla sijaitsevat lokasuojat osoittavat Dacia Dusterin 

olevan aito maastoauto. Sen tukeva ja suojaava muotoilu tuo mieleen 

todellisen seikkailijan. Dacia Duster soveltuu myös yhtä hyvin kaupunkiajoon 

tyylikkään ulkoasunsa, krominvärisen etusäleikkönsä ja kaksoisajovalojensa 

ansiosta. Auton ainutlaatuista ulkonäköä voidaan vielä korostaa Sport-paketilla 

(16 tuuman kevytmetallivanteet, kattokiskot, etu/takasuojalevyt, 

mattakrominen kynnyslista, tummennetut takalasit). Saatavilla on myös 

useita lisävarusteita, kuten sivusuojalistat ja ruostumattomasta teräksestä 

valmistetut etu- ja sivutangot. Dacia Dusterissa yhdistyvät sekä ajonautinto 

että tyylikkyys.

Aidon 
maastoauton
ulkonäkö
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Kaikenlaiseen
maastoon 

Dacia Duster soveltuu kaikentyyppisiin maastoihin. Siinä on korkea maavara ja 

merkittävät ylityskulmat, mikä tekee siitä aidon nelivetoauton. Tukeva kori varmistaa 

sen, että autolla voi ajaa mitä erilaisimmilla teillä ja poluilla. Dacia Duster on kokoonsa 

nähden kompakti ja kevyt, minkä ansiosta se on hyvin ketterä vaikeassakin 

maastossa. Dacia Dusterissa on myös uusi 6-vaihteinen* manuaalivaihteisto, jossa 

on lyhyt 1. vaihde (5,79 km/h kierrosnopeudella 1 000 r/min). Se soveltuu hyvin 

kumpuilevaan maastoon, mäkilähtöön tai lähtöön kuormattuna sekä varmistaa 

auton pidon alamäessä. Dacia Dusterissa on myös automaattinen neliveto*, 

joten ajaminen on helppoa ja miellyttävää kaikissa tilanteissa.

* Saatavilla nelivetomallissa.

Auto-tila :
-  Toiminta: moottorin väännön automaattinen siirto neljälle pyörälle 

pito-olosuhteiden mukaan.

-  Käyttöolosuhteet: kaikentyyppiset tiet pito-olosuhteista riippumatta 

ja etenkin liukkaat tienpinnat (sade, lumi, jää).

-  Etu: paras pito/pyörintänopeus-suhde pito-olosuhteista riippumatta

 eli mahdollisimman turvallinen käyttö.

Lock-tila :
-  Toiminta: moottorin vääntö ohjattu neljään pyörään. Moottorin ja 

jarrutuksen valvonta mukautettu nelivetokäyttöön.

-  Käyttöolosuhteet: vaikeat ylikulkupaikat ja mahdottomilta tuntuvat 

ajoväylät (kumpuileva maasto, savi, multa, hiekka) alhaisella nopeudella 

(< 80 km/h).

- Etu: etenemiskyvyn optimointi.

2WD-tila :
- Toiminta: moottorin väännön siirto kahteen etupyörään.

-  Käyttöolosuhteet: pitävät tienpinnat ja moottoritiet.

-  Etu: polttoaineenkulutuksen optimointi.
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Dacia Dusterissa on avara ja mukava matkustamo. Käytännölliseen 

matkustamoon mahtuu viisi matkustajaa ja tavaratilan koko voi 

olla jopa 475 litraa (versiosta riippuen), joten autossa voi helposti 

kuljettaa kaikki matkatavarat ja vapaa-ajan varusteet. Kun 

takaistuin käännetään eteen, tilaa on 1 636 litraa. Matkustamossa 

voi kuljettaa 2,65 metrin pituisia esineitä etumatkustajan istuimen 

selkänojan ollessa taitettuna. 

