
Dacia Dokker furgons



Enerģisks un taupīgs…

kā jau profesionālis
Mazs degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums: Dokker furgona taupīgie dzinēji ar zemām ekspluatācijas 

izmaksām ļauj koncentrēties uz veikumu. Lai gan Dokker furgons nav aprīkots ar dārgām un sarežģītām augstajām 

tehnoloģijām, tas var lepoties ar vienu no zemākajiem degvielas patēriņa līmeņiem savā kategorijā. 1,6 l MPI 84 ZS 

benzīna dzinējam nācis klāt 1,5 l dCi dīzeļdzinējs, kas ir pieejams divās jaudas versijās (75 un 90 ZS) un patērē 

mazāk nekā 4,5 litrus degvielas uz 100 km*. 

Dacia sniedz arī plašu pakalpojumu klāstu… Vēl labākai finanšu pārvaldībai un dvēseles mieram Dacia piedāvā 

automašīnas apkalpošanas un garantijas pagarināšanas līgumu.

* Vidējais rādītājs. Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums ir noteikts saskaņā ar piemērojamajām pamatnostādnēm.





Modulārais sēdeklis Easy Seat 
nolocīts, lai veidotu galdiņu

Modulārais sēdeklis Easy Seat 
salocīts uz priekšu

Modulārais sēdeklis Easy Seat 
izņemts

katrai jūsu vēlmei
Pielāgojas 

Lai būtu uzticams un spēcīgs, Dacia Dokker furgons nodrošina lielāko kravnesību savā segmentā. Papildu aprīkojumā 

pieejamais atjautīgi izstrādātais sēdeklis Dacia Easy Seat sniedz iespēju palielināt automašīnas ietilpību. Šī pārveidojamā 

priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltni var nolocīt uz priekšu, izveidojot galdiņu. Lai atbrīvotu vietu, visu sēdekli var salocīt uz 

priekšu pret sīkumu nodalījumu. To var arī izņemt pavisam, nodrošinot 3,9 m3 tilpuma kravas telpu standarta 3,3 m3 vietā. 

Šāds salona iekārtojums ļauj vienkārši pārvadāt trīsmetrīgus priekšmetus (maksimālais kravas garums ir 3,11 m).

Šī automašīna spēj piepildīt jebkuru jūsu vēlmi!

Grozāmā režģa starpsiena ir papildus aprīkota ar plastmasas paneli 
un atbilst normatīvu prasībām.



Grozāma režģa starpsiena

* Apdares līmenim Confort.
** Visām versijām: piecas papildu 
kravas stiprinājuma vietas sānu 
sienās apdares līmenim Confort.

Vienlaidu starpsiena ar logu 
(standarta aprīkojums)

par satriecošu cenu
ietilpība 
Satriecoša 

Vai jums ir izšķiroši svarīgs kravas izmērs? Lai apmierinātu dažādas vajadzības, Dacia ir radījis ietilpīgo Dokker. 

Tā kravnesība sasniedz 750 kg*, bet tā izmēri (garums 4,36 m, platums 1,75 m un augstums 1,81 m) ļauj ar 

Dacia Dokker furgonu pārvadāt 3,3 m3 kravas, kuras maksimālais garums ir 1,9 m un augstums – 1,27 m. 

Kravas nodalījums ir aprīkots ar astoņām grīdā iebūvētām kravas stiprinājuma vietām**, kas nodrošina pat 

vistrauslāko priekšmetu fiksāciju un drošu pārvadāšanu. Lai saglabātu kravas nodalījumu ideālā stāvoklī, 

Dokker furgonā tā aizsardzībai tiek piedāvāti augstas kvalitātes sienu paneļi un grīdas segums. Dacia 

Dokker furgons rūpējas arī par ērtībām un drošību. 

