
Dacia Dokker furgonas
2017 m. modeliai



Ergonomiškas interjeras su daugybe dėtuvių.

Didžiulė erdvė kompaktiškoje transporto priemonėje

3,3 m3 talpos kraunamoji erdvė standartiniuose 
modeliuose.

*Sukiojama tinklinė pertvara turi papildomą plastikinę plokštę ir atitinka 
galiojančius reikalavimus.

Pasirinkus modelį su sukiojama tinkline pertvara* ir 
išimama keleivio sėdyne Dacia Easy Seat – net iki 3,9 m3 
kraunamosios talpos.



• Pilkos spalvos priekinis ir 
 užpakalinis buferiai
• Asimetriškos (1/3–2/3)   
 neįstiklintos užpakalinės durys
• Vienos neįstiklintos slankiosios  
 šoninės durys
• 14” ratlankiai su mažais gaubtais 
• Vairo stiprintuvas
• Durų raktas
• Rankiniu būdu valdomi priekiniai  
 langai 
• Atvira dėtuvė prietaisų skydo 
 viršuje
•  Antiblokavimo sistema (ABS) 

ir staigaus stabdymo pagalbos 
sistema (EBA)

• Elektroninė stabilumo palaikymo  
 sistema (ESP)
• Priekinė vairuotojo oro pagalvė
• Naudingoji apkrova – 600 kg 
• 8 krovinio tvirtinimo kilpos 
 kraunamojoje dalyje 
• Vientisa pertvara su langu
• Audinio apmušalai
• Atsarginis ratas

Variantas

Base 

Variantas

Confort

STANDARTINĖ VARIANTO 
ĮRANGA

STANDARTINĖ VARIANTO 
CONfORT ĮRANGA = BASe +

• Šonų apsaugos juostos
• 15” ratai su gaubtais
• Reguliuojamo aukščio priekiniai  
 saugos diržai 
• Palubėje įtaisyta lentyna
• Naudingoji apkrova – 750 kg
• Krovinio tvirtinimo kilpos 
 kraunamosios dalies šonuose

• Plastikinė kraunamosios dalies 
 apdaila: užpakalinių durų, šoninių 
 slankiųjų durų ir šonų
• Kelionės kompiuteris (nėra   
 modeliuose su gamykloje įrengta  
 LPG įranga)

Šiame dokumente nenurodyti visi galimi kiekvienos versijos variantai. Jeigu norite gauti išsamios informacijos, 
kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį DACiA partnerį.
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NemeTAlIzuOjAmIejI DAžAI meTAlIzuOjAmIejI DAžAI (pASIReNkAmA ĮRANGA)

mATmeNYS

JUODASiS PERLAS  
(676)

PLATiNOS PiLKA 
(D69)

LEDYNŲ BALTA 
(369)

TAMSiAi MĖLYNA 
(D42)

KOMETOS PiLKA 
(KNA)

14” su mažais gaubtais 15” ARACAJU

Base Confort

Standartiniai 14” plieniniai ratlankiai 
+ maži gaubtai

15” plieniniai ratlankiai 
+ gaubtai ARACAJU

Galimi variantai 15” plieniniai ratlankiai + 
gaubtai ARACAJU -

RATlANkIAI

kRAuNAmOSIOS DAlIeS TAlpA (dm3)
2 vietų varianto 3300
Vienviečio varianto (kai išimta sėdynė – Dacia Easy Seat) 3900

mATmeNYS (mm)
A Tarpuratis 2810
B Bendras ilgis 4363
C Priekinė iškyša 822
D Užpakalinė iškyša 731
E Atstumas tarp priekinių ratų 1490
F Atstumas tarp užpakalinių ratų 1478
G Pakrauto / tuščio automobilio prošvaisa 186 / 151 
H Nepakrauto automobilio aukštis: be stogo laikiklių / su stogo laikikliais 1809 / 1847
H1 Bagažinės slenksčio aukštis 565
H2 Užpakalinių durų angos aukštis 1100
L1 Bendrasis plotis be šoninio vaizdo veidrodėlių 1751
L2 Bendrasis plotis su šoninio vaizdo veidrodėliais 2004
L3 Plotis tarp ratų arkų (su danga / be dangos) 1130 / 1170
L4 Didžiausias kraunamosios dalies plotis (su apsauginėmis plokštėmis / be jų) 1372 / 1413
M Didžiausias kraunamosios dalies aukštis 1271
N1 Bagažinės angos plotis apačioje (ties pakrovimo slenksčiu) 1189
N2 Bagažinės angos plotis viršuje (1 m aukštyje matuojant nuo grindų) 1082
P Šoninių slankiųjų durų angos plotis 703
R Šoninių slankiųjų durų angos aukštis 1046
Y1 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis matuojant furgono dugną 1901

