
Naujasis Dacia Duster



Naujasis Dacia Duster puikiai jaučiasi visur, kur beatsidurtų. Modernus, tvirtas, 
atakamos oranžine spalva žavintis naujasis Dacia Duster kiekvienam paliks 
nepamirštamą įspūdį. išraiškingos priekinės grotelės, žibintai ir patrauklus 
dizainas privers atsisukti ne vieną. kiekviena detalė – nuo stogo laikiklių iki 16 
ar 17* colių skersmens ratlankių – byloja apie tai, kad šis automobilis sukurtas 
nuotykiams. Šonų apsaugos juostos, kaip ir priekinė ir užpakalinė važiuoklės 
apsaugos aiškiai rodo, kad šiam nuotykių ieškotojui neįveikiamų kelių nėra! 

* Priklauso nuo varianto.

Visur 
kaip namie

Dacia Duster





Būkite pasirengę bet kokiems 
iššūkiams

Nesvarbu, ar važiuojate aiškiai paženklintais keliais, ar tyrinėjate 
nepažįstamą vietovę, naujasis Dacia visada žino, ką daryti. Įkalnę įveikti 
padedanti funkcija (Hsa) padės nugalėti stačiausias įkalnes, važiavimo 
nuokalne kontrolės funkcija padės valdyti greitį leidžiantis. kadangi ne 
visada įmanoma viską laiku pastebėti, daugiafunkcė vaizdo stebėjimo 
sistema aptiks duobes, akmenis ar smulkias kliūtis ir leis mėgautis 
kelione be įtampos ir rūpesčių.
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ĮkaLNĘ ĮVEikti PaDEDaNti 
FuNkciJa

VaŽiaViMo NuokaLNE koNtroLĖs 
FuNkciJa

DauGiaFuNkcĖ VaiZDo stEBĖJiMo kaMEra

DAUGIAFUNKCĖ VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA
4 kaMEros, PaDEDaNČios VaŽiuoJaNt
kELiu ir BEkELE



Nėra kelio, kurio Duster 
neįveiktų
ropškitės į viršų, važiuokite per kliūtis, leiskitės žemyn... Naujasis Dacia Duster nuveš 
visur, kur reikia.
Didelė prošvaisa, tvirta važiuoklė ir 4x4 režimas užtikrina, kad bekele važiuosite be vargo. 
Šis patikimas ir patrauklus padidinto pravažumo automobilis atveria naujus horizontus. 
Galite drąsiai sukti iš pramintų kelių.
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4x4 MONITORIUS
autoMoBiLio PaDĖtis VaŽiuoJaNt BEkELE





Aukšto lygio komfortas

Dacia Duster

Naujojo Dacia Duster niekas nesustabdys: vairuoti padės elektrinis vairo stiprintuvas, 
nematomos zonos stebėjimo sistema leis jaustis saugiai, o daugiafunkcė vaizdo  
stebėjimo sistema padės lengviau pastatyti automobilį. automobilis turi automatines 
dienos šviesas ir automatinį oro kondicionierių. Prietaisų skyde įtaisyta multimedijos 
įranga Media Nav Evolution – tikras jūsų pagalbininkas! taip pat pasirūpinome salono 
patogumu – reguliuojamos sėdynės, kruopščiai parinkti apmušalai, beraktė automobilio 
atrakinimo ir užvedimo sistema – pasistengėme, kad nieko netrūktų.



Erdvi bagažinė 
ir daugybė pažangių sprendimų

Dacia Duster

Naujasis Dacia Duster lengvai prisitaikys prie jūsų aistros nuotykiams. Jo 
saloną galima pertvarkyti taip, kad tilptų viskas, ko prireiks savaitgalio 
nuotykiui ar išvykai apsipirkti. Dalimis (1/3 ir 2/3) skaidoma ir sulankstoma 

užpakalinė sėdynė, talpi bagažinė, erdvios dėtuvės duryse, kišenės ant 
priekinių sėdynių atlošų, dėtuvė po priekinio keleivio sėdyne ir prietaisų 
skydo dėtuvė suteiks galimybę leistis į bet kokią neplanuotą kelionę.



Spalvos

koPŲ sMĖLio

atakaMos oraNŽiNĖ

kosMoso MĖLYNa

taMsiai MĖLYNa

16“ PLiENiNiai ratLaNkiai 16“ ratLaNkiai FiDJi

16“ ratLaNkiai cYcLaDE 17“ ratLaNkiai MaLDiVEs

LEDYNo BaLta

auDiNĖs ruDa

PErLaMutriNĖ JuoDa

koMEtos PiLka

Ratlankiai
Dacia Duster

HaiLaNDo PiLka



Access Essential

PAGRINDINĖ ĮRANGA
access

PAGRINDINĖ ĮRANGA
esseNTIaL = access +

 - Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės 
(keleivio pagalvę galima išjungti)
 - Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės oro 
pagalvės
 - Priekinės užuolaidinės oro pagalvės
 - aBs (stabdžių antiblokavimo sistema) + EBa 
(avarinio stabdymo sistema)
 - Esc (elektroninė stabilumo palaikymo 
sistema) + Hsa (įkalnę įveikti padedanti 
funkcija)
 - užpakaliniai trijų tvirtinimo taškų saugos 
diržai
 - Priekiniai ir užpakaliniai saugos diržai su 
temptuvais
 - Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos diržą 
prisisegti primenanti signalizacija
 - 3 reguliuojamo aukščio užpakalinių vietų 
galvos atramos
 - Įranga isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie 
šoninių užpakalinių vietų
 - Elektrinis vairo stiprintuvas
 - Greičio ribotuvas
 - slėgio pokyčio padangose jutikliai
 - kelionės kompiuteris