Dokker furgons rūpējas par jūsu biznesa vajadzībām. To var aprīkot ar divu veidu starpsienām: vienlaidu 

ar stiklojumu (standarta aprīkojumā) vai grozāmu režģi (kopā ar Dacia Easy Seat). Gan bīdāmās sānu, gan 

aizmugures durvis var būt vienlaidu vai stiklotas. Izdariet izvēli, kas ērtāka jūsu ikdienas darbam!



   un efektīvs
Moderns 

Efektīvās un vienlaikus viegli izmantojamās tehnoloģijas nodrošina vienkāršu automašīnas vadīšanu un palielina ērtības Dokker 

furgona salonā. Dzīvojot līdzi laikam, Dokker furgons piedāvā manevrēšanas palīgsistēmu aizmugurē,* elektronisko stabilitātes 

programmu ESP®* un mikroklimata kontroli.* 

Lai katrs brauciena mirklis būtu patīkams, Dokker ir aprīkots ar visjaunāko multivides sistēmu MEDIA NAV*. Tā ir nevainojami 

integrēta priekšējā paneļa vidusdaļā un atklāj septiņu collu (18 cm) skārienekrānu. Iekārta ir ne vien ērti lietojama, bet arī apvieno 

navigācijas un skaņu sistēmas funkcijas, papildus nodrošinot Bluetooth® brīvroku savienojumu. Turklāt tajā iekļauta GPS navigācijas 

sistēma ar 2D un 3D attēlojumu (birdview). Bez tam ir iespējams pievienot portatīvo mūzikas atskaņotāju, izmantojot priekšējā 

paneļa USB vai vienspraudņa kontaktligzdu, un lietot pie stūres uzstādīto tālvadības pulti. 

Salona priekšdaļa ir aprīkota ar neskaitāmiem uzglabāšanas risinājumiem, piemēram, plauktu pie griestiem vai lielu, vaļēju tvertni 

priekšējā panelī, kurā ietilpst klēpjdators vai A4 formāta dokumenti. Durvju kabatas ir tik ietilpīgas, ka tajās var glabāt pat lielo 

ūdens pudeli.

* Papildu aprīkojumā vai atkarībā no versijas.





• Priekšējais un aizmugurējais buferis 
pelēkā krāsā

• Vienlaidu asimetriskas (1/3 un 2/3 
dalījuma) divviru aizmugures durvis 

• Vienas bīdāmās sānu durvis bez 
stiklojuma 

• 14 collu tērauda riteņu diski un 
dekoratīvās miniuzlikas

• Stūres pastiprinātājs
• Atslēga durvju atslēgšanai
• Mehāniski verami sānu logi
• Padziļinājums virs priekšējā paneļa 

slēgtā uzglabāšanas nodalījuma
• ABS + avārijas bremžu 

palīgmehānisms 
• Vadītāja drošības spilvens 

• Kravnesība 600 kg
• Astoņas kravas stiprinājuma vietas 

kravas nodalījumā
• Vienlaidu starpsiena ar logu
• Ekoādas mīkstā apdare 

Papildu aprīkojums
• Metāliska krāsa
• Auduma mīkstā apdare
• 15 collu tērauda diski ar 

dekoratīvajām uzlikām
• Plaukts pie griestiem
• Piesmēķētājs un portatīvais 

pelnutrauks
• Elektroinstalācija radiouztvērēja 

uzstādīšanai
• Dacia Plug&Radio: radiouztvērējs 

ar Bluetooth® saskarni un iespēju 
pievienot portatīvos atskaņotājus

Versija

Base 

Versija 

Confort

VErSIjAS BASE STANDArTA 
APrīKOjUMS

VErSIjAS CONFOrT STANDArTA 
APrīKOjUMS = BASE +

• Auduma mīkstā apdare
• Sānu aizsarglīstes 
• 15 collu tērauda diski ar 

dekoratīvajām uzlikām
• Priekšējo sēdekļu drošības jostas ar 

regulējamu augstumu
• Plaukts pie griestiem
• Kravnesība 750 kg
• Kravas stiprinājuma vietas salona 

sānu sienās
• Kravas nodalījuma plastikāta apdare: 

aizmugures durvis + bīdāmās sānu 
durvis + sānu paneļi 

Papildu aprīkojums
• Elektrokomplekts: elektriski 

verami priekšējie sānu logi, 
centrālā atslēga ar atslēgšanas/
aizslēgšanas tālvadību, otra 12 V 
kontaktligzda un kravas nodalījuma 
apgaismojums, elektriski regulējami 
sānu atpakaļskata spoguļi