Koska eri kuljettajien ja matkustajien odotukset ovat kaikki erilaisia, 

Dacia Dusterin varustelussa on keskitytty olennaiseen ilman turhia 

varusteita. Ja jokainen voi räätälöidä Dusterinsa mieleisekseen! 

Kaikkiin tarpeisiin vastaamiseksi valikoimassa on saatavilla 

useita paketteja ja lisävarusteita (*): radio-CD-järjestelmät ja 

Radio CD MP3 sekä muunneltavuuspaketti, jossa on muun muassa 

eteen osissa 1/3-2/3 käännettävä takaistuin, sähkötoimiset 

takalasinnostimet, nahka-paketti (istuimet nahkaa / tekonahkaa, 

ohjauspyörä ja vaihteenvalitsimen nuppi nahkaa). 

Dacia Duster täyttää kaikki toiveet.

(*) sivun varusteet ovat joko vakio- tai lisävarusteita varustetasosta riippuen

Käyttömukavuus
à la carte 
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100 000 km

VUODEN 
TAKUU

Ajat ovat muuttuneet. Nelivetoautolla ajaminen oli pitkän aikaa harvojen ja valittujen etuoikeus, mutta Dacia Dusterin 

ansiosta tämä nautinto on nyt kaikkien ulottuvilla. Uskomattoman edullisen Dacia Dusterin käyttökustannukset 

ovat kohtuulliset optimoidun huolto-ohjelman sekä vähän polttoainetta kuluttavien, ympäristöä säästävien ja todetusti 

luotettavien taloudellisten moottoreiden ansiosta. dCi-moottorivaihtoehdot mahdollistavat pidemmän ajon yhdellä 

tankkauksella ja niiden CO2-päästöt ovat vähäiset (alle 140 g/km etuvetomallissa ja 150 g/km nelivetomallissa). 

Tämä jos mikä on todellista taloudellisuutta! Renault-konsernin tuotemerkkinä Dacia voi hyödyntää tunnustettua 

turvallisuusasiantuntemusta. Dacia Dusterissa on vakiovarusteena ABS-järjestelmä ja hätäjarrutustehostin, 

kuljettajan ja matkustajan etuturvatyynyt sekä päätä ja rintakehää suojaavat sivuturvatyynyt*. Dacia Dusterin 

jämäkkyys takaa sekä turvallisuuden että kestävyyden. Dacia Duster onkin turvallinen ratkaisu pitkäksi aikaa. 

* Lauréate-varustetasossa

** Sen mukaan, kumpi ehdoista täyttyy ensin (lisätietoja DACIA-jälleenmyyjältäsi)

Ympäristöä
huomioiva auto

**
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Duster

DUSTER-VARUSTETASON VAKIOVARUSTUSTA
•  16 tuuman teräsvanteet
•  ABS-järjestelmä ja hätäjarrutustehostin
•  Eteen käännettävä takaistuimen sekänoja
• Kaksoisajovalot
• Kuljettajan etuturvatyyny
•  Käsisäätöiset taka- ja etulasinnostimet
•  Matkustajan etuturvatyyny, poiskytkettävissä
•  Mustat puskurit ja ovien ulkokahvat
• Ohjaustehostin
• Osittainen radiovalmius (ei sis kaiuttimia eikä kaapelointia oviin)
• Renkaan täyttöpakkaus
•  Ulkopeilit, joita voidaan säätää käsin sisäpuolelta

LISÄVARUSTEET

•  Mustat kattokiskot
• Varapyörä
•  Mukavuuspaketti: sivuturvatyynyt edessä, matkustajien 

turvavöiden muistutus, kauko-ohjattava keskuslukitus ja 
sähkötoimiset etulasinnostimet edessä

10-11_B_Duster_H79_V3.indd   1010-11_B_Duster_H79_V3.indd   10 5/05/11   13:16:265/05/11   13:16:26