Y2 Didžiausias kraunamosios dalies ilgis matuojant furgono dugną išėmus keleivio 
sėdynę – Dacia Easy Seat 3110

SVORIS (kg)
Naudingoji apkrova (Base / Confort) 600 / 750



Reikia daugiau vietos kroviniams? Norėdama patenkinti įvairius klientų poreikius, kompanija 

DACIA sukūrė itin talpius furgonus DOkkeR, kurių naudingoji apkrova siekia 750 kg*, 

kraunamosios dalies tūris net 3,9 m3** o aukštis – 1,27 m. furgonai DOkkeR sukurti 

atsižvelgiant į jūsų verslo poreikius. kraunamosios dalies grindyse įtaisytos 8 krovinio 

tvirtinimo kilpos*** leidžia saugiai gabenti bet kokius, net ir labai gležnus, daiktus.

Puikus jūsų

patvari aukštos kokybės kraunamosios dalies sienų ir grindų danga leidžia užtikrinti puikią jos būklę. Naudotis furgonais 

DACIA DOkkeR ir patogu, ir saugu. Galite rinktis iš dviejų siūlomų pertvarų: vientisą su langu (standartinė įranga) arba 

sukiojamą tinklinę (galima kartu su sėdyne Dacia easy Seat). Slankiosios šoninės ir užpakalinės durys gali būti aklinos 

arba įstiklintos – rinkitės tokias, kuriomis jums bus patogiausia naudotis.

     * Naudingoji apkrova: 600 kg varianto Base ir 750 kg – varianto Confort.
   ** Variantuose su sukiojama tinkline pertvara ir sėdyne Dacia easy Seat.
 *** Visų variantų; variantas Confort turi 5 papildomas šonuose įtaisytas krovinio tvirtinimo kilpas. 

verslo pagalbininkas



Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DACiA automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti aprašomų automobilių techninius duomenis. DACiA atstovams apie 
šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Daugelyje šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius 
įgaliotuosius DACiA atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos DACiA leidimo draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis. Šis leidinys teisiniu požiūriu negali būti laikomas 
komerciniu pasiūlymu.

Patikimi, universalūs, 
praktiški ir prieinami!
Nuo pat pradžių automobiliai DACiA pasižymėjo patikimais techni-

niais sprendimais, grindžiamais koncerno RENAULT patirtimi. Auto-

mobilių DACiA patvarumą ir patikimumą patvirtino nepriklausomos 

organizacijos ir klientai. Aukšta automobilių DACiA kokybė paremta 

išbandytais sprendimais bei technologijomis, o jų techninė priežiū-

ra atitinka aukštus kokybės standartus. Būtent todėl automobiliai 

DACiA yra vieni populiariausių automobilių daugelyje šalių ir pelno 

vis didesnį vartotojų pasitikėjimą. Mes pirmieji priėjome prie išvados, 

kad nebrangūs automobiliai gali būti patrauklūs, saugūs ir kokybiški. 

ir mes buvome teisūs! Nauji automobiliai DACiA stebina patraukliu 

išsiskiriančiu dizainu. Mūsų automobiliuose, kaip ir visada, apstu 

vietos keleiviams bei jų bagažui, be to, įdiegėme naujų išmaniųjų ir 

praktiškų technologijų. Automobilių DACiA sėkmę lemia paprastas 

požiūris: Jūs galite įsigyti Jums patinkantį automobilį už Jums priei-

namą kainą. Koncernui RENAULT priklausantis prekių ženklas DACiA 

siūlo vartotojams išbandytus bei patikimus techninius sprendimus,  

5 metų (arba 100 000 km) garantiją* ir pigią eksploataciją. 

*Dėl 5 metų garantijos sąlygų prašom teirautis įgaliotojo atstovo. 
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