
Jaunais Dacia Duster



jaunais Dacia Duster jūtas gluži kā mājās, lai kurp tas dotos. Moderns, spēcīgs un 
žilbinošā Atakamas oranžā krāsā – jaunais Dacia Duster zina, kā atstāt paliekošu 
iespaidu. Tā dominējošais priekšējais režģis, zīmola gaismas un pievilcīgais 
dizains noteikti piesaistīs skatienus. No jumta sliedēm visā garumā līdz pat 16 vai 
17 collu* diskiem – katrs elements parāda, ka tas ir radīts piedzīvojumiem. Tādi 
sānu aizsargelementi kā priekšējā un aizmugurējā aizsargplāksne ir skaidra zīme, 
ka nav tāda ceļa vai trases, ar kuru tas netiktu galā!

* Atkarībā no versijas.

Bezceļa cienītājs

Dacia Duster





Labi aprīkots ceļojumam
Neatkarīgi no tā, vai braucat pa labi iezīmētiem ceļiem vai apgūstat 
nepazīstamu teritoriju, jaunais Dacia Duster vienmēr zina, kā reaģēt. 
Palīgs braukšanas uzsākšanai kalnup jums palīdz pievārēt stāvākās 
nogāzes, bet pārvietošanās lejup pa nogāzi vadība jums palīdz kontrolēt 
savu ātrumu. un tāpēc, ka ne vienmēr ir viegli uzraudzīt visu apkārtni, 
daudzskatu kamera konstatē bedres, akmeņus vai nelielus šķēršļus, lai 
jūsu brauciens noritētu gludi.
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Nav tāda ceļa, kuru Duster 
nevarētu izbraukt
Kāpj, šķērso, pārvietojas lejup... jaunais Dacia Duster jūs aizvedīs jebkur.
Augsts klīrenss, izturīga šasija un 4x4 režīms... varat būt pārliecināts, ka izbaudīsit izcilas 
visurgājēja spējas. Pārliecinošs un pievilcīgs – jūsu krosovers atbrīvo ceļu atklājumiem. 
Atstājiet iemīto taku ar pilnu pārliecību.

Dacia Duster

4x4 MONITORS
AuToMoBiĻA PoZĪCijA BEZCEĻA 
BrAuKŠANAS LAiKā





Augstākā līmeņa komforts

Dacia Duster

Nekas nevar stāties Dacia Duster ceļā: elektriskais stūres pastiprinātājs padara 
vadīšanu vieglu, neredzamās zonas brīdinājuma sistēma padara braukšanu drošāku, un 
daudzskatu kamera padara manevrus automobiļa novietošanai stāvvietā vienkāršākus. 
Automobiļa iekšpusē dienasgaitas gaismas un apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma 
ir automātiska, un jūsu rīcībā ir multimediju sistēma Media Nav Evolution. Arī salona 
komforts ir pilnībā optimizēts: regulējami sēdekļi, rūpīgi pilnveidots polsterējums un 
bezatslēgas piekļuves sistēma... nekas nav atstāts pašplūsmā!



Dacia Duster

jaunais Dacia Duster var pielāgoties visām jūsu alkām pēc piedzīvojumiem. 
Tas ir dažādi regulējams, kas nozīmē, ka pasažiera nodalījumu var konfigurēt 
pēc jūsu gaumes, lai pārvadātu jebko, kas jums var būt nepieciešams 
nedēļas nogales piedzīvojumam vai iepirkšanās braucienam. Par 1/3-2/3 

nolokāmais aizmugurējais vienlaidu sēdeklis, bagāžas nodalījuma kravas 
ietilpība, plašie mantu nodalījumi durvīs, aiz priekšējo sēdekļu atzveltnēm 
un zem pasažiera sēdekļa un instrumentu panelis padara iespējamas pat 
negaidītākās ekspedīcijas.