Lauréate

LAURÉATE-VARUSTETASON VAKIOVARUSTUSTA

• 16 tuuman teräsvanteet, erikoisdesign
• Ajotietokone
• Eteen osissa 1/3-2/3 käännettävä takaistuin
• Etuistuimen päätä ja rintakehää suojaavat sivuturvatyynyt
• Etusumuvalot 
• Kauko-ohjattu keskuslukitus
•  Kiiltävänruskea sisustus (keskikonsoli, ilmanvaihtoritilöiden 

kehykset, etuovenkahvat)
• Korin väriset / mustat puskurit
• Korin väriset ulkoovenkahvat
•  Kuljettajan istuimen korkeudensäätö, turvavöiden ja 

ohjauspyörän korkeudensäätö
• Manuaalinen ilmastointi
• Mustat kattokiskot
• Osittainen radiovalmius (ei sis kaiuttimia)
• Sähkötoimiset etulasinnostimet
• Sähkötoimiset ja lämmitettävät ulkopeilit

LISÄVARUSTEET

• 16 tuuman kevytmetallivanteet
• Luistonestojärjestelmä ja ajonvakautusjärjestelmä (dCi 110-moottoriin)
• Metalliväri
•  Nahka-paketti (nahkaverhoilu, ohjauspyörä ja vaihteenvalitsimen 

nuppi nahkaa)
• Nahkainen ohjauspyörä
• Radio CD 2 x 15 W
• Radio CD 4 x 15 W ja MP3-soitin satelliittiohjauksella
•  Sport-paketti (16 tuuman kevytmetallivanteet, ulkopeilien kromisomiste 

ja mattakrominen kynnyslista, kattokiskot, etu- ja takasuojalevyt sekä 
tummennetut takalasit)

• Sähkötoimiset takalasinnostimet

• Varapyörä
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Dusterin

Sport-paketti
Saadaksesi urheilullisemman vaikutelman voit valita Sport-paketin, 
joka sisältää 16 tuuman kevytmetallivanteet, ulkopeilien kromisomisteet 
ja mattakromisen kynnyslistan, kattokiskot, etu- ja takasuojalevyt sekä 
tummennetut takalasit. 

Jos haluat ylellisemmän sisustuksen on myös saatavilla nahkaverhoilu. 
(Nahkaverhoilu istuimen keskiosat ja keinonahkaa sivuilla)
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MITAT

KORIVÄRIT

CAJOU RUSKEA CNA*

TAVARATILAN TILAVUUS (dm3, ISO 3832 -normi) 4x2 4x4
Matkatavaroiden peitteen alla;  
renkaan täyttöpakkaus / varapyörä  475/475 443/408

Suurin mahdollinen takaistuin alaskäännettynä;  
renkaan täyttöpakkaus / varapyörä 1 636/1 636 1 604/1 570

MITTAKAAVIO (mm)
A Akseliväli 2 673
B Kokonaispituus  4 315
C Etuylitys 822
D Takaylitys 820
E Raideväli edessä 1 560
F Raideväli takana 1 567
G Kokonaisleveys ulkopeilien kanssa / ilman ulkopeilejä 1 822/2 000
H Korkeus kuormaamattomana / kattokiskojen kanssa 1 625/1 695
K Maavara kuormaamattomana 4x2/4x4 205/210
L Polvitila takana 183

M Kyynärpääleveys edessä  1 411
M1 Kyynärpääleveys takana  1 438

N Matkustamon leveys edessä 1 387
N1 Matkustamon leveys takana 1 400
P1 Kattokorkeus etuistuimilla 907
P2 Kattokorkeus takaistuimilla 895
Y2 Pyöränkotelojen välinen etäisyys 1 002
Z1 Kuormauspituus, kun takaistuin on paikallaan 992
Z2 Kuormauspituus, kun takaistuin on käännetty eteen 1 760