• Otras bīdāmās sānu durvis, stiklotas
• Gaisa kondicionētājs

• Manevrēšanas palīgsistēma 
• Jumta stieņi
• Elektriski regulējami sānu 

atpakaļskata spoguļi
• Elektroniskā stabilitātes programma 

ESP®

• Dacia Plug&Radio: radiouztvērējs, 
kompaktdisku un MP3 datņu 
atskaņotājs ar Bluetooth® saskarni 
un iespēju pievienot portatīvos 
atskaņotājus 

• Dacia Media Nav: iebūvēta 
navigācijas sistēma ar 7 collu 
(18 cm) skārienekrānu, kas ietver 
radiouztvērēju un Bluetooth® 
saskarni ar iespēju pievienot 
portatīvos atskaņotājus

• Priekšējā pasažiera un sānu 
drošības spilveni

• Dacia Easy Seat pasažiera drošības 
spilvens un grozāma starpsiena 

• Borta dators
• Stila komplekts: miglas lukturi, buferi 

virsbūves krāsā 
• Kravas nodalījuma grīdas segums
• Vadītāja sēdeklis un stūres statnis 

ar regulējamu augstumu

Atsevišķi papildu aprīkojuma elementi ir 
jāpasūta kopā ar kādu citu papildu aprīkojumu 
vai izslēdz kāda no tiem uzstādīšanu.
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Piederumi

1. UZ jUMTA STIEŅIEM UZSTĀDīTI ŠĶĒrSSTIEŅI 
Uzstādīti uz jumta stieņiem, palielina Dokker 
kravnesību (to maksimālā celtspēja ir 80 kg, ieskaitot 
šķērsstieņu masu), garantējot pilnīgu kravas drošību. 
Tos var aprīkot ar dažādiem piederumiem, piemēram, 
slēpju bagāžnieku, velosipēdu turētāju, slēgto jumta 
bagāžnieku u. c.

2. STANDArTA SAKABES ĀĶIS*
Paredzēts intensīvai lietošanai, ļauj palielināt 
automašīnas kravnesību vai pārvadāt velosipēdu 
turētājā nostiprinātus velosipēdus. Sakabes āķa lielā 
mehāniskā izturība un stiprība nodrošina tā atbilstību 
stingrajām standartu prasībām. 
Maksimālā piekabes masa: 1200 kg.
Maksimālais atļautais spiediens uz sakabes āķi: 75 kg.
Iespēja izvēlēties 7 tapiņu kontaktligzdu vai 13 tapiņu 
savienotāju.

3. SAKABES ĀĶIS 
Izstrādāts atbilstoši stingrajām standartu prasībām, 
ārkārtīgi stiprs un izturīgs. Elegantā forma un iespēja 
noņemt āķi ļauj saglabāt automašīnas estētisko izskatu.
Maksimālā piekabes masa: 1200 kg.
Maksimālais atļautais spiediens uz sakabes āķi: 75 kg.
Iespēja izvēlēties 7 tapiņu kontaktligzdu vai 13 tapiņu 
savienotāju.

4. TĒrAUDA jUMTA BAGĀŽNIEKS VErSIjĀM BEZ 
AIZMUGUrES VĒrTNES
Bagāžnieka šķērsstieņi ļauj droši pārvadāt līdz 76 kg 
kravas ar platumu līdz 1200 mm.

5. MANEVrĒŠANAS PALīGSISTĒMA AIZMUGUrĒ
Lai automašīnas novietošana stāvvietā būtu 
vienkāršāka, trīs tuvuma sensori brīdina par ikvienu 
šķērsli ar skaņas signāliem, kas kļūst biežāki, kad 
tuvojaties tam.

6. TEKSTILMATErIĀLA PAKLĀjIŅI MONITOr
Ideāli pielāgoti salona izmēriem, 100% saderīgi ar 
rūpnīcā uzstādītajām stiprinājuma vietām, lieliski 
piestāv salona noformējumam un pasargā no mitruma 
un nodiluma. Tumšpelēkā krāsā.

7. DUBĻUSArGI PrIEKŠĀ UN AIZMUGUrĒ
Ideāli atbilst automašīnas formai. Palīdz aizsargāt 
virsbūves apakšdaļu no dubļiem un akmeņiem.

8. rADIOUZTVĒrĒjS KENWOOD KDC-351rN 
Radiouztvērējs ar četriem 50 W skaļruņiem, varat 
klausīties savu iecienīto mūziku gan ar iebūvēto 
kompaktdisku un MP3 datņu atskaņotāju, gan 
portatīvajiem atskaņotājiem; atskaņo MP3 datnes, kad 
datu nesējs pievienots priekšējā paneļa kontaktligzdai.