Plašs bagāžas nodalījums
un daudz pārdomātu risinājumu



Krāsas

KāPu BĒŠA

ATAKAMAS orANŽA

KoSMoSZiLA

jŪrAS ZiLA

16“ TĒrAuDA DiSKi 16“ FiDji DiSKi

16“ CYCLADE DiSKi 17“ MALDiVES DiSKi

ALPu BALTA

ŪDELES BrŪNA

PĒrĻu MELNA

KoMĒTAS PELĒKA

Diski
Dacia Duster

HigHLAND PELĒKA



Access Essential

GALVENAIS APRĪKOJUMS
access

GALVENAIS APRĪKOJUMS
esseNTIaL = access +

 - Vadītāja un priekšējā pasažiera drošības 
spilveni (pasažierim ar deaktivizēšanas 
iespēju)
 - Sānu drošības spilveni vadītājam un 
priekšējam pasažierim
 - Priekšējie aizkari
 - ABS (Bremžu pretbloķēšanas sistēma)+ EBA 
(ārkārtas bremzēšanas palīgsistēma)
 - ESC (Elektroniskā stabilitātes kontrole) + HSA 
(Palīgs braukšanas uzsākšanai kalnup)
 - Aizmugurējās 3 punktu drošības jostas
 - Priekšējās un aizmugures pirotehniskās 
drošības jostas 
 - Atgādinājums par nepiesprādzētu vadītāja un 
priekšējā pasažiera drošības jostu
 - 3 aizmugurējie galvas balsti, regulējams 
augstums
 - Bērnu sēdekļa stiprinājuma sistēma iSoFiX 
aizmugurējos ārējos sēdekļos
 - Elektriskais stūres pastiprinātājs 
 - ātruma ierobežotājs
 - riepu spiediena kontroles sistēma
 - Borta dators
 - Pārnesuma pārslēgšanas indikators

 - ECo režīms
 - Centrālā durvju bloķēšana ar tālvadību
 - Dienasgaitas gaismas
 - LED dienasgaitas gaismas
 - instalācija radio uzstādīšanai
 - Elektriski regulējami priekšējie sānu logi
 - Manuāla atpakaļskata spoguļu regulēšana
 - 1:1 nolokāms aizmugurējais vienlaidu sēdeklis
 - Standarta stūres rats (bez ādas apdares)
 - Sānu spoguļi melnas krāsas korpusā
 - Melni ārējie durvju rokturi
 - Bojātas riepas remonta komplekts
 - 16“ tērauda diski

 - Pārvietošanās lejup pa nogāzi vadība (tikai 
4x4 versijai)
 - radio MP3, AuX + uSB, Bluetooth, tālvadības 
pults zem stūres rata, bez kompaktdiska 
atskaņošanas ierīces, DAB
 - regulējams vadītāja sēdekļa augstums
 - regulējams stūres statņa augstums un 
dziļums 
 - Par 1/3-2/3 nolokāms aizmugurējais vienlaidu 
sēdeklis
 - jumta sliedes melnā krāsā
 - 16“ stilizēti Fidji tērauda diski 

Izvēles iespējas (aprīkojuma izlase)
 - Miglas lukturi
 - Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs
 - Apsildāmi priekšējie sēdekļi
 - Palīgsistēma automašīnas novietošanai 
stāvvietā, braucot atpakaļgaitā 
 - PLuS PAKETE (sistēma „Media Nav 
Evolution”, karte – pamata versija, stūres 
rats un pārnesumu pārslēga rokturis ar 
ādas apdari, kruīza kontrole un ātruma 
ierobežotājs)
 - PLuS BiS PAKETE (sistēma „Media Nav 
Evolution”, austrumeiropas karte – 
paplašināta versija, stūres rats un pārnesumu 
pārslēga rokturis ar ādas apdari, kruīza 
kontrole un ātruma ierobežotājs)
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Comfort Prestige

GALVENAIS APRĪKOJUMS
cOMFORT = esseNTIaL +

GALVENAIS APRĪKOJUMS
PResTIGe = cOMFORT +

 - Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs
 - Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
 - Miglas lukturi
 - Elektriski regulējami priekšējie logi ar impulsa 
slēdža vadību vadītāja pusē
 - Elektriski regulējami aizmugurējie sānu logi
 - Elektriski regulējami, apsildāmi, manuāli 
nolokāmi sānu spoguļi
 - Stūres rats un pārnesumu pārslēga rokturis ar 
ādas apdari
 - ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā

Izvēles iespējas (aprīkojuma izlase)
 - Automātiskā apsildes un gaisa 
kondicionēšanas sistēma
 - Vadītāja sēdekļa jostas vietas regulēšana/
roku balsts 
 - Apsildāmi priekšējie sēdekļi
 - Palīgsistēma automašīnas novietošanai 
stāvvietā, braucot atpakaļgaitā
 - MuLTiMEDiA PAKETE (sistēma „Media 
Nav Evolution”, karte – pamata versija, 
atpakaļskata kamera)
 - MuLTiMEDiA BiS PAKETE (sistēma „Media 
Nav Evolution”, Austrumeiropas karte – 
paplašināta versija, atpakaļgaitas kamera)
 - LooK PAKETE (tumšas metāla jumta sliedes, 
tonēti aizmugurējie logi, hromētas ar satīna 
apdari šasijas aizsagplāksnes - priekšā 
un aizmugurē, hromēti ar satīna apdari 
sānu spoguļu korpusi, 16”Cyclade dizaina 
vieglmetāla diski)
 - ādas apdare ar ekoloģiskas ādas elementiem

 - Neredzamās zonas brīdinājuma sistēma BSW
 - Palīgsistēma automašīnas novietošanai 
stāvvietā, braucot atpakaļgaitā 
 - Atpakaļgaitas kamera
 - Vadītāja sēdekļa jostas vietas regulēšana/
roku balsts
 - Multivides sistēma „Media Nav Evolution”: 
navigācija, radio MP3, AuX + uSB, Bluetooth, 
tālvadības pults zem stūres rata, bez 
kompaktdiska atskaņošanas iekārtas, DAB
 - 4x4 monitors 4x4 versijai
 - jumta sliedes tumša metāla krāsā
 - Auduma apdare melnā krāsā ar baltām 
nošuvēm un Duster logotipu
 - Hromēti atpakaļskata spoguļu korpusi
 - Tonēti aizmugurējie logi
 - 17” Maldives vieglmetāla riteņu diski

Izvēles iespējas (aprīkojuma izlase)
 - Austrumeiropas karte – paplašināta versija
 - Automātiskā apsildes un gaisa 
kondicionēšanas sistēma
 - Bezatslēgas piekļuves sistēma 
 - Apsildāmi priekšējie sēdekļi
 - Daudzskatu kamera
 - ādas apdare ar ekoloģiskas ādas elementiem
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Dacia Duster

Piederumi
DIZAINS UN AIZSARDZĪBA

1. PRIEKŠĒJIE AIZSARGSTIEŅI. Aizsargājiet sava 
automobiļa buferus un uzsveriet tā muskuļoto 
izskatu.

2. SĀNU PAKĀPIENI. Pievārējiet mazpazīstamu 
ceļu ar visurgājēja stila elementiem. Ar šiem 
praktiskajiem sānu pakāpieniem ir vieglāk piekļūt 
jūsu automobilim un tā jumtam.

3. JUMTA PROŽEKTORI. izgaismojiet ceļu jebkādos
apstākļos. Divi uz jumta sliedēm uzstādīti lukturi 
papildina tālās gaismas lukturus.

4. DEKORATĪVIE STIEŅI. Piešķiriet savam Duster 
dinamiskāku izskatu ar hromētajiem priekšējiem, 
aizmugurējiem un sānu dekoratīvajiem stieņiem.

5-6. SPORT PAKETE. ideāli piemērota jūsu Duster 
dinamiskā izskata pielāgošanai sportiskākam stilam. 
Pakete ietver motora pārsega apdares elementu, 
sānu spoguļu korpusus un spoileri.

7. DURVJU SLIEKŠŅU SĀNU AIZSARGI UN SPĀRNU
PAPLATINĀTĀJI. Pasargājiet savu Duster no 
nelielām skrambām un nobrāzumiem, braucot
ikdienā.

7.

4.

5.

6.

1-2-3.



Piederumi
KOMFORTS UN AIZSARDZĪBA

8. INTEGRĒTA VIDEO MELNĀ KASTE. Svarīgs 
elements, lai droši un mierīgi dotos ceļā. Šī 
automātiskā iebūvētā, autonomā sistēma reģistrē 
jūsu braukšanas darbības.