 - Pavaros keitimo indikatorius
 - Eco režimas
 - Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų 
užraktas
 - Šviesos diodų dienos žibintai
 - Įranga radijui įtaisyti
 - Elektra valdomi priekiniai langai
 - rankiniu būdu reguliuojami šoniniai 
veidrodžiai
 - Nedalomas lankstomas užpakalinės sėdynės 
atlošas
 - Juodi šoninių veidrodžių korpusai
 - Juodos išorinės durų rankenos
 - reikmenų pradurtai padangai pataisyti 
rinkinys
 - 16” skersmens plieniniai ratlankiai

 - Važiavimo nuokalne kontrolės funkcija (tik 4x4 
variante)
 - radijas, MP3 grotuvas, Bluetooth, usB ir 
garso įrangos jungtys, prie vairaračio įtaisytas 
valdymo pultas (be cD grotuvo ir skaitmeninio 
radijo)
 - reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
 - reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis
 - užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima 
nulenkti 1/3 arba 2/3)
 - Juodi stogo laikikliai
 - 16” skersmens plieniniai ratlankiai Fidji

Pasirenkama įranga
 - rūko žibintai
 - rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius
 - Šildomos priekinės sėdynės
 - užpakaliniai atstumo jutikliai
 - Įrangos paketas PLus: multimedijos įranga 
Media Nav Evolution, pagrindinis žemėlapių 
komplektas, oda aptrauktas vairaratis ir 
pavarų perjungimo svirties rankena, greičio 
reguliatorius-ribotuvas
 - Įrangos paketas PLus Bis: multimedijos 
įranga Media Nav Evolution, išplėstas rytų 
Europos žemėlapis, oda aptrauktas vairaratis 
ir pavarų perjungimo svirties rankena, greičio 
reguliatorius-ribotuvas
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Comfort Prestige

PAGRINDINĖ ĮRANGA
cOMFORT = esseNTIaL +

PAGRINDINĖ ĮRANGA
PResTIGe = cOMFORT +

 - rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius
 - Greičio reguliatorius-ribotuvas
 - rūko žibintai
 - Elektra valdomi priekiniai langai su impulsiniu 
jungikliu
 - Elektra valdomi užpakaliniai langai
 - Elektra reguliuojami, šildomi ir rankiniu būdu 
lankstomi šoniniai veidrodžiai
 - oda aptrauktas vairaratis ir pavarų 
perjungimo svirties rankena
 - kėbulo spalvos išorinės durų rankenos

Pasirenkama įranga
 - automatinis oro kondicionierius
 - Vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens 
atrama ir porankiu
 - Šildomos priekinės sėdynės
 - užpakaliniai atstumo jutikliai
 - Įrangos paketas MuLtiMEDia: multimedijos 
įranga Media Nav Evolution, pagrindinis 
žemėlapių komplektas, atbulinės eigos vaizdo 
kamera
 - Įrangos paketas MuLtiMEDia Bis: 
multimedijos įranga Media Nav Evolution, 
išplėstas rytų Europos žemėlapis, atbulinės 
eigos vaizdo kamera
 - Įrangos paketas Look: matinio chromo 
spalvos išorės detalės: priekinė ir užpakalinė 
važiuoklės apsaugos, stogo laikikliai, šoninių 
veidrodžių korpusai, tamsinti užpakaliniai 
langai, 16” skersmens lengvojo lydinio 
ratlankiai cyclade
 - odos apmušalai su ekologiškos odos 
elementais

 - Nematomos zonos stebėjimo sistema (BsW)
 - užpakaliniai atstumo jutikliai
 - atbulinės eigos vaizdo kamera
 - Vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens 
atrama ir porankiu
 - Multimedijos įranga Media Nav Evolution: 
navigacijos prietaisas, MP3 grotuvas, 
Bluetooth, usB ir garso įrangos jungtys, prie 
vairaračio įtaisytas valdymo pultas (be cD 
grotuvo ir skaitmeninio radijo)
 - 4x4 monitorius 4x4 variante
 - tamsaus metalo spalvos stogo laikikliai
 - Juodo audinio apmušalai su baltomis siūlėmis 
ir DustEr logotipu
 - Matinio chromo spalvos šoninių veidrodžių 
korpusai
 - tamsinti užpakaliniai langai
 - 17” skersmens lengvojo lydinio ratlankiai  
Maldives