YLITYSKULMAT
1 Lähestymiskulma  30°
2 Ramppikulma 23°
3 Poistumiskulma 36°

GLACIER VALKOINEN 369**MINÉRAL SININEN RNF*BASALTE HARMAA KNM* PLATINE HARMAA D69* NAVY SININEN D42**HELMIÄISMUSTA 676*

* Metalliväri (lisähintaan)
** Perusväri
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1. ETUTANKO
Halkaisijaltaan 60 mm:n vaakasuora putki on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä. Se korostaa Dacia Dusterin voimakkuutta ja 
linjakkuutta sekä täydentää luonnollisella tavalla kynnyskotelon sivuputkia.
620624882R

2. KYNNYSKOTELON RUOSTUMATON TERÄSPUTKI
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut, halkaisijaltaan 60 mm: n 
sivutangot suojaavat saumattomasti kynnyslistoja, korostavat Dacia Dusterin 
tyylikkyyttä ja sopivat hyvin yhteen etulokasuojien kanssa.
769C42889R

3. KROMINVÄRINEN PAKOPUTKI
Korostaa Dacia Dusterin dynaamisuutta ja urheilullisuutta.
Moottori K4M 200910184R
Moottori K9K 200910477R

4. KESKIKYYNÄRNOJA EDESSÄ
Edessä oleva keskikyynärnoja varmistaa kuljettajan matkustusmukavuuden 
ja tarjoaa matkustajille huomaamattoman lisäsäilytystilan (saatavilla myös 
vaaleanharmaana).
877003175R

5. TAVARATILAN SÄILYTYSVERKKO
Verkko tarjoaa lisäsäilytystilan tavaratilassa ja pitää pienet esineet 
paikoillaan kolmen lokeron ansiosta.
849355473R 

6.  TAVARATILAN VERKKO
Verkon avulla voidaan kiinnittää esineet tukevasti matkatavaratilan lattiaan, 
jotta ne eivät liiku kuljetuksen aikana. Verkko kiinnitetään auton alkuperäisiin 
kiinnityskohtiin.
849351921R

7. TAVARATILAN SUOJALISTA
Suojaava kynnys istuu hyvin Dacia Dusterin takaosaan sekä kaupungissa 
että maaseudulla.
849933883R

8. TAVARATILAN KAUKALOMATTO
Kaukalomatto myötäilee saumattomasti Dacia Dusterin tavaratilaa. 
Vedenpitävä ja kestävä kaukalomatto suojaa tavaratilaa ja siinä voidaan 
kuljettaa kaikenlaisia, myös likaisempia esineitä. Matto voidaan helposti 
poistaa ja pestä vesisuihkulla.
849751116R

9. TAVARA-AUTO-SARJA
Sarjan ansiosta auto voidaan muuntaa henkilöajoneuvosta kaksipaikkaiseksi 
tavara-autoksi kuormaustilavuuden ja - helppouden lisäämiseksi.
Muutossarja 792608151R, säleikkö 731508982R

Jälkiasenteiset lisävarusteet
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10. LOKASUOJIEN LEVIKKEET, ETU- JA TAKAROISKELÄPÄT, SUURET 
OVIEN SIVUSUOJALISTAT
Tämä kokonaisuus suojaa etu- ja takapyöränkoteloita roiskeilta ja 
hankaumilta sekä suojaa oven alaosia ja kynnyslistoja. Se korostaa 
myös auton vankkuutta, alustaa ja monitoimisuutta. Kokonaisuus on 
täysin yhteensopiva Dacia Dusterin lokasuojien kanssa.
Oikea lokasuojan levike edessä 984907481R,
vasen lokasuojan levike edessä 984905842R,
oikea lokasuojan levike takana 984907050R,
vasen lokasuojan levike takana 984903687R,
oven sivusuojalista 808725725R,
roiskeläppä edessä 638537420R,
roiskeläppä takana 788121885R

11. KAUKALOMATTO
Kaukalomatot on suunniteltu ankaraan käyttöön, eivätkä vesi ja sora pääse 
leviämään matkustamon laittialle korkeiden reunojen ansiosta.