9. SAPLĀKŠŅA APDArE
Daļa no koka detaļu komplekta, kas paredzēta kravas 
nodalījuma aizsardzībai no bojājumiem. Izgatavota no 
laivu būvei paredzēta saplākšņa un klāta ar neslīdošu 
segumu.

SAPLĀKŠŅA KrAVAS NODALījUMA KOMPLEKTS 
Ar paneļiem klātas sānu sienas, kas pasargā 
automašīnas iekšpusi materiālu iekraušanas un 
pārvadāšanas laikā. 

rŪPNīCĀ IErīKOTA rITEŅU ArKU AIZSArDZīBA 
VErSIjĀM, KAS APrīKOTAS Ar BīDĀMAjĀM 
DUrVīM LABAjĀ PUSĒ 
Izstrādāta, lai būtu pilnīgi izturīga pret atkārtotiem, 
pēkšņiem triecieniem un efektīvi aizsargātu riteņu arkas 
no bojājumiem.

10. AIZSArGrEŽĢIS STIKLOTĀM AIZMUGUrES 
DUrVīM 
Ārkārtīgi izturīgs, nodrošina pārvadājamo kravu efektīvu 
aizsardzību pret zādzībām.
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Standarta un papildu aprīkojums

Izmēri

LEDUSBALTA 
(369)

TUMŠZILA 
(D42)

KOMĒTAS PELĒKA 
(KNA) 

MINERĀLZILA 
(RNF) 

MELNA PERLAMUTRA 
(676)

PELĒKA 
(KNH)

Nemetāliska krāsa

Krāsas 

KrAVAS NODALījUMA TILPUMS (dm3)
Divu sēdvietu konfigurācijā 3 300
Vienas sēdvietas konfigurācijā (ar izņemamo sēdekli Dacia Easy Seat) 3 900

Gabarīti (mm)
A Garenbāze 2 810
B Kopējais garums 4 363
C Priekšējā pārkare 822
D Aizmugurējā pārkare 731
E Priekšējā šķērsbāze 1 490
F Aizmugurējā šķērsbāze 1 478
G Klīrenss bez kravas/ar kravu 186 / 151 
H Augstums bez kravas/ar jumta stieņiem 1 809 / 1 847
H1 Sliekšņa augstums 565
H2 Aizmugures atveres augstums 1 100

L1 Kopējais platums bez sānu atpakaļskata spoguļiem 1 751
L2 Kopējais platums ar sānu atpakaļskata spoguļiem 2 004
L3 Platums salonā starp riteņu arkām (ar/bez pārsega) 1 130 / 1 170
L4 Maksimālais kravas platums (bez aizsargpaneļiem) 1 372 / 1 413
M Maksimālais kravas augstums 1 271
N1 Kravas nodalījuma platums apakšdaļā (sliekšņa līmenī) 1 189
N2 Kravas nodalījuma platums augšdaļā (1 m augstumā no grīdas) 1 082
P Bīdāmo sānu durvju atveres platums 703
R Bīdāmo sānu durvju atveres augstums 1 046
Y1 Maksimālais kravas garums, mērīts pie grīdas versijai ar vienlaidu/grozāmo starpsienu 1 856 / 1 901
Y2 Maksimālais kravas garums, mērīts pie grīdas ar izņemtu sēdekli Easy Seat 3 110

MASA (kg)
Kravnesība (Base/Confort) 600 / 750

Base Confort

Ārējais aprīkojums
Priekšējais un aizmugurējais buferis pelēkā krāsā l l

Priekšējais un aizmugurējais buferis virsbūves krāsā - P
Sānu aizsarglīstes pelēkā krāsā - l

Durvju rokturi melni melni
Jumta stieņi melnā krāsā - 

14 collu tērauda riteņu diski ar dekoratīvajām miniuzlikām l -
15 collu tērauda riteņu diski un dekoratīvās uzlikas  l

Metāliska krāsa  

Sēdekļi un salona elementi
Viduskonsole melna melna 
Ciparnīcas un rādītāji ar tahometru l l