9. TEKSTILA PAKLĀJI COMFORT. Viegli kopjamie
paklāji pasargā jūsu automobiļa salonu zonās,
kas pakļautas ievērojamam nodilumam.

10. PRIEKŠĒJAIS ROKU BALSTS. Lai baudītu lielāku 
vadīšanas komfortu, izmantojiet centrālo roku 
balstu un tā papildu glabāšanas nodalījumu ar 
tilpumu 1 litrs.

11. 180° MULTI-SKATA KAMERA. Automobilim ir 
viss nepieciešamais aprīkojums vienkāršai, drošai 
un precīzai manevrēšanai. 180° multi-skata kamera 
sniegs pilnīgu pārredzamību pār to, kas notiek 
transportlīdzekļa priekšā, parādot attēlu navigācijas 
ekrānā. Kamera sniedz arī pilnīgu pārskatu pār to, 
kas notiek ārpus transportlīdzekļa, ieskaitot – aklo 
zonu.

12. BEZ INSTRUMENTIEM NOŅEMAMS SAKABES 
ĀĶIS. Svarīgs elements jūsu aprīkojuma vilkšanai 
vai pārvadāšanai. Lodveida šarnīru var noņemt bez 
instrumentiem, lai nepasliktinātu jūsu automobiļa 
izskatu.

13. BAGĀŽAS NODALĪJUMA PALIKTNIS UN 
BAGĀŽAS NODALĪJUMA SLIEKSNIS. ideāli 
piemērots dažādu izstrādājumu pārvadāšanai, 
jo īpaši – netīru priekšmetu pārvadāšanai. 
Efektīvi pasargā oriģinālo paklāju un nevainojami 
atbilst bagāžas nodalījuma formai. Nosedziet 
un pasargājiet aizmugurējo buferi ar praktisku, 
atbilstoši izgatavotu piederumu.

13.

9.

10.

Dacia Duster

12. 11.

8.



Dacia Duster

Izmēri

IZMĒRI (mm) 
A garenbāze 2WD / 4WD 2674 / 2676
B Kopējais garums 4341
C Priekšējā pārkare 2WD / 4WD 842 / 841
D Aizmugurējā pārkare 2WD / 4WD 826 / 824
E Priekšējā šķērsbāze 1563
F Aizmugurējā šķērsbāze 2WD / 4WD 1570 / 1580
G Kopējais platums ar durvju spoguļiem 1804 / 2052
H Augstums ar jumta stieņiem 2WD / 4WD 1693 / 1682
H1 Augstums ar atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm 2WD / 4WD 2020 / 2002

IZMĒRI (mm) 
K Klīrenss 210
L Vieta kājām (otrajā rindā) 170
M Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā 1403
M1 Salona platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā 1416
P Attālums starp gūžu locītavu un jumtu, priekšējos sēdekļos 14° 900
P1 Attālums starp gūžu locītavu un jumtu, aizmugurējos sēdekļos 892
Y Salona platums starp riteņu arkām 977
R uzbraukšanas leņķis 2WD / 4WD 30° / 30°
R1 Nobraukšanas leņķis 2WD / 4WD 34° / 33°





Tika veikti visi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsprodukcijas un 
prototipa modeļus. Saskaņā ar nepārtrauktu produktu uzlabošanas politiku, Dacia patur tiesības jebkurā brīdī mainīt minētās un aprakstītās specifikācijas, automobiļus 
un piederumus. Visas šāda veida izmaiņas tiek paziņotas Dacia izplatītājiem pēc iespējas ātrāk. Atkarībā no pārdošanas valsts dažas versijas var atšķirties, un daži 
piederumi var nebūt pieejami (kā standartaprīkojums, papildaprīkojums vai piederums). Lai iegūtu jaunāko informāciju, lūdzu, sazinies ar tuvāko izplatītāju. Tehnisku 
drukāšanas iemeslu dēļ šajā dokumentā attēlotās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskās virsbūves krāsas vai iekšējās apdares krāsas. Visas tiesības paturētas. Šīs 
publikācijas pilnīga vai daļēja pavairošana jebkādā formātā un jebkādā veidā bez Dacia iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.
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