12. TEKSTIILIMATTOSARJA MADRIGAL
Mittojen mukaan tehdyssä, neliosaisessa mattosarjassa on edustava 
kangasviimeistely, ja se suojaa tyylikkäästi lattiaa kulumiselta ja kosteudelta. 
Matot ovat täysin yhteensopivia sisustukseen. Värinä musta.
4x2 749027079R
4x4 749025485R

13. TAAKKATELINEET KATTOKISKOIHIN
Kattokaiteisiin voi asentaa katon poikittaiset taakkatelineet, joiden ansiosta 
voidaan kuljettaa 80 kg lisää matkatavaroita tai asentaa muita vapaa-ajan 
varusteita (pyöräteline, suksiteline, kuljetuslaatikko jne.).
738200208R

14. KATTOBOKSI
Täydellinen kattoboksivalikoima lisää Dacia Dusterin jo merkittävää 
kuormauskapasiteettia turvallisesti ja tyylikkäästi.
Useita vaihtoehtoja. 

15.  KIINTEÄ VETOKOUKKU
Kiinteä vetokoukku on suunniteltu jatkuvaa käyttöä varten.
Vetokoukku 511608361R + 511605399R
Johtosarja 7 nastaa 241577864R
Johtosarja 13 nastaa 241577257R
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VAKIO- JA LISÄVARUSTEET

Duster Lauréate

ULKONÄKÖ
Puskurit mustat korin värinen / musta
Ovien ulkokahvat mustat korin värinen
Mustat ulkopeilit ● ●

Mattakromin väriset ulkopeilit - o (1)

Mustat kattokiskot o ●

Mattakromiset kattokiskot - o (1)

Mattakrominen suojalevy edessä / takana - o (1)

Mattakrominen kynnyslista - o (1)

Sävytetyt ikkunat ● ●

Tummennetut takasivulasit - o (1)

16 tuuman teräsvanteet ● -
16 tuuman teräsvanteet - erikoisdesign - ●

16 tuuman kevytmetallivanteet - o / o (1)

Metalliväri - o

ISTUIMET JA SISUSTUS
Keskikonsoli tummanharmaa kastanjanruskea
Tuuletusritilöiden kehykset tummanharmaa kastanjanruskea

Ohjauspyörän väritys tummanharmaa /
vaaleanharmaa kastanjanruskea

Vaihteenvalitsimen nupin kuvio tummanharmaa Mattakrominen
Etuovenkahvat tummanharmaa kastanjanruskea
Koristelistat ovissa - kastanjanruskea
Kangasverhoilu ovissa - ●

Käsijarrun suojapussukka tummanharmaa kastanjanruskea
Track-verhoilu ● -
Krest-verhoilu - ●

Nahka / keinonahkaverhoilu* - o (2)

Yhdessä osassa eteen käännettävä takaistuin ● -
1/3–2/3 osissa käännettävä takaistuin - ●

Kuljettajanistuimen korkeudensäätö - ●

Säilytyskotelot etuovissa ● ●

Lehtitaskut etuistuimien selkänojissa - ●

Etuovien kynnyslistat - ●

AKTIIVINEN JA PASSIIVINEN TURVALLISUUS
ABS-järjestelmä ja hätäjarrutustehostin ● ●

Kuljettajan etuturvatyyny ● ●

Matkustajan etuturvatyyny, poiskytkettävissä ● ●

Päätä / rintakehää suojaavat sivuturvatyynyt edessä - ●

Etuistuimien turvavyöt, korkeussäätö - ●

Pyroteknisillä esikiristimillä varustetut etuistuimien turvavyöt - ●

Korkeussäädettävät niskatuet kaikilla paikolla ● ●

Kolmipisteturvavyöt takaistuimilla (3 kpl) ● ●

Takaistuinten niskatuet (3 kpl, keskellä pienempi niskatuki) ● ●

ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lasten turvaistuinta 
varten takaistuimen reunapaikoilla