Līdzeni aizsargpaneļi priekšā un aizmugurē - l

Ekoādas mīkstā apdare l -
Auduma mīkstā apdare  l

Aizsargstarpsienas
Grozāma režģa starpsiena ar izņemamu pasažiera sēdekli Dacia Easy 
Seat - 

Stiklota starpsiena l l

Kravas nodalījums
Kravas nodalījuma gumijas apdare - 

Sānu sienu aizmugures paneļu un riteņu arku pārsegs - 

Astoņas grīdā iebūvētas kravas stiprinājuma vietas l l

Divas sienā blakus bīdāmajām durvīm iebūvētas kravas stiprinājuma 
vietas un trīs – pretējā pusē - l

Kravnesība 600 kg 750 kg
Automašīna sagatavota jumta bagāžnieka uzstādīšanai l l

Aktīvā un pasīvā drošība 
ABS + avārijas bremžu palīgmehānisms l l

Elektroniskā stabilitātes programma ESP® ar pretbuksēšanas vadības 
ASR funkciju

 

Vadītāja drošības spilvens l l

Base Confort
Priekšējā sēdekļa pasažiera drošības spilvens  

Drošības jostas ar regulējamu augstumu - l

Riepu remontkomplekts l l

Rezerves ritenis  

Durvis un logi
Bīdāmās sānu durvis labajā pusē (vienlaidu kreisās puses siena un 
aizmugures durvis) 

l l

Labās puses bīdāmās sānu durvis ar atveramu logu - 

Divas bīdāmās sānu durvis ar atveramu logu - 

Divviru asimetriskas vienlaidu aizmugures durvis l l

Divviru asimetriskas stiklotas aizmugures durvis ar loga apsildi un stikla 
tīrītāju - 

Aizsardzība
Ar elektronisko retranslatoru aktivizējams dzinēja imobilaizers l l

Vadīšanas atbalsts
Stūres pastiprinātājs l l

Borta dators (kopējā un dienas nobraukuma skaitītājs, degvielas patēriņa, 
vidējā degvielas patēriņa, plānotā brauciena garuma ar atlikušo degvielu 
un vidējā ātruma rādītājs)

- 

Vizuāls atgādinājums par atvērtām durvīm l l

Skaņas un vizuāls atgādinājums par neaizsprādzētām drošības jostām  

Manevrēšanas palīgsistēma - 

redzamība 
Miglas lukturi - P
Aizmugures stikla tīrītājs (stiklotām durvīm) - 

Neregulējami sānu atpakaļskata spoguļi pelēkā krāsā l -
Sānu atpakaļskata spoguļi pelēkā krāsā ar manuālu regulēšanu no 
salona - l

Elektriski regulējami un apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi pelēkā krāsā - P
Elektriski regulējami un apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi virsbūves krāsā - P

Ērtības
Centrālā durvju atslēga - 

Base Confort
Durvju atslēga l l

Atslēga ar divu pogu centrālās durvju atslēgas tālvadību - P
Mehāniski verami priekšējie sānu logi l l

Elektriski verami priekšējie sānu logi - P
Salona apgaismojums priekšā l l

Pārvietojams piesmēķētājs/pelnutrauks  

Stūres statnis ar regulējamu augstumu - P
Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu - P
Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs - 

Kravas nodalījuma apgaismojums l l

Uzglabāšanas nodalījumi un piederumi
A4 formāta uzglabāšanas nodalījums priekšējā paneļa augšdaļā vaļējs vaļējs
Kabatas priekšējās durvīs l l

Padziļinājums virs priekšējā paneļa slēgtā uzglabāšanas nodalījuma l l

Krūzīšu turētājs viduskonsolē l l

Slēdzams uzglabāšanas nodalījums priekšējā paneļa apakšdaļā vadītāja 
pusē

l l

Slēdzams sīkumu nodalījums - 

Sakari
Dacia Plug&Music: radiouztvērējs, 1 DIN USB kontaktligzda, Bluetooth®, 
bez kompaktdisku atskaņotāja

 -

Dacia Plug&Radio: radiouztvērējs ar kompaktdisku un MP3 datņu 
atskaņotāju, 2 DIN USB kontaktligzdu un Bluetooth® saskarni - 

Dacia Media Nav: iebūvēta navigācijas sistēma ar 7 collu (18 cm) 
skārienekrānu, kas ietver radiouztvērēju, Bluetooth® saskarni un iespēju 
pievienot portatīvos atskaņotājus 