Pasirenkama įranga
 - išplėstas rytų Europos žemėlapis
 - automatinis oro kondicionierius
 - Beraktė automobilio atrakinimo ir užvedimo 
sistema
 - Šildomos priekinės sėdynės
 - Daugiafunkcė vaizdo stebėjimo sistema
 - odos apmušalai su ekologiškos odos 
elementais

Dacia Duster



Dacia Duster

Priedai
DIZAINAS IR APSAUGA

1. METALINIAI LANKAI. apsaugokite automobilio 
buferius ir patobulinkite išvaizdą.

2. ŠONINIAI LAIPTELIAI. išsukite iš kelio su kieta 
danga ir keliaukite, kur tik norite. Šie praktiški 
šoniniai laipteliai padės lengviau įsėsti į automobilį ir 
pasiekti stogą.

3. STOGO ŽIBINTAI. Pasišvieskite kelią bet kur. 
Du ant stogo laikiklių tvirtinami žibintai padeda 
pagrindiniams žibintams apšviesti kelią.

4. PUOŠYBOS JUOSTOS. suteikite DustEr dar 
daugiau veržlumo su matinio chromo spalvos 
puošybos juostomis priekyje, gale ir šonuose.

5–6. ĮRANGOS PAKETAS SPORT. idealus DustEr 
išvaizdos patobulinimas, suteikiantis sportišką 
išvaizdą. Paketą sudaro variklio gaubto apdaila, 
šoninių veidrodžių gaubtai ir aptakas.

7. DURŲ SLENKSČIŲ ŠONŲ IR RATŲ ARKŲ 
APSAUGOS. apsaugokite DustEr nuo nedidelių 
kasdienių smūgių ir įbrėžimų.

7.

4.

5.

6.

1-2-3.



Priedai
KOMFORTAS IR APSAUGA

8. INTEGRUOTAS VAIZDO REGISTRATORIUS. 
svarbus įrenginys, padedantis kelyje jaustis saugiai 
ir ramiai. Ši automatinė nepriklausoma salone 
veikianti sistema važiuojant registruoja jūsų 
veiksmus.

9. PATOGŪS TEKSTILINIAI KILIMĖLIAI. Lengvai 
prižiūrimi kilimėliai apsaugo intensyviai naudojamas 
automobilio salono vietas.

10. PRIEKINIS PORANKIS. kad vairuoti būtų 
patogiau, pasidėkite alkūnę ant vidurinio porankio, 
taip pat naudokitės jame esančia 1 litro talpos 
dėtuve.

11. 180° DAUGIAFUNKCĖ VAIZDO STEBĖJIMO 
KAMERA. Įranga, reikalinga lengvam, saugiam 
ir tiksliam manevravimui. Viskas, kas vyksta 
automobilio priekyje, filmuojama 180° kamera 
ir rodoma navigacijos ekrane. kamera padeda 
stebėti, kas vyksta aplinkui automobilį, įskaitant ir 
nematomą zoną.

12. BE ĮRANKIŲ NUIMAMAS VELKAMASIS 
KABLYS. Praverčia, kai reikia vilkti priekabą ar vežti 
įrangą. Lengva nuimti be įrankių, todėl negadina 
automobilio išvaizdos.

13. BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS IR SLENKSČIO APSAUGA. 
Puikiai tinka vežti įvairius daiktus, ypač jei jie 
purvini. Veiksmingai apsaugo bagažinės dangą, 
idealiai atitinka bagažinės matmenis. uždenkite ir 
apsaugokite užpakalinį buferį praktišku ir puikiai 
tinkančiu priedu.

13.

9.

10.
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Dacia Duster

Matmenys 

MATMENYS (mm) 
A atstumas tarp ašių, 2WD / 4WD 2674 / 2676
B Bendrasis ilgis 4341
C Priekinė iškyša, 2WD / 4WD 842 / 841
D užpakalinė iškyša, 2WD / 4WD 826 / 824
E atstumas tarp priekinių ratų 1563
F atstumas tarp užpakalinių ratų, 2WD / 4WD 1570 / 1580
G Plotis be veidrodėlių / su veidrodėliais 1804 / 2052
H Nepakrauto automobilio aukštis su stogo laikikliais, 2WD / 4WD 1693 / 1682
H1 Nepakrauto automobilio aukštis atidarius bagažinę 2020 / 2002

MATMENYS (mm) 
K Prošvaisa 210
L atstumas tarp sėdynių kelių aukštyje 170
M Plotis alkūnių aukštyje ties priekinėmis sėdynėmis 1403
M1 Plotis alkūnių aukštyje ties užpakaline sėdyne 1416
P atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo, 14° 900
P1 atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo, 14° 892
Y Vidaus plotis ties ratų arkomis 977
R užvažiavimo kampas, 2WD / 4WD 30° / 30°
R1 Nuvažiavimo kampas, 2WD / 4WD 34° / 33°





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.

Nuotraukos: © rENauLt MarkEtiNG 3D - coMMErcE, © rENauLt DEsiGN - B. cHiMÈNEs, P. curtEt, a. BErNiEr.www.dacia.lt