● ●

Luistonestojärjestelmä-ajonvakautusjärjestelmä 
(Huom! Vain dCi 110 moottorin yhteydessä)

- o

Duster Lauréate

AUTON SUOJAAMINEN
Käynnistyksenesto ● ●

AJAMINEN JA MITTARISTOT
Kierroslukumittari ● ●

Ohjaustehostin ● ●

Ajotietokone, kuusi toimintoa: kokonaismatkamittari, välimatkamittari, 
käytetty polttoaine, keskikulutus, arvioitu toimintamatka, keskinopeus

- ●

Merkkivalo, ovi auki - ●

Varoitusvalo ja äänimerkki, kuljettajan turvavyö kiinittämättä ● ●

Varoitusvalo ja äänimerkki, matkustajan turvavyö kiinnittämättä - ●

NÄKYVYYS
Etusumuvalot - ●

Tuulilasinpyyhin, kolme nopeutta ● ●

Takalasinlämmitin / takalasinpyyhin ● ●

Käsin sisäpuolelta säädettävät ulkopeilit ● -
Sähkötoimiset ja lämmitettävät ulkopeilit - ●

KÄYTTÖMUKAVUUS
Kauko-ohjattu keskuslukitus - ●

Sähkötoimiset etulasinnostimet - ●

Sähkötoimiset takalasinnostimet - o
Lisäjarruvalo ● ●

Kattovalo keskellä edessä ● -
Kattovalo, jossa lukuvalo - ●

Savukkeensytytin ● ●

Siirrettävä tuhkakuppi ● ●

Valaistu hansikaslokero - ●

Valaistu tavaratila ● ●

Nahkaverhoiltu ohjauspyörä - musta - o / o (2)

Ohjauspyörän korkeudensäätö - ●

LÄMMITYS - TUULETUS
Nelinopeuksinen lämmitys ja tuuletus sekä ilmankierrätys ● ●

Käsisäätöinen ilmastointi - ●

AUDIO
Osittainen radiovalmius (ei sis kaiuttimia eikä kaapelointia oviin) ● -
Osittainen radiovalmius (ei sis kaiuttimia) - ●

Radio CD 2x15 W satelliittiohjauksella - o
Radio CD 4x15 W ja mp3 yhteensopivuus - satelliittiohjaus - o
Varapyörä o o
Renkaan täyttöpakkaus ● ●

PAKETIT
Sport-paketti (1) - o (1)

Nahka-paketti* (2) - o (2)

*Nahkaverhoilu istuimen ja selkänojan keskiosassa
● = Vakiovaruste      O = Lisävaruste       - = Ei saatavilla
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MOOTTORIT

MOOTTORI 1.6 16V 1.5 dCi 1.5 dCi
4 x 4 4 x 2 4 x 4

Bensiini Diesel Diesel
Moottorikoodi MR MC
Vaihteiston tyyppi käsival. 6-v. käsival. 6-v.
Pakokaasujen päästönormi Euro 5 Euro 5
Paikkamäärä 5
Moottorityyppi K4M K9K THP
Moottorin ahtaminen ahtamaton muuttuvageometrinen turbo

MOOTTORI
Moottorin tyyppi K4M 606 K9K 896 K9K 898
Sylinteritilavuus (cm3) 1 598 1 461
Halkaisija x iskun pituus (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5
Sylintereiden/venttiilien määrä 4 rivissä / 16 4 rivissä / 8
Puristussuhde 9,8 15,7
Maksimiteho kW CEE (hv DIN) 77 (105) 79 (107) 81 (109)
Kierrosnopeudella (r/min) 5 750 4 000 4 000
Maksimivääntö Nm CEE (Nm) 148 240 240
Kierrosnopeudella (r/min) 3 750 1 750 1 750