- 

Komplekti
Stila komplekts - 

Elektrokomplekts - 

Stūres statnis un vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu - 

l standarta aprīkojumā   papildu aprīkojumā;  - nav pieejams  P komplekta sastāvdaļa

Metāliska krāsa



Dokker furgona tehniskais raksturojums

Dokker furgons ar  logotipu atbilst trim kritērijiem:
automašīnas CO2 izmešu daudzums nepārsniedz 120 g/km, tā 
ir ražota ISO 14001 sertificētā rūpnīcā, maksimāli ierobežojot 
ietekmi uz vidi, un vismaz 7% no automašīnā izmantotās 
plastikāta masas sastāv no atkārtoti pārstrādātas plastmasas.

 programma parāda Dacia ieguldījumu vides aizsardzībā 
visos automašīnas aprites posmos.

    
1.6 MPI 84 1.5 dCi 75 1.5 dCi 90

Dzinējs
Degvielas veids benzīns dīzeļdegviela dīzeļdegviela
Pārnesumkārbas veids piecpakāpju mehān. piecpakāpju mehān. piecpakāpju mehān.
Izplūdes gāzu izmešu standarts Euro5 Euro5 Euro5
Dzinēja veids K7M 812 K9K 612 K9K 612
Dzinēja tilpums (cm3) 1 598 1 461 1 461
Cilindra diametrs × virzuļa gājiens (mm) 79,5 × 80,5 76 × 80,5 76 × 80,5
Cilindru/vārstu skaits  4 / 8  4 / 8  4 / 8
Maksimālā jauda kW 60,5 55 66
Maksimālā jauda, sasniedzot apgr./min 5 000 4 000 3 750
Maksimālais griezes moments (Nm ISO) 134 180 200
Maksimālais griezes moments Nm, sasniedzot apgr./min 2 800 1 750 1 750
Degvielas iesmidzināšanas veids daudzpunktu tiešā Common Rail + vairākkārtēja
Katalizators/daļiņu filtrs S / - S / S S / S

Pārnesumkārba
Pārnesumkārbas veids JR5 JR5 JR5 

Pārnesumu skaits uz priekšu 5 5 5
Ātrums, sasniedzot 1000 apgr./min, 1. pārnesumā  / 2. pārnesumā / 3. pārnesumā 6,19 / 11,26 / 17,45 8,17 / 15,56 / 24,68 8,17 / 15,56 / 24,68
Ātrums, sasniedzot 1000 apgr./min, 4. pārnesumā / 5. pārnesumā 23,74 / 31,24 33,70 / 46,15 33,70 / 46,15

Stūres iekārta 
Stūres pastiprinātāja veids hidrauliskais 
Pagrieziena rādiuss riteņiem/automašīnai min./maks. (m) 11,1
Stūres rata apgriezienu skaits no atdures līdz atdurei 3,3

Piekare 
Priekšējā/aizmugurējā piekare Makfērsona tipa ar taisnstūra apakšējo sviru/programmētas izlieces elastīga statne un spirālatsperes 

riteņi un riepas
Standarta riteņi 14” / 15”
Standarta riepas priekšā/aizmugurē 185 / 70 R14 ou 185 / 65 R 15

Bremžu sistēma
Bremžu sistēmas veids X veida
ABS/avārijas bremžu palīgmehānisms standarta/standarta
Elektroniskā bremzēšanas spēka sadales sistēma S
ESP® O
Priekšā: ventilējami diski (TW) ar diametru (mm)/biezumu (mm) 258 × 22 258 × 22  258 × 22
Aizmugurē: trumuļu bremzes (B)/diametrs (collas) B / 9

Veiktspēja
Aerodinamika SCx 0,965 0,965 0,965
Maksimālais ātrums (km/h) 159 150 162
No 0 līdz 100 km/h (s) 13,7 15,9 13,6
400 m ieskrējiena laiks (s) 19 21 19
1000 m ieskrējiena laiks (s) 35,6 37,9 35,5

Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums
CO2 izmeši (g/km) 175 118 118
Pa šoseju (litri/100 km) 9,9 5,2 5,2
Pa pilsētu, uzsākot ar aukstu dzinēju (litri/100 km) 6,2 4,1 4,2
Vidēji (litri/100 km) 7,9 4,5 4,5
Degvielas tvertnes tilpums (litri) 50 50 50