Polttoaineen ruiskutusjärjestelmä jaksottainen 
nipistesuihkutus suoraruiskutus common rail + monipiste

Polttoaine Bensiini Diesel
Hiukkassuodatin - vakio

VAIHTEISTO
Vaihteiston tyyppi TL8*002 TL4*043 TL8*000
Vaihteiden määrä eteen 6 6 6
Nopeudet 1 000 r/min: 1. vaihteella 5,79 7,58 5,79
2. vaihteella 9,97 14,5 9,97
3. vaihteella 14,82 21,36 15,8
4. vaihteella 20 28,97 23,16
5. vaihteella 25,14 37,01 31,83
6. vaihteella 31,83 44,25 41,82

OHJAUS
Käsiohjaus / tehostettu ohjaus (tyyppi) sähkötoiminen (hydraulinen)
Kääntöympyrän halkaisija (m) renkaasta / puskurista 10,44 / 10,76
Ohjauspyörän kierrosten määrä ääriasennosta toiseen 3,3

AKSELIT
Etuakselin tyyppi Mac-Pherson-tyyppinen, kolmionmuotoinen alatukivarsi ja 
Taka-akselin tyyppi:

Joustava akseli, kierrejouset - kyllä -
Mac-Pherson-tyyppinen monitukivarsi kyllä - kyllä

MOOTTORI 1.6 16V 1.5 dCi 1.5 dCi
4 x 4 4 x 2 4 x 4

PYÖRÄT - RENKAAT
Vanteet (vakio) 6,5 J 16
Renkaat (vakio) 215/65 R 16

JARRUTUS
Jarrujärjestelmän tyyppi X
ABS Bosch 8.1 vakio vakio
Hätäjarrutustehostin vakio vakio
Elektroninen jarruvoiman jako vakio vakio
Ajonvakautusjärjestelmä - lisävaruste
Jarrutehostin: yksinkertainen (S) kaksinkertainen (D) - Ø (") S - 10"
Edessä: tuuletetut jarrulevyt (DV) Ø (mm) / paksuus (mm) DV 269 / 22 DV 280 / 24
Takana: rumpu (T) / Ø (tuumaa) T - 9 tuumaa

SUORITUSKYKY
Ilmanvastuskerroin S (m2) / Cx 2,42 / 0,42
Maksiminopeus (km/h) 160 171 168
0–100 km/h (s) 12,8 11,8 12,5
400 m D.A. (s) 18,9 18,4 18,7
1000 m D.A. (s) 34,6 33,9 34,3

POLTTOAINEENKULUTUS JA PÄÄSTÖT (l/100 km JA g/km)
CO2 (g/km ) 185 139 145
Kaupunkiajo (kylmäkäynnistys) (l/100 km) 10,4 6,4 6,5
Maantieajo (l/100 km) 7 4,9 5,3
Yhdistetty kulutus (l/100 km) 8 5,3 5,6

TILAVUUS
Polttoainesäiliö (litraa) 50

PAINO (kg)
Omamassa (kg) 1 325 1 281 1 389
Suurin sallittu etuakselipaino (kg) 930 880 920
Suurin sallittu taka-akselipaino (kg) 960 927 980
Sallittu kokonaispaino (kg) 1 800 1 763 1 864
Auton suurin sallittu yhdistelmän paino (kg) 3 300 2 955 3 344
Hyötykuorma (kg) 550
Kattokuorma (kg) 80 80 80
Suurin perävaunumassa (jarrullinen) 
(auton suurimman sallitun kokonaispainon rajoissa) (kg)

1 500 1 200 1 500

Suurin perävaunumassa (jarruton) (kg) 660 640 680

YLITYS
Vesiesteen syvyys (mm) 350
- = Ei saatavilla

Duster  -ympäristömerkinnän saamiseksi auton on täytettävä seuraavat kolme kriteeriä: CO2-päästöt 
alle 120 g/km tai biopolttoainetta käyttävä auto tai alle 150 g/km nelivetomalleissa ; auto on valmistettu 
ISO 14001 -standardien mukaisessa tehtaassa; 85 % Dacia Dusterin valmistusmateriaaleista on kierrätettäviä, 
ja vähintään 7 % muoviosista on kierrätettyä muovia. 
  Dacian -ympäristömerkintä kattaa auton koko elinkaaren.
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100 000 km

VUODEN 
TAKUU *

www.dacia.fi 

Dacia
Kunnon auto tällä hinnalla.
Eihän tämä ole jotain pilaa?
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EI OLE. Dacia on valmistajana ajatellut, että edullinen auto voi olla tyylikäs, turvallinen ja 

laadukas. Ja olemme olleet oikeassa, sillä malliemme luotettavuus ja kestävyys on nykyisin 

hyväksi koettu ja tunnustettu. Dacia-malliston uusimmat mallit ovat herättäneet huomiota 

tyylikkäällä ja persoonallisella muotoilullaan. Lisäksi ne ovat aina tilavia, ja niihin mahtuvat 

helposti sekä matkustajat että matkatavarat. Tämä menestys perustuu yksinkertaiseen 

periaatteeseen, että autoon voi ihastua ja se voi täyttää kaikki tarpeet, mutta siihen ei tarvitse 

kuitenkaan upottaa kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

RENAULT-KONSERNIN TUOTEMERKKINÄ Daciassa on hyödynnetty tehokkaiksi ja 

luotettavaksi todettuja teknisiä ratkaisuja. Dacialla on kolmen vuoden / 100 000 km:n takuu, 

ja sen käyttökustannukset ovat alhaiset. Olemme sitoutuneet ympäristöstä huolehtimiseen, 

josta on esimerkkinä Dacia eco2 -ympäristömerkinnän kehittäminen. Dacia-malliston autot 

valmistetaan ISO 14 001 -standardien mukaisissa tehtaissa ja niiden dCi-moottoreiden 

CO2-päästöt ovat alle 120 g/km (ja alle 150 g/km nelivetomalleissa). Ympäristöstä 

huolehtiminen ei saa mielestämme olla hinnasta kiinni.

*Sen mukaan, kumpi ehdoista täyttyy ensin (lisätietoja Dacia jälleenmyyjältäsi).

Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämän esitteen tiedot olisivat virheettömiä ja ajantasaisia esitteen painohetkellä. DACIA pidättää oikeuden muuttaa edellä mainittuja ajoneuvoon ja lisävarusteisiin liittyviä tietoja tuotekehitysohjelman mukaisesti. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti kaikille 
DACIA-jälleenmyyjille. Jotkin mallit saattavat erota toisistaan markkina-alueesta riippuen, ja tiettyjä varusteita ei välttämättä ole saatavilla (valinnaisina, vakio- tai lisävarusteina). Lisätietoa saat lähimmältä DACIA-jälleenmyyjältäsi. Tässä esitteessä kuvatut kori- ja verhoiluvärit saattavat painoteknisistä syistä 
erota todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen osittainenkin kopioiminen ilman DACIAn kirjallista lupaa on kaikin tavoin kiellettyä.

C4-C1_B_Duster_H79_V3.indd   AC4-C1_B_Duster_H79_V3.indd   A 12/05/11   12:26:3712/05/11   12:26:37


	C4_C1-B-Duster-H79-V3-FI
	C2_01-B-Duster-H79-V3-FI
	02_03-B-Duster-H79-V3-FI
	04_05-B-Duster-H79-V3-FI
	06_07-B-Duster-H79-V3-FI
	08_09-B-Duster-H79-V3-FI
	10_11-B-Duster-H79-V3-FI
	12_13-B-Duster-H79-V3-FI
	14_15-B-Duster-H79-V3-FI
	16_C3-B-Duster-H79-V3-FI