Masa Base / Confort (kg)
Pašmasa (bez papildu aprīkojuma) 1 083 / 1 138 - / 1 189 - / 1 189
Pašmasas slodze uz priekšējo asi 661 / 689 - / 729 - / 729
Pašmasas slodze uz aizmugurējo asi 422 / 449 - / 460 - / 460
Pilna masa 1 736 / 1 908 - / 1 959 - / 1 959
Pilna masa ar piekabi 2 936 / 3 108 - / 3 159 - / 3 159
Kravnesība 600 / 750 - / 750 - / 750
Maksimālā masa piekabei ar darba bremzēm (pilnas masas robežās) 1 200 1 200 1 200
Maksimālā masa piekabei bez bremzēm 575 / 605 - / 630 - / 630
 

Tabulā norādītās skaitliskās vērtības var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa 
aprīkojuma. 

Degvielas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu ietekmē arī autovadītāja braukšanas 
stils un citi ar tehnisko raksturojumu nesaistīti faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcas 
efektu pastiprinošā gāze, kas veicina globālo sasilšanu.

Dacia automašīnas ir pakļautas otrreizējai pārstrādei saskaņā ar likumu par 
galapārstrādi un citiem noteikumiem, kas izvirza vides aizsardzības prasības. 
Automašīnas un tās nolietoto detaļu demontāža tiek veikta saskaņā ar 
atbilstošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Kravnesība norādīta standarta versijai bez papildu aprīkojuma un var mainīties 
atkarībā no automašīnas tehniskā raksturojuma.



www.dacia.lv

Esam darījuši visu, lai bukletā būtu ietverta visjaunākā un visprecīzākā informācija, kas balstīta uz atkārtotām prototipu pārbaudēm. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī precizēt automašīnu tehniskos datus, jo DACIA nepārtraukti uzlabo savus ražojumus. DACIA pārstāvji tiek nekavējoties informēti par 
jebkādām šādām pārmaiņām. Automašīnu versijas var nedaudz atšķirties atkarībā no reģiona, t. i., kāds konkrēts aprīkojums var nebūt pieejams noteiktā vietā (standarta vai papildu aprīkojuma piedāvājumā). Lielākajā daļā attēlu atspoguļotas Eiropas tirgum izgatavotās automašīnas. Lūdzam sazināties 
ar tuvāko DACIA pilnvaroto partneri, lai iegūtu visjaunāko informāciju. Tipogrāfiski iespiestie attēli var atšķirties no oriģinālajām automašīnas salona vai virsbūves krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Šā izdevuma vai kādas tā daļas informāciju nedrīkst nekādā veidā kopēt bez DACIA rakstiskas atļaujas. 
Šis izdevums juridiski nav uzskatāms par konkrētu pārdošanas piedāvājumu.

 Dacia
Auto par šādu cenu?
Dacia komanda nekad nav šaubījusies par to, ka arī lēta automašīna var būt 

pievilcīga, droša un kvalitatīva. Zīmola Dacia jaunāko modeļu automašīnas valdzina 

ar savu patīkamo un oriģinālo izskatu. Turklāt mūsu modeļos nekad netrūkst vietas 

pasažieriem un viņu bagāžai. Šo sasniegumu pamatā ir vienkārša formula – lai 

iegūtu skaistu un praktisku automašīnu, nav jāiztērē visa sava nauda.

Tā kā esam Renault Groupe zīmols, ražošanā izmantojam veiksmīgus tehnoloģiskus 

risinājumus, kuru efektivitāte un uzticamība ir jau pierādīta praksē. Tādējādi mēs 

varam nodrošināt trīs gadu (vai 100 000 km nobraukuma) garantiju un ārkārtīgi zemas 

ekspluatācijas izmaksas. Mūsu ieguldījumu vides aizsardzībā pierāda programma Dacia 

Eco2. Zīmola Dacia automašīnas tiek izgatavotas ISO 14001 sertificētās rūpnīcās, 

un to CO2 izmešu daudzums nepārsniedz 130 g/km (un 140 g/km pilnpiedziņas 

versijām). Jo šī ir vēl viena mūsu pārliecība – rūpes par vidi nav atkarīgas no cenas.